B
41

TEGENSTRIJDIGE M E E N I N G E N
A A N G A A N D E ARISTOTELES'
WIJSBEGEERTE
REDE, UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G
VAN HET AMBT V A N BUITENGEWOON
H O O G L E E R A A R IN D E PHILOSOPHIE DER
GRIEKEN E N ROMEINEN A A N DE ROOMSCHK A T H O L I E K E UNIVERSITEIT T E N I J M E G E N
OP W O E N S D A G 8 D E C E M B E R , T E 3 U R E N
DOOR

Dr R V. SORMANI

N.V. D E K K E R

& V A N D E V E G T E N J. W. V A N
NIJMEGEN-UTRECHT 1926

LEEUWEN

TEGENSTRIJDIGE MEENINGEN
A A N G A A N D E ARISTOTELES'
WIJSBEGEERTE
REDE, UITGESPROKEN BIJ DE A A N V A A R D I N G
VAN HET AMBT V A N BUITENGEWOON
H O O G L E E R A A R IN D E PHILOSOPHIE DER
GRIEKEN E N ROMEINEN A A N DE ROOMSCHK A T H O L I E K E UNIVERSITEIT T E N I J M E G E N
OP W O E N S D A G 8 D E C E M B E R , T E 3 U R E N
DOOR

Dr R V- SORMANI

N.V. D E K K E R

6 V A N D E V E G T E N J. W. V A N
N I J M E G E N - U T R E C H T — 1926

LEEUWEN

w

Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren
en Assistenten dezer Universiteit,
Dames en Heeren, Doctoren en Studenten,
en Gij allen die deze plechtigheid met Uwe
tegenwoordigheid vereert:
Zeer gewaardeerde toehoorders en toehoorderessen/
Na Perikles' hooggestemde rede') over de heerlijkheid van zijn
Athene, waar men liefde tot schoonheid van verkwisting, en liefde
tot wetenschap van weekheid wist ver te houden, is daarover
menig loflied gezongen, maar niet dikwijls is ons een blik gegund
in het fijn beschaafde leven dier dagen, als door Plato in de
inleiding van zijn Protagoras. Ook wij leven in een beschaafden
tijd: er is dus gelijkheid, welke noodig is om tegenstellingen
mogelijk te maken, en er mogen dus tegenstellingen gezocht worden,
die ons in staat zullen stellen, te constateeren, welke invloed bij
den overgang in den nieuwen toestand is uitgegaan van Aristoteles,
den grooten denker, die juist een eeuw leefde na den tijd, waarin
de Protagoras ons verplaatst.
In de eerste plaats zij opgemerkt, dat de Atheensche beschaving
een mannenbeschaving was, waarvan de vrouwen uitgesloten
waren, die lezen noch schrijven konden; de scholen waren voor
haar gesloten. Het is mij nu aangenaam aan de dames onder mijn
gehoor Aristoteles te mogen voorstellen als den eerste, die de
verkeerdheid daarvan inzag. Hoort eens zijn eenvoudige gedachte ) :
„Zooals van een familie man en vrouw een deel zijn, zoo moet
men meenen, dat ook een staat — die immers uit families is
samengesteld — ongeveer in twee gelijke deelen is verdeeld, in
het aantal der mannen en dat der vrouwen, zoodat, waar het met
de vrouwen — zegge met de beschaving der vrouwen — slecht
gesteld is, de helft van den staat buiten de wettelijke orde leeft".
En elders: „Daar ieder huisgezin een deel is van den staat, en
man, vrouw en kinderen deelen van het huisgezin en men met
het oog op de voortreffelijkheid van het geheel, op die van het
2

3

deel moet letten, is het duidelijk, dat men, in het belang van het
geheel, kinderen en vrouwen moet opvoeden". Onzen denker
komt de verdienste toe, tot juist inzicht in deze zoo gewichtige
zaak gekomen te zijn, eeuwen voordat dit juist inzicht ingang vond.
Ook een tweede onderscheid met onzen tijd is zoo groot, dat
van een tegenstelling mag gesproken worden. Het menschelijk
weten was nog geen wetenschap. Als wij vragen, hoe bij de
Grieken weten wetenschap is geworden, dan vragen wij naar
het ontstaan der geheele Europeesche wetenschap. Bij het
Grieksche volk waren allang die eigenschappen op te merken,
die tot het ontstaan eener wetenschap konden leiden, allang is
duidelijk de gave, de werkelijkheid in begrippen te vatten. Met
Thales maakt de Grieksche geest zich los van practische belangen
en mythologische tendenzen en begint te komen tot een weten,
dat geheel vrij was, zijn doel vond in zich zelf. Toch is er
eerst bij Plato sprake van een wetenschappelijke methode. Het
hoogtepunt vinden wij ook hier weer bij Aristoteles, wiens
systematiseerende geest de methode van zijn grooten leermeester
vervolmaakt en op alle vakken der toenmalige kennis weet toe
te passen.
Als van zelf komen wij tot het derde punt van tegenstelling.
Want evenmin als er toen een stand van wetenschappelijke
werkers was, evenmin was er sprake van eenige onderwijsorganisatie. Te Athene werd lager onderwijs gegeven, maar
dit was geheel en al zaak van particulieren. Hoe het verder op
onderwijsgebied gesteld was, leert ons de Protagoras bijzonder
duidelijk. Hippokrates, een jonge man van aanzienlijke familie,
heeft het lager onderwijs doorloopen, hij voelt, dat kennis hem
vooruitbrengen kan, maar er is voor hem geen verder onderricht
te krijgen in het machtige Athene. Doch Protagoras, een vreemdeling, is in de stad en deze zal zijn wensch vervullen. Protagoras
was een sophist; die eerste sophisten waren gerespecteerde en
respectabele lieden; zij lieten zich echter voor hun onderwijs
betalen, wat hun in hun tijd zeer kwalijk werd genomen. Toch
moeten de mannen der wetenschap in het algemeen, ook nu nog,
door onderwijs te geven, in hun levensonderhoud voorzien en
ook nu nog kan zelfs voor een Universiteit het juiste inzicht niet
gemist worden, dat deze er niet slechts is, opdat er colleges
gegeven worden, doch ook om de werkers der wetenschap aan
hun werk te laten. Het is waarlijk geen toevallig feit, dat bijna
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alle wijsgeeren vóór dezen tijd zonen van rijke families waren,
Thales, Pythagoras, Herakleitos, Parmenides, Empedokles, Demokritos, Anaxagoras, zelfs Plato nog. Nu zijn bedoelde sophisten
veel te veel tot hun nadeel en tot nadeel van ons juist inzicht als
wijsgeeren beschouwd; zij gaven practisch, geen wetenschappelijk
onderwijs, dat echter, althans bij Protagoras, wel een formeel
karakter had. Na Protagoras, die door Prof. Drerup in zijn Haagsche
rede, de eerste professor werd genoemd ), volgt dan Isokrates, de
man, die de eerste hoogere school te Athene oprichtte. Een paar
jaren later sticht Plato de Academie, een school voor wijsgeerige
studiën. Opmerkelijk is het, dat Aristoteles, nog lid der Platonische Academie, in directe concurrentie met Isokrates, onderwijs
heeft gegeven in de Welsprekendheid. Later, na den dood van
zijn grooten] leermeester, schijnt hij als hoofd der Peripatetische
school dit onderwijs weer opgenomen te hebben. Deze school
verbond de beide richtingen, die van Isokrates en die van Plato,
en gaf daaraan verdere uitbreiding. Alle vakken van het toenmalig weten werden gedoceerd, zoodat wij weer met Aristoteles
het hoogtepunt bereikt zien door de stichting van de eerste
Universitas Disciplinarum, de eerste Universiteit ).
Werkend aan deze, zijn Universiteit, wat hem niet langer dan
12 jaren vergund is geweest, heeft hij, omgeven door een staf
van medewerkers, onder wie de spreuk, dat vriendengoed gemeengoed is, een bewonderenswaardige toepassing vond, daarbij
krachtig gesteund door zijn pupil, den grooten Alexander, niet
slechts vele wetenschappen verder gebracht, maar ook van andere
zelf de grondslagen gelegd. Ik kan er niet aan denken, in het
kort bestek dezer rede, te spreken over zijn beteekenis voor de
ontwikkeling der wetenschap; daarover slechts dit: als natuurkundige is hij het, die de natuurwetenschappelijke methode
heeft gevonden, al staat hij natuurlijk ook oneindig bij onzen
tijd ten achter en het is wel merkwaardig, dat de eenen
hem op dit gebied gemis aan speculatieven geest verwijten ),
terwijl anderen meenen te kunnen constateeren, dat juist zijn
speculatieve geest zijn empirisme te veel op den achtergrond
dringt. Aristoteles is zich in elk geval volkomen bewust geweest
van het onderscheid der dialectische en empirische methode en
herhaaldelijk — niet altijd — geeft hij aan de laatste de voorkeur ). Het schijnt mij de moeite waard een woord van Darwin
te citeeren, dat n.1. de groote mannen van zijn wetenschap, tot
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wie hij steeds als tot goden had opgezien, hem in vergelijking
met den schrijver van „de Deelen der Dieren", een van de drie
groote zoölogische werken van Aristoteles, schoolknapen schenen
te zijn ).
Wat de Wijsbegeerte aangaat, Aristoteles zelf meende door
zijn systeem de onderzoekingen zijner voorgangers af te sluiten.
Inderdaad mogen wij in zijn wijsgeerig stelsel het hoogtepunt
van de Philosophie der Oudheid zien en ook in latere eeuwen
heeft geen denker een zoo grooten invloed op de menschheid gehad.
„Die Siegeslaufbahn des Aristoteles hat nicht ihresgleichen",
roept Gomperz uit ). Voor den grootsten dichter der Middeneeuwen is hij „de Meester van hen die weten" ) en voor den
grootsten denker de wijsgeer ). Door laatstgenoemde is Aristoteles'
philosophie de wijsgeerige grondslag van de leer der R.K. Kerk
geworden en, aangevuld en verbeterd, als philosophia perennis
de kern gebleven der Thomistische Wijsbegeerte en van elk
getemperd realisme. Zoo is het nog in onze twintigste eeuw,
ik mag zeggen vooral in onze eeuw, sedert Paus Leo XIII de
philosophie van Thomas van Aquino als richtsnoer voorschreef
en kardinaal Zigliara in de Leonynsche Thomas-uitgave met
wetenschappelijken zin de teksten van Aristoteles overal in originali
ter verklaring van die van St. Thomas aanhaalt en niet langer
in van Moerbeke's vertaling. Door de subjectief-idealistische
philosophen werd Aristoteles natuurlijk wel fel bestreden, maar
toch ook luid geprezen; ik vermeld slechts de uitlating van Hegel"),
dat men zou moeten beginnen colleges over Aristoteles te geven,
als het ooit weer ernst zou worden met de studie der philosophie.
Toch zijn allang de tijden den Griekschen denker niet gunstig
geweest; bij de verklaring hiervan moet ik de grootst mogelijke
kortheid betrachten. Van Aristoteles' werken, die in de oudheid
het meest bekend waren en ten zeerste geprezen worden om
hun schitterenden stijl ), hebben wij bijna niets over; in zijne
leerschriften, die tot ons gekomen zijn, is het den schrijver om
den inhoud te doen en de stijl wordt verwaarloosd. Reeds daardoor geraakt hij bij de mannen der Renaissance, voor wie niets
ging boven vormvolmaaktheid, op den achtergrond. Daarbij komt
dan nog de strijd in de gelederen der Aristotelici zelf, die als
Averroïsten en Alexandristen tegenover elkaar stonden. In de
tweede plaats de machtige invloed van Luther, die de meening,
dat datgene, wat in de wijsbegeerte een uitgemaakte waarheid
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was, ook in de theologie als waarheid zou moeten gelden, een
allerverwerpelijkste leer noemt en wiens hartstochtelijke haat tegen
den „sophist" door Melanchthon's invloed slechts weinig kon
getemperd worden ). Dan moet ik wijzen op de verbazende
ontwikkeling der natuurwetenschappen, bij wier beoefenaars veelal
een groot gemis aan historisch inzicht viel te betreuren. Bacon's
meest bekende werk, het „Novum Organon", wijst al door zijn
titel op de tegenstelling tegen Aristoteles. De scholastici, zegt
hij ), staan toch boven Aristoteles, omdat zij de natuurwetenschappelijke methode althans totaal verwaarloozen. Bacon's geest
heeft verwonderlijk lang nagewerkt en behoort zelfs nu nog
niet geheel tot het verleden. Opvallend gemis aan historisch en
philosophisch inzicht kan men nog herhaaldelijk constateeren.
Toch is de mentaliteit der natuurkundigen van beteekenis totaal
veranderd! „Das Gesetz der Erscheinungen finden", zei Helmholtz
nog in 1869, „heist sie begreifen" ). Thans heeft de overtuiging
ingang gevonden, dat wetten geen verklaring zijn, maar regelmaat een causa veronderstelt en dat regelmatig terugkeerende
oorzaken op één oorzaak wijzen. Inderdaad zijn de meest algemeene wetten niet enkel door waarneming gevonden.
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Prof. Heringa spreekt in zijn onlangs gehouden inaugureele
rede niet meer van de Wet, maar van een wetmatige opeenvolging van oorzaken en gevolgen ); men voelt niet alleen de
juistheid van Maxwell's beweren"), dat wie op natuurkundig
gebied een hypothese kiest, als door een gekleurden bril ziet
maar zonder beeldspraak treedt hier op „de zelfoverwinning
van den natuurvorscher", en die noem ik een overwinning der
wetenschap".
Th. Gomperz in zijn mooi werk „Griechische Denker", ondernam het, zooals zijn voorwoord vermeldt, voor de oudheid „ein
Gesammtgemalde des Wissengebietes zu entwerfen." In strijd met
zijn oorspronkelijk plan sluit het werk met Aristoteles: „die
Philosophie und die Fachwissenschaften wandlen fortan gesonderte
Wege. Die Universal-Wissenschaft ist erloschen". Zal deze nog
weer ooit ruimte vinden in één machtig brein? Waarom zou dat
niet kunnen? Maar de groote genieën der menschheid zijn zeldzaam: Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, drie namen, die
mijn vereerde leermeester v. d. Wijck zoo gaarne te zamen
uitsprak. Doch intusschen is niets zoo noodig als samenwerking
en er is een groote reden tot verblijden: er is, zooals ik reeds
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zeide, onder de mannen der empirische wetenschappen een strooming, die levendiger gevoel toont voor de waarheid, dat een
mensch nu eens een animal metaphysicum is: „jeder denkende
Geist hat als solcher Bedürfnisse, welche der Naturforscher metaphysische zu nennen gewohnt ist". )
Ook op het gebied der Philosophie zelf was de strooming langen
tijd Aristoteles ongunstig. Door den voorman, René Descartes,
werd het historisch verband verbroken. Ik behoef den gang der
ontwikkeling der Wijsbegeerte tot aan den genialen Kant en verder
tot onzen tijd niet weer te geven. Aristoteles en Kant: ein Streit
zweier Weiten. En toch: „il y a un fond de préoccupations communes a Aristote et a Kant et le nombre des thèses isolés dont ils
conviennent est peut-être plus grand que chez d'autres adversaires.
C'est la structure d'ensemble qui diffère surtout" ). Het komt mij
voor dat de philosophen — zoo al niet ten onzent — den laatsten tijd
meer in Aristotelischen zin beginnen te construeeren. Hoezeer
Aristoteles weer in het middelpunt der belangstelling geraakt blijkt
uit het prachtig boek van den Berlijnschen hoogleeraar Werner
Jaeger. Dezelfde meening is trouwens al meer uitgesproken ).
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Zoo is er beweging en deze ontbreekt al evenmin in de meeningen der Neo-Thomisten; er is geen aanleiding meer voor
Bacon's sarcastischen lof, dat de wijsgeeren van deze richting zich
aan de natuurwetenschappen niets laten gelegen liggen; integendeel,
zij stellen er veelal een eer in, niet slechts de hypothesen der
exacte wetenschappen met de princiepen van eigen stelsel te
vergelijken, maar ook de gegevens hunner philosophie steeds te
toetsen aan de resultaten van het nieuwe natuurkundig weten.
Naast deze winst is er een andere te boeken, die voor de
studia Aristotelica van gewicht kan worden; Aristoteles waren n.1.
steeds twee factoren uiterst nadeelig: gemis aan sympathie en
gemis aan kennis. Gemis aan sympathie, ontaardend als bij Luther
en Bacon in een scherpe tegenstelling, werd niet het minst veroorzaakt door het feit dat de Aristotelische philosophie de basis
was geworden van het Scholasticisme. Gemis aan bekendheid was
er langen tijd niet slechts bij de natuurkundigen, maar ondanks
talrijke uitzonderingen ook in de gelederen van de beoefenaars der
Thomistische philosophie, die zich veel te veel tot de studie van
St Thomas' werken beperkten; tegenwoordig is echter het verlangen ontwaakt door navolging van Kardinaal Zigliari's voorbeeld
volgens de alleen-wetenschappelijke methode te werk te gaan.
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Ik ben hiermede aan het einde van het eerste gedeelte van
mijn rede, eigenlijk slechts de lange inleiding tot het tweede,
waarin ik, na gewezen te hebben op de fundamenteele beteekenis,
die aan Aristotelisch denken voor de wetenschap, ook nog in
onzen tijd, te hechten valt, uitgaande van de hooge waarde der
studia Aristotelica, eenige opmerkingen wensch te maken aangaande den toestand, waarin deze verkeeren.
Nadat omstreeks 1800 de studie der Oudheid in Duitschland
volgens de nieuwe philologische methode was ter hand genomen,
en vooral Friedrich Schleiermacher zich voor juister opvattingen
aangaande de geschiedenis der Grieksche Wijsbegeerte verdienstelijk
had gemaakt, is Friedrich Adolf Trendelenburg de man geweest,
die voor Aristoteles belangstelling heeft gewekt. Dan is Eduard
Zeiler door zijn monumentaal werk „die Philosophie der Griechen"
terecht de groote autoriteit geworden.... en gebleven. Aan Aristoteles heeft Zeiler echter mijns inziens niet zijn volle recht laten
wedervaren; in verscheiden essentieele punten van het Aristotelisch
systeem kan ik mij met Zeller's opvattingen geenszins vereenigen.
Maar door Zeller's toedoen heeft zich in de wetenschappelijke
kringen een meening gevestigd, die sterker werking heeft dan de
meest geliefkoosde hypothesen op natuurkundig gebied en die
des te langer kan standhouden, naarmate het aantal geringer is
van hen, die aan een zoo lastigen auteur als Aristoteles is, lastig
door inhoud en vorm, hun krachten wenschen te wijden. Men
vergunne mij een woord van Trendelenburg aan te halen: „Die
Philosophie wird nicht eher die alte Macht wieder erreichen als
bis sie Bestand gewinnt und sie wird nich eher zum Bestande
gelangen als bis sie auf dieselbe Weise wachst wie die anderen
Wissenschaften wachsen, bis sie sich statig entwickelt, indem
sie nicht in jedem Kopf neu ansetzt und wieder absetzt, sondern
geschichtlich die Problemen aufnimmt und weiterführt!"
Dit woord is van volle beteekenis voor de groote problemen
van Aristoteles' systeem. Met de opvattingen van Thomas van
Aquino en Suarez was Zeiler in elk geval gebrekkig op de hoogte.
Het is werkelijk verbluffend, te zien hoe diep de scheur in de
wetenschap is op dit gebied. In de Teubner-editie van de Ethica
Nicomachea geeft de notitia literaria een 40-tal titels, maar de
paraphrase van St Thomas, die voor elk, die de zedenleer van A.
wetenschappelijk wil bestudeeren, volkomen onmisbaar is, blijft
ongenoemd. In de editie van De Anima gaat het juist zoo. Als
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Theodor Gomperz ) een enkelen keer een citaat uit Thomas geeft,
acht hij zich verplicht het werk van een der jongeren op te geven,
waarin hij het vond, zoodat zich de meening opdringt, dat deze
beschrijver van de klassieke „Universalwissenschaft" nooit met
St Thomas' Aristoteles-Commentaren kennis maakte.
Een begin kan ik maken met Zeller's afwijkende opvatting der
Aristotelische kategoriënleer. Deze geven te kennen de zijnswijzen,
de hoogste geslachten, die geen geslacht meer boven zich hebben.
Het „zijn" is n.1. niet het genus der bedoelde wijzen van zijn,
omdat het genus van de daaronder vallende species op dezelfde
wijze gezegd wordt ). „Zijn" gebruiken wij daarentegen in verschillende beteekenissen. Nu stemmen, Aristotelisch gedacht, met
deze zijnswijzen de wijzen van praediceering overeen. De kategoriën
zijn dus tevens wijzen van praediceering, waarbij de onderscheiding
op den inhoud betrekking heeft. Deze laatste beteekenis wil Zeiler
echter aan de kategoriën niet toegekend zien ), waarmee hij in
conflict komt met de algemeene, eeuwenoude opvatting en met
de opvatting van velen na hem ). Het spreekt wel van zelf, dat
het de moeite waard is, een tegenstrijdige opvatting aangaande
Aristoteles' kategoriënleer, die duizenden jaren van duizenden de
gedachten heeft bezig gehouden, aan een onderzoek te onderwerpen.
Waarom, zij dus de eerste vraag, sluit Zeiler de beteekenis wijzen
van praediceering uit?" Hij zegt ): „Die Bedeutung Praedicat,
welche xmtiyogCa sonst oft hat, und welche Brentano und Schuppe
ihm auch hier geben, passt nicht auf die aristotelischen Kategoriën,
denn diese bezeichnen die Bedeutungen x&v x<wd wóentav mfwiXoxijv
Xeyoiiémv, wahrend das Praedicat als solches nur im Satze vorkommt."
Zeiler geeft dan twee plaatsen op, waar de uitdrukking xord avunlmdrv
Asyofiévav gevonden wordt. Kateg. Cap. 2: tav Xeyo/iémv v& uk» xord
avfmXoxrjv Xéysrac, T& 8&vev avfmhixfjg „van hetgeen gezegd wordt,
wordt het een in zinsverband, het ander buiten zinsverband gezegd."
De opvatting van Zeiler is nu deze, dat er termen zijn, die steeds
in, andere die steeds buiten zinsverband gebruikt worden. De
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tweede plaats is Kateg. Cap. 4 : vötv xord fajósfiUxv ovfmXoxriv Xeyofiévmv

„Van hetgeen buiten zinsverband gezegd
wordt, beteekent het een de substantie" enz. Ook hier geeft Zeiler
dezelfde opvatting. Doch reeds blijkens het op een voorwaarde
wijzende tit)öe/uav in plaats van oids/xiav ) is de beteekenis: „Indien
men de termen buiten zinsverband gebruikt."
Dat Zeiler ongelijk heeft als hij deze plaatsen als bewijs zijner

ixaarov ifcoi otioiav arjuaivei.
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opvatting citeert blijkt daaruit, dat Aristoteles onmiddellijk na de
bedoelde woorden, als voorbeeld van woorden in zinsverband opgeeft'„de mensch loopt," en als voorbeeld van een woord buiten
zinsverband hetzelfde woord „mensch." Behalve het hier weerlegde
voert Zeiler voor zijn opvatting geen ander argument aan. Het
blijft nu onze taak aan te toonen dat Aristoteles met kategoriën
wel praediceeringen bedoelt. Het 7de hoofdstuk van het 1ste
boek der Topica begint met de volgende woorden: /iev& voivw
•vaffta dsf dioglaaaêai

rd yévri T&V xavrjyoQuöv, iv olg imótQ%ovow al Q'rj&eioa.i

Natuurlijk is bij at $r)&etoai vécvageg een substantivum aan
te vullen en dat kan geen ander zijn dan xavnyoQUu. Alexander )
schijnt de noodzakelijkheid eener aanvulling gevoelt te hebben,
en komt dan tot een eenigszins gewrongen verklaring. Nu worden
met ai fodaoai de 4 praedicabilia bedoeld, die praediceeringen zijn,
en daar de praedicamenta daarmee onder één naam worden samengevat, is het onmogelijk, dat de schrijver daarmee niet tevens praediceeringen bedoelt. Alexander deelt de door mij verdedigde
opvatting, daar hij anders niet zeggen kon, dat wij bij de indeeling
in praedicamenta met een hoogere indeeling te maken hebben dan
bij die in praedicabilia, daar de eerstgenoemde op het reeël zijn
betrekking hebben. Maar van meer waarde dan de getuigenis van
Alexander is die van Aristoteles zelf, en deze laat aan duidelijkheid
niet te wenschen over, als hij zegt, dat al het andere, waarmee
hij al de overige kategoriën bedoelt, van de substantie gepraediceerd
worden, deze echter van de Mn ). De kategoriën als zijnswijzen
moeten, zooals van zelf spreekt &vev ovimXmcfji; genomen worden,
al kunnen zij ook dan buiten samenhang beschouwd
worden, in zoover zij praediceeringen zijn. Nu echter de meening,
dat de substantie, als zijnde tnoxeipevov niet praedicaat kan zijn!
„Het is echter noodzakelijk," luidt het antwoord, „dat de substantie
als zijnde samengesteld, van iets gezegd wordt." Aristoteles heeft
in de Physica het bestaan der materia prima aangetoond uit het
substantieele worden. Met de zooeven geciteerde woorden der
Metaphysica bedoelt hij daarvan het logisch bewijs te geven. „Al de
andere praedicamenta," staat er, „worden gezegd van de substantie,
maar deze van de materie." Dus kan in dit geval de substantie praedicaat zijn. Om te zien, in hoever substantie verder praedicaat kan
zijn, beginnen wij met naar Aristoteles te luisteren aangaande het
begrip substantie. Substantie in den meest eigenlijken zin, zooals het
woord in de eerste plaats en vooral genoemd wordt, is die, welke
rétTageg.
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niet van een subject gezegd wordt, noch in een subject is, b.v.
een bepaalde mensch, een bepaald paard. Tweede substanties
heeten de soorten, waaronder de eerste substanties vallen en ook
hunne geslachten. Het is dus volkomen duidelijk dat van de substantie als tweede substantie, naam en begrip van een subject
gezegd kunnen worden. De vraag blijft nu of de eerste substantie,
behalve van de materie, nog verder praedicaat kan zijn. In zijn
De Longitudine et Brevitate Vitae heeft Aristoteles het antwoord
gegeven: „omdat de substantie van geen subject wordt gepraediceerd )," waarbij ik nu van de gestelde uitzondering, als de
•JU»; subject is, geen gewag meer behoef te maken. Maar in dezen
zin: „Deze man is Sokrates" is Sokrates praedicaat en, zegt men,
Sokrates is éérste substantie. Denken wij nu echter aan Aristoteles'
4 praedicabilia, dan blijkt op het eerste gezicht, dat van ogog
geen sprake kan zijn, dat wij dus met een yévog, lóiov of ovufcfaxós
te doen hebben; daar een substantie geen praedicaat kan zijn,
blijkt het onmogelijk, dat Sokrates in den bedoelden zin de beteekenis van een substantie heeft. Inderdaad merken wij op, dat
„Sokrates" althans op twee wijzen de beteekenis van een ovfipefaxós
hebben kan. De zin kan beteekenen: „Deze man is de wijze" en
„Deze man is de Sokrates genoemde." Hier is dus niet een
substantiebegrip in eigenlijken zin praedicaat, maar slechts een
substantiebegrip dat de beteekenis van een accident heeft aangenomen.
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De voorafgaande uiteenzetting was voor ons noodig, omdat
wij stelden, dat de kategoriën ook praedicaties bedoelen te zijn;
voor Zeiler, die dit ontkent, was zij niet noodig. Toch geeft ook
Zeiler toe, dat de substantie praedicaat kan zijn. „Zum Praedicat,"
zegt hij, „wird ein Begriff dadurch, dass es von etwas ausgesagt
wird und dies kann auch mit Substanzbegriffen geschenen." En
verder „In dem Satze: „Dieser Mann ist Sokrates," ist Sokrates
Praedicat. Aber aus dieser logischen Funktion, die ein Substanzbegriff im Satze übernimmt, follgt nicht, dass es auch ausser diesem
Verhaltniss, seinem Inhalt nach betrachtet, ein auf anderes bezüchliches, eine Eigenschaft, ein av^e^xós
bezeichnet." Is dit juist?
Het spreekt van zelf, dat de kategoriën formeele beteekenis hebben,
m.a.w. niet bestaan zonder de werking van ons verstand, maar
daarmee is geenszins toegegeven, dat met de logische beteekenis
der ousia, als ze een accident te kennen geeft, niet buiten deze
verhouding, dus realiter iets correspondeert. Reeds het logisch
12

bewijs van Aristoteles voor het bestaan der noaxn eXtj had tot voorzichtigheid moeten manen. Inderdaad ware Sokrates niet realiter
„de wijze" of niet „de Sokrates genoemde", dan kon logisch die
beteekenis niet aan dat woord gehecht worden. Met de logische
beteekenis correspondeert dus wel degelijk een ontologisch feit.
In eigen wijsgeerig inzicht van Aristoteles af te wijken is ieders
goed recht, maar men hoede zich, dat afwijkend inzicht geen rol
te laten spelen bij de verklaring van het Aristotelisch systeem.
Ik ga over naar een ander punt.
„De Aristotelische Philosophie," zegt Zeiler ), „kent niet slechts
met Plato aan de forma de oorspronkelijke en volkomen werkelijkheid toe, maar ook de scheppende kracht alle werkelijkheid buiten
zich zelf te doen ontstaan en hij onderzoekt deze hare werkzaamheid veel dieper dan Plato dit had kunnen doen door het geheele
gebied der verschijnselen." Zeiler bedoelt hiermee een „Rückblick"
te geven; hij wil Aristoteles' standpunt weergeven; het geldt een
beoordeeling van het geheele systeem. „Aus diesem Standpunkt
sind nun alle Grundbestimmungen der Aristotelische Lehre folgerichtig hervorgegangen." Folgerichtig hervorgegangen zijn deze
gedachten niet eens in alle opzichten uit Zeller's eigen uiteenzetting
dier leer. Aristoteles constateert meer dan eens het bestaan van
stoffelooze wezens, die louter forma zijn ). Hier echter spreekt
Zeiler over het „Gebiet der Erscheinung". De vraag is nu of
Aristoteles ook daar aan de forma de oorspronkelijke en volkomen
werkelijkheid toeschrijft. Indien dit zoo is, dan is er voor worden
en bestaan niets anders dan de forma noodig; maar Aristoteles
kan ons niet genoeg herhalen, ihi év navri v<p yevo(iêv<p $h) èvea-ci, „dat
in alles wat ontstaan is, stof aanwezig is" ). Zeiler zegt zelf ):
„alle Entstehung ist Einbildung einer Form in einen Stoff". Verder
is het onjuist te zeggen, dat Aristoteles aan de forma de scheppende
kracht toekent de werkelijkheid buiten zich zelf te doen ontstaan.
Om er over te zwijgen dat de term „ausser sich" niet nauwkeurig
kan zijn, daar het ontstaan juist een geïnformeerd worden is, m.a.w.
een in een forma komen, maar
hoe staat het met de scheppende
kracht? Het is van het grootste gewicht op dit punt de theorie
van Aristoteles nauwkeurig vast te stellen: Aristoteles stelt van de
vier oorzaken, die hij aangeeft ), de stofoorzaak tegenover de drie
andere ). Er is dus verband tusschen de drie en er is een zekere
eenheid. De doeloorzaak is met de forma verwant: &v&Qmnog y&g
Hv&Q&nov yew$, zegt Aristoteles. Wezen en doel zijn in zekeren zin
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één; het doel der generatio is een mensch en wel, zooals van zelf
spreekt, een mensch xord ró dóog. Ook de werkoorzaak is met deze
beide verwant. De beweging is de overgang van de dtva/ug tot de
èvégyeux', de xtmjaig is ook zelf een energeia, maar qua xiwiaig houdt
zij op, als de wording is tot stand gekomen, doch de energeia
duurt voort ). Nu is datgene, waarmee deze xfoojms het eerst begint,
de causa efficiens. Wij zagen, dat het %i éou (de forma) en het
o/b êvexa (het doel) één zijn en bij alles wat xwoünem xtvü is de
werkoorzaak r$ dóet ro*ró, in soort hetzelfde, doch niet, zooals
Aristoteles pleegt te zeggen, derifywp &». Als een mensch een mensch
voortbrengt, is dat een ander mensch, de nieuwe mensch bestaat
uit andere stof: daar slechts de forma dezelfde is, valt het onderscheid in het oog. Wat Plato vereenzelvigt is dus slechts in zeker
opzicht één. Wij dienen nu de nauwkeurige bepaling van de forma
te zoeken; ik vertaal Aristoteles' tekst ): „ D e definitie is één
begrip, niet door verbinding, zooals de Ilias, maar doordat ze een
eenheid tot inhoud heeft. Wat is het dat de mensch tot één maakt
en waarom hij één is en niet veel, zooals dier en tweevoetig?
Indien daarentegen, zooals wij beweren, het eene deel materie, het
andere deel forma, het eene deel potentie, het andere act is, dan
levert de bedoelde vraag geen moeilijkheid meer op. Want de
moeilijkheid is dezelfde, als wanneer de definitie van kleed was
„rond brons"; dit woord ware een teeken van het begrip, zoodat
de vraag is, wat de oorzaak is van het één zijn van het rond en
het brons. Maar hierin vertoont zich geen moeilijkheid meer; want
het eene is materie, het andere forma. Wat is dan, als wij van het
werkend princiep afzien, de oorzaak, dat het potentieele actueel
wordt bij al wat ontstaat? Er is n. 1. geen oorzaak daarvoor, dat
de potentieele kogel actueel wordt, maar dat was het wezensbegrip
voor elk van beide."
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Er staat dus uitdrukkelijk: „als wij van het werkend princiep
afzien."
Even verder ) lezen wij: „maar, zooals gezegd is, de laatste
materie en de forma zijn één en hetzelfde; slechts is de materie
dit potentieel en de forma is dit actueel. Daarom is dit zoeken
waarom het één is gelijk aan het zoeken bij het eene, waarom het
één is. Want elk ding is één ding en het potentieel zijnde en het
actueel zijnde is in zekeren zin één. Daarom is niets anders de
oorzaak, dan wat van de potentie tot de act heeft gebracht!" Met
deze laatste woorden wordt alweer op de werkoorzaak gewezen.
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De forma is dus voor Aristoteles het constitueerend princiep der
substantie; zij is causa omdat het ding zonder haar niet kan zijn.
Daarnaast is de werkoorzaak onmisbaar. De werkoorzaak is de
kracht, en het constitueerend princiep mag allerminst een kracht
genoemd worden. Dit, het ontbreken van een werkoorzaak, is juist
wat onze wijsgeer in de theorie van zijn grooten leermeester mist ).
„Daar eenige dingen," lezen wij, „kunnen ontstaan en te gronde
gaan, moeten wij gelijkelijk over alle ontstaan spreken, hoeveel
en welke daarvan de princiepen zijn; want zoo zullen wij gemakkelijker het afzonderlijke beschouwen, indien wij dit eerst aangaande
het algemeene vastgesteld hebben. Ze zijn nu evenveel in aantal
en in soort dezelfde, als die er zijn in het eeuwige en eerste.
Want het eene is er als stof, het andere als forma. Maar ook het
derde (het derde beginsel), moet nog bovendien aanwezig zijn,
want de twee (stof en forma) zijn niet voldoende (wij moeten er
aan denken dat Zeiler de forma scheppende kracht noemt), om
voort te brengen, zooals ook niet bij het eerste. Wat kan zijn en
ook niet zijn is nu voor de generabilia als stof de oorzaak. Want
sommige dingen zijn noodwendig, zooals het eeuwige, andere zijn
noodwendig niet. Het is onmogelijk dat de eene daarvan niet zijn
en dat de andere zijn, omdat het niet mogelijk is dat het anders
is in strijd met de noodzakelijkheid. Maar sommige dingen kunnen
zijn en niet zijn, zooals wat ontstaan en vergaan heeft: want soms
is dat, soms niet. Daarom is het noodzakelijk dat er ontstaan en
vergaan bestaat aangaande hetgeen kan zijn en niet kan zijn. Dit
is dan ook als stof de oorzaak voor hetgeen ontstaat, maar als
doel is de oorzaak de forma en het wezen; dit nu is het begrip
van elke substantie. Maar ook de derde oorzaak mag niet ontbreken
(Ik vraag hier waarom die niet mag ontbreken als, zooals Zeiler
beweert, de forma de scheppende kracht is), waarvan allen droomen,
maar die niemand noemt, maar sommigen kwamen tot de meening
(en deze gelaakte meening schrijft Zeiler aan Aristoteles toe), dat
de natuur der forma voldoende oorzaak was voor het ontstaan,
zooals Sokrates in de Phaidoon; ook hij n.1. laakt de anderen als
niets zeggend en veronderstelt, dat in het bestaande sommige
dingen formae zijn (d.w.z. ideeën), andere deelnemend aan de formae,
en dat elk daarvan gezegd wordt door de forma te zijn en te
ontstaan door de deelneming, maar te vergaan door het verlies
(er staat xord vqv dno^oXir») daarvan. Daarom als dit waar is, meent
hij noodzakelijkerwijze, dat de formae de oorzaak zijn van ontstaan
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en vergaan. Anderen houden de stof zelf voor voldoende oorzaak,
want hiervan zeggen zij gaat de beweging uit. Maar beiden hebben
ongelijk". In ons verband is het van het grootst gewicht Zeller's
meening duidelijk vast te stellen. Deze blijkt ook uit het volgende.
Na nogmaals de forma als de „in den Erscheinungen wirkende Kraft"
aangewezen te hebben, spreekt hij over de positieve betrekking,
die er naast de tegenstelling tusschen stof en vorm bestaat: de
stof is het nog niet zijn der forma, is het mogelijke, de forma is
het werkelijke. Uit deze verhouding van beide, zegt Zeiler ),
ontstaat de beweging en daarmee het geheele natuurleven, alle
worden en vergaan, ieder wisseling en alle verandering." Er staat
allerduidelijkst „in het natuurleven". Maar in het zoo even voorgelezene citaat zeide Aristoteles ook allerduidelijkst: „deze twee
zijn niet voldoende voor de voortbrenging" dat is „in het natuurleven". Wanneer wij nu ons citaat uit Aristoteles vervolgen, lezen
wij: „want indien de formae de oorzaak zijn, waarom brengen zij
dan niet altijd voortdurend voort, doch nu eens wel, dan weer
niet, daar toch de formae en de dingen, die daaraan deel hebben,
bestaan? Bovendien zien wij, dat bij sommige dingen iets anders
de oorzaak is; want gezondheid bewerkt de geneesheer en weten
de wetende, terwijl toch de gezondheid zelf en de wetenschap en
wat daaraan deel heeft bestaat". „Het bewegende", zegt Aristoteles,
„zal steeds een forma aanbrengen" ). De werkoorzaak is de volgens
het begrip, volgens de soort, gelijksoortige natuur met het voortgebracht wordende, en deze is in een andere substantie ).
Sprekende over de ziel wordt verklaard, klaarblijkelijk in tegenstelling met hetgeen overigens het geval is, dat zij zelf de werkoorzaak is ). De conclusie is nu de volgende: in de natuur
bestaan substanties, die steeds ontstaan zijn door de verbinding
der twee constitueerende princiepen: stof en vorm. Het tot stand
komen der stoffelijke substantie is xCvrjaig, is beweging, die steeds
van buiten wordt veroorzaakt, de twee zijn niet voldoende. De
natuur is het princiep van beweging ) en deze is de entelecheia
der dunamis als zoodanig; om deze te bewerken is aanraking van
buiten noodig. „Ook het bewegende," zegt Aristoteles ), „wordt
bewogen, alles n.1. wat potentieel in beweging is en waarvan de
onbewogenheid rust is: want de actus, die daartoe strekt, is als
zoodanig juist het bewegen. Deze energeia van wat potentieel in
beweging was, komt door aanraking van het bewegende tot stand."
Het komt mij voor, dat uit het bovenstaande is gebleken, dat
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Zeiler Aristoteles' bedoeling niet juist heeft weergegeven. Dit
wreekt zich zeer ernstig, omdat het invloed heeft op zijn beoordeeling van het Aristotelisch systeem als geheel. „Wij zullen",
zegt Zeiler ), „alle punten niet in rekening brengen, bij welke de
gebrekkigheid van Aristoteles' op ervaring berustend weten hem
tot verkeerde meeningen brengt, wij willen niet ingaan op de
absolute waarheid van zijn leer en ons beperken tot de vraag, betrekking hebbende op de overeenstemming van die leer met zich
zelf en dan is niet te ontkennen, dat Aristoteles er niet in geslaagd
is de leidende gezichtspunten van zijn systeem zonder tegenspraak
te verbinden". Dit wordt ons o.a. door het volgende duidelijk
gemaakt: „Aristoteles verwijt aan Plato, dat aan zijn ideeën de
bewegende kracht ontbreekt, maar uit Aristoteles' eigen bepalingen,
over de verhouding van stof en forma laat de beweging zich inderdaad ook niet verklaren". Inderdaad: de scheppende kracht der
forma is onverklaarbaar, maar wij zagen juist dit, dat Zeiler deze
aan Aristoteles in de wereld der verschijnselen heeft toegedicht.
Zoo blijkt de onvoldoendheid van Zeller's kritiek.
Merkwaardig moet het heeten, dat volgens denzelfden Zeiler,
Aristoteles buiten de wereld der verschijnselen aan de energeia
zonder dunamis, aan de forma zonder materie geen scheppende
kracht zou toeschrijven. Zonder beeldspraak kan men van scheppende kracht slechts dan spreken, als men wil uitdrukken, dat de
bedoelde kracht ook de materieele oorzaak is van een stoffelijke
substantie. In dien zin bedoel ik het woord, als ik zeg, dat Zeiler
ontkent, dat Aristoteles aan de zuivere energeia scheppende kracht
toeschrijft. Inderdaad is het allereenvoudigst, daar Aristoteles de stof
dtótoff xal dyéwrirog, eeuwig en ongeworden noemt ), met Zeiler te
spreken van de ongeschapen stof. Toch moeten wij voorzichtig zijn.
Alvorens op de vraag zelf in te gaan, moet ik een paar opmerkingen
doen voorafgaan. In de eerste plaats zij gezegd, dat Aristoteles het
begrip „scheppen" niet kent, dat hij zich de vraag, zooals ze zich
aan ons voordoet, niet kan gesteld hebben, dat dus zeker een
antwoord zonder meer bij Aristoteles niet te vinden is. Mijn tweede
opmerking maak ik, omdat de meening bestaat, dat men van
katholieke zijde door verklaring de wijsbegeerte van Aristoteles
met de katholieke leer in overeenstemming wenscht te brengen:
Aristoteles' voorstelling, aangaande het onstaan der wereld is met het
credo in strijd. S.Thomas heeft dit geenszins over het hoofd gezien ).
De Openbaring spreekt uitdrukkelijk van een schepping met den
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tijd, en deze neemt Aristoteles niet aan. De Summa verklaart ook,
dat deze Schepping met den tijd philosophisch onbewijsbaar is en
Augustinus, dien ik als le contemporain des générations wel mag
noemen ), denkt juist zoo. In de derde plaats wensch ik te zeggen,
dat ik met eerbiedige voorzichtigheid, d.i. in de eerste plaats, mij
geheel houdend aan de door den denker gebruikte uitdrukkingen,
dit probleem, een der moeilijkste waarvoor de Aristotelische wijsbegeerte ons stelt, hoop na te gaan. „Aristoteles ist eins der
reichsten und tiefsten wissenschaftlichen Genie's gewesen, die je
erschienen sind, ein Mann, dem keine Zeit ein gleiches an die Seite
zu stellen hat.... Er ist speculativ wie keiner.... Es herrschen die
falschesten Vorurteile über ihn". Deze woorden van Hegel ) manen
tot voorzichtigheid.
De stof is, zooals ik zeide, volgens Aristoteles, eeuwig en ongeworden. Een zeer gewichtig woord uit de Metaphysica ) volge:
„nu is het wel is waar noodzakelijk, dat alle oorzaken eeuwig zijn,
het meest echter deze, want deze zijn de oorzaken van het zichtbare
onder het goddelijke". Onder alle oorzaken, d.w.z. alle algemeene
oorzaken behoort de stofoorzaak, de materia prima.
Het zichtbare onder het goddelijke doelt op den hemel boven ons
en de sfeerengeesten. Met „deze oorzaken" wordt bedoeld de
gescheiden en onbewogen oorzaak.
De gescheiden en onbewogen oorzaak van het zichtbare goddelijke is God. Er staat dus, dat de stof eeuwig is, maar dat God het
meest eeuwig is. Ook het veroorzaakte kan oorzaak zijn, en als het
van den beginne veroorzaakt is, is het eeuwig, maar de oorzaak is
eerder, dus is het meest eeuwig. Een andere verklaring laten de
woorden fuiXiata dtótog „het meest eeuwig" m.i. niet toe.
Schwegler zegt van onze plaats: „Auffallend ist dass die Gottheit
als Ursachè der Gestirnwelt bezeichnet wird, warend doch Gott
nach Aristotelischer Ansicht nicht schöpferisch, sondern nur bewegendes Princip, erster Anstoss ist". Niet slechts opvallend, maar
zelfs contradict, als God inderdaad slechts bewegend princiep is ).
Maar wij moeten de vraag meer van meet af nagaan.
De stof is dus eeuwig, doch niet slechts de stof, maar ook de
natuur, de qr6oi$ en daarmee, omdat de natuur het princiep van
beweging is, natuurlijk ook deze ). „Van de bestaande dingen" —
ik haal woorden van Aristoteles aan — „zijn sommige door de
natuur, de andere door andere oorzaken. Van nature zijn de dieren
en hunne deelen, de planten en de eenvoudige lichamen, zooals
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aarde, vuur, lucht en water. Want wij zeggen, dat deze en z o o danige van nature zijn. Maar al het genoemde is klaarblijkelijk
verschillend van hetgeen niet door de natuur bestaat. Alwat van
nature bestaat blijkt in zich te hebben een princiep van beweging
en stilstand, hetzij naar plaats, hetzij naar vermeerdering en vermindering, hetzij volgens kwalitatieve verandering. Daarentegen
een stoel, een kleed en dergelijke dingen, in zoover ze elk hun naam
dragen als zoodanig, en voortbrengselen zijn van kunst, hebben
geen ingeplant streven naar verandering, maar slechts in zoover het
voor hen bijkomstig is van steen, van aarde te zijn, of daaruit
gemengd te zijn hebben zij dat streven wel, daar de natuur is een
princiep van bewogen worden en rusten in datgene, waarin het
oorspronkelijk aanwezig is en wel op zich zelf en niet bijkomstig.
De eeuwigheid der beweging constateert Aristoteles met de
duidelijkste w o o r d e n ) : „het is onmogelijk, dat de beweging
vergaat of ontstaat, want zij was altijd".
En elders: „Als dan de tijd een getal van beweging of een soort
van beweging is, dan is het noodzakelijk, als er steeds tijd is,
dat ook de beweging eeuwig i s ) . " Terwijl nu de wijsgeer over
het begin der stof verder zwijgt, is dit geenszins het geval wat
aangaat de beweging. N a in het derde tot zesde boek der Physica
uiteengezet te hebben, wat beweging is, en over het oneindige,
over ruimte, de maat van het bewogene, en tijd, de maat der
beweging, dan over de soorten der beweging en hare deelbaarheid
gesproken te hebben, toont Aristoteles ons in het zevende boek,
dat voor elke beweging een beweger onmisbaar is en het achtste,
het laatste boek, brengt ons het bestaan van een eerste beweging
en een eersten beweger. De eerste beweger wordt zelf niet bewogen,
daar daarvoor anders weer een beweger noodig zou zijn; hij is de
dqxfi, het princiep, dat beweegt, niet slechts als doeloorzaak ),
maar als werkende kracht. Dit princiep heeft geen deelen en geen
grootte; het heeft oneindige kracht, terwijl niets wat begrensd is
zulk een kracht hebben kan. Het beweegt door aanraking; zelfs
het aanrakingspunt wordt opgegeven ). De uiteenzetting is, zooals
Aristoteles dit pleegt te doen, in dit boek over Natuurkunde geheel
in de termen der Natuurkunde gehouden; er staat zelfs, dat de
beweger en het bewogene elkaar naderen, waaraan Z e i l e r ) dan
weer het verwijt vastknoopt, dat Aristoteles G o d — want de eerste
beweger is G o d — in de ruimte plaatst. D i t meen ik nu duidelijk
gemaakt te hebben, dat de beweging eeuwig en ongeworden van
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God afhankelijk is en dat daaruit althans dit volgt, dat uit het
feit dat de stof eeuwig en ongeworden heet, niet de conclusie
mag getrokken worden, dat de stof niet op God teruggaat. Hiermee
is eigenlijk Zeller's opvatting van de woorden „eeuwig en ongeworden" reeds weerlegd; wij kunnen echter verder gaan.
Daarvoor vinden wij een uitgangspunt in het verband, dat er
bestaat tusschen beweging en stof. Beweging is het princiep der
stoffelijke natuur. Alles wat door de natuur is blijkt in zich zelf
hebben het beginsel van beweging en stilstand ). Ook de stilstand
als zijnde de privatie der beweging is veroorzaakt ). Nu is van de
stof in beweging, zooals wij zagen, de beweging uit God. De vraag
is dus wat er van deze stof in beweging rest, als wij de beweging
wegdenken. Wij gaan Aristoteles vragen wat beweging is. „Beweging
is de actualiseering der dunamis als zoodanig" of, zooals elders staat
„de actualiseering van hetgeen bewogen kan worden als zoodanig )."
Hetgeen bewogen kan worden, het beweegbare, het iaoxeifievov,
het substraat der beweging, de stof is dus dunamis, potentie.
Potentie is het kunnende zijn, dat op zich zelf niet bestaat. „Materie
noem ik datgene, wat op zich zelf noch substantie is, noch kwantiteit
of overigens een der kategoriëen is te noemen )-" Het eerst-zijnde
moet een substantie zi|n; de stof is slechts dunamis, dus geen
substantie, dus behoort niet tot de eerst-zijnden. Hieraan is toe
te voegen, dat de energeia, de act, algemeen genomen, aan de
dunamis voorafgaat ). Indien men soms mocht meenen, dat hiertegen kan aangevoerd worden, dat ook het potentieel-zijnde een
zijnde i s ) , dan mag ik daar tegenover stellen, dat Aristoteles
uitdrukkelijk verzekert, dat een begin der beweging na een oneindige bewegingsloosheid der stof met de natuur in strijd i s ) .
Aristoteles gelooft niet aan een vóór-bestaan van een chaos, waaruit
door een later ingrijpende kracht dan de wereld werd ). „Indien
de dingen waren te voren, terwijl er steeds beweging was, blijkt
dit onredelijk zelfs op het eerste gezicht, maar bovendien is er
ook een dwingend argument tegen." Maar zelfs aangenomen, dat
er een stof zonder actualiteit kon bestaan naast het bewegend
princiep, dan zouden er twee princiepen bestaan en als dit —
het bestaan van twee princiepen — in strijd is met Aristoteles' leer,
dan staat mij de conclusie vrij, dat ook de stof, de eeuwige stof
teruggaat op het eerste princiep. Want God is het eerste princiep.
„Een en hetzelfde princiep," zegt onze denker, „van al wat eeuwig
en van al wat vergankelijk i s ) . "
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Aristoteles ontkent met duidelijke woorden dat er &QZM MOMMI,
meerdere princiepen zijn ). Bovendien, redeneerend in den geest
van Aristoteles, moeten wij tot de slotsom komen, dat de elementa,
dat de stof geen princiep kan zijn ). Als de stof princiep is moet
dit actueel of potentieel zijn. Nemen wij aan dat het actueel is,
dan moet noodzakelijk iets anders voorafgaan, daar alles ontstaat
uit het kunnende-zijn. De vraag is dus of het potentieel kan zijn.
Daarop wordt het antwoord gegeven, dat de dunamis wel kan
zijn, zonder dat de energeia er op volgt. Uit het feit dat de act
niet noodwendig op de potentie volgt, wordt de conclusie getrokken,
dat de elementa niet potentieel zijn. Want waren ze dat, dan zouden
zij ook niet kunnen zijn, want potentieel is ook wat nog niet is.
Immers wat niet is ontstaat, niet wat is, maar niets ontstaat van
hetgeen onmogelijk is dat het is. Bonitz sluit zijn verklaring met deze
woorden: „Hieruit blijkt, dat als men aanneemt dat de princiepen
een potentieel zijn hebben, het kan gebeuren, dat de princiepen
niet zijn en dus zeker niet iets der overige dingen." Noodzakelijk
moet ik opmerken, dat Bonitz zich niet aan Aristoteles' woorden
houdt. Er staat niet princiepen, maar een term met meer beperkte
beteekenis n.1. elementa. Van andere princiepen is geen sprake.
Wat nu met deze aporie aan te vangen? Op het eerste gedeelte
geeft de wijsgeer het antwoord ). Inderdaad moet steeds aan de
energeia de dunamis voorafgaan. Er moet dus om het bestaan
mogelijk te maken een wezen zonder dunamis zijn, van dien aard
dat zijn wezen energeia is: fatf oiota évégysia; en dat wezen is God,
de actus purus. Wat het tweede lid der aporie aangaat, moet het
antwoord luiden, dat zeer zeker het zijn tot iets toevalligs zou
worden als de elementen, de stof als zuivere dunamis bestond,
want dan was zij een otima 6v, een nog-niet-zijnde. Ik constateer
dat er staat „een nog niet zijnde". Deze dunamis bestaat slechts
èvsgyehf,
in de actualiseering, en dat is in deze de beweging, de
xlvqoig. Hiermee is m.i. weer duidelijk geworden, dat de stof volgens
Aristotelische opvatting niet zonder en — natuurlijk — niet vóór de
beweging bestaat.
87

68

89

De stof is niets anders dan het énoxsifisvov,
het substraat der
beweging; als er beweging zijn zal moet er iets bewogen worden;
de stof is het nvot/iwov; van de stof in beweging is het eene deel
de potentie, het andere de act. Ik verwijs nog eens naar het eerste
boek der Metaphysica. Zooals daar werd gevraagd, waarom een
mensch één was en werd gezegd, dat als de definitie van kleed
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was „rond brons", de vraag naar de eenheid geen moeilijkheid meer
opleverde, omdat het eene deel materie en het andere forma is,
zoo is ook hier de duidelijkste eenheid tusschen materie en forma,
tusschen potentie en act, d. i. tusschen stof en beweging. Slechts
dan bestaat de bedoelde eenheid, als het eene is in het andere ),
wat met stof en beweging het geval is. Maar ook dit behoeft niet
voldoende te zijn; want al behooren zij tot één wezen, daarmede
is niet uitgesloten, dat zij ook daarbuiten voorkomen. Daarom zij
er aan herinnerd, dat er volgens Aristoteles geen stof is zonder
beweging, evenmin als beweging zonder stof. Na deze uiteenzetting
herhaal ik mijn vraag, waaraan Zeiler het recht ontleent, te zeggen,
dat, terwijl de beweging van God afhankelijk is, de stof dit niet is.
Het is klaarblijkelijk met Aristoteles' opvatting in strijd, de stof
zelfstandig te noemen. „Eén zij Heer, één zij Koning," zijn de merkwaardige woorden, waarmee Aristoteles zijn Metaphysica sluit.
Er zou nu over dit zelfde onderwerp nog meer gezegd kunnen
worden; daar mij dit echter overbodig schijnt, zal ik nog slechts
eenige weinige regels uit het eerste hoofdstuk van het tweede boek
der Metaphysica voorlezen: „Wij kennen echter," staat daar, „de
waarheid niet zonder de oorzaak. Maar in alle gevallen is dat het
meest het bedoelde, op grond waarvan ook aan het andere het
synonieme toekomt; zoo is bijvoorbeeld het vuur het warmst; want
dit is ook voor het andere de oorzaak van de warmte. En zoo is
het meest waar wat ook voor het latere de oorzaak is der waarheid.
Daarom zijn de princiepen van het eeuwig zijnde noodzakelijk
altijd het meest waar. Want zij zijn niet soms waar, en voor hen
is niets oorzaak van het zijn, maar zij zijn het voor het andere.
Daarom staat alles, zooals het staat ten opzichte van het zijn,
evenzoo ten opzichte van de waarheid." Allermerkwaardigste
woorden, die zeker wel een woord ter verklaring behoeven, die
ik echter slechts verklaren zal, inzoover mijn samenhang dit eischt.
Wat zeggen nu de nieuwere verklaarders? Bonitz' commentaar
brengt ons geen stap verder; in zijn vertaling verduistert hij den
zin door in de plaats van de allergewichtigste woorden „voor hen
is niets de oorzaak van het zijn, maar zij zijn het voor het andere",
te schrijven: „voor hen is niets de oorzaak der waarheid". Ook
geeft de allernieuwste commentaar, die van Ross, geen licht.
Toch moet de vraag beantwoord worden, wat de denker hier
bedoelt met het eeuwig zijnde. M. i. de sterrenhemel met zijn
beweging. Als dit zoo is — en ik zie geen andere verklaring —
70

22

wat bedoelt Aristoteles dan met de princiepen daarvan? Er staat
in het Grieksch: &QX<U. Weer kan ik niet anders verklaren: daarmee
bedoelt Aristoteles de Godheid. Thomas' paraphrase geeft deze
verklaring: Corpora caelestia etsi sint incorruptibilia, tarnen habent
causam non solum quantum ad suum moveri
sed etiam quantum
ad suum esse, ut hic Philosophus expresse dicit ). Hoe het hiermee ook zij, als Zeiler, om Aristoteles' meening weer te geven,
aan de stof zelfstandigheid toeschrijft — en daarmee hoop ik Zeller's
gedachte juist weer te geven — dan wordt de gedachte van onzen
wijsgeer geheel miskend, zijn systeem niet gewaardeerd, en Zeiler
wordt onbewust onrechtvaardig.
Doch wij vervolgen ons onderzoek.
Substantie, zegt Aristoteles, is wat slechts subject, nooit praedicaat
kan kan zijn ), het zijnde in oorspronkelijken zin, waardoor elk
ander zijn gedragen wordt ). Het algemeene bestaat niet op zich
zelf ); de universalia zijn ÖSÓTSQOI oiotai ); ze zijn geen róde «,
doch geven een noi&» ™ ). Maar: alle weten heeft slechts met het
werkelijke te doen ). Als weten erkennen van het werkelijke is,
moet het betrekking hebben op de substantie ), dus op de afzonderlijke dingen. Maar juist dit laatste ontkent Aristoteles beslist;
de wetenschap heeft, naar Aristoteles' overtuiging, geenszins betrekking op het afzonderlijke, maar op het algemeene ). Ik hoop
hiermede Zeller's lange uiteenzetting in korte woorden weergegeven
te hebben. Zeiler heeft hiermede duidelijk een aporie aangegeven.
Hij constateert, dat ook aan Aristoteles de moeilijkheid niet is
ontgaan.
„Er is", zegt Aristoteles ), „een aporie, nao&» zaXenutdvr}, de
allermoeilijkste en die allernoodzakelijkst moet onderzocht worden,
waarbij wij in ons betoog nu gekomen zijn". De oplossing der
moeilijkheid wordt hier ter plaatse echter niet door Aristoteles beproefd. Dit mag geenszins verwondering wekken bij iemand, die als
Zeller,den aard van Aristoteles' boeken kent en met de werkwijze,
aan wat men nu eens zijn school pleegt te noemen, op de hoogte is,
al moet ik zeggen dat den laatsten tijd door de schitterende resultaten
van de studie van Dr. Werner Jaeger, den Berlijnschen Hoogleeraar,
hierover een veel duidelijker licht is opgegaan ). Nu nog is het
mogelijk aan een duidelijke proeve te zien, hoe de werken van
Aristoteles, in verband met zijn onderwijs, zijn ontstaan, indien men
in den Codex Parisinus 1853, die gedeelten van den tekst, die
daarin tweemaal voorkomen, met elkaar vergelijkt: terwijl de inhoud
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dezelfde is, is deze soms in geheel verschillende woorden gekleed.
Er is niet te twijfelen aan het feit dat herhalingen, zooals ik er
b.v. in mijn uitgave van de verhandeling over de „Vriendschap"
eenige aanwees, met de bedoelde wijze van ontstaan verband houden,
terwijl overigens de tekst wel bij herhaling, b.v. Metaph. XI, 7,1072a,
23, waar Bonitz verscheidene woorden inlascht ), maar toch niet
meer dan die van andere Grieksche auteurs te wenschen overlaat. Doch
om op mijn onderwerp terug te komen, Aristoteles heeft niet in het
verband, waarin hij de moeilijkheid stelt, doch elders de oplossing
gegeven ), die nadien door tallooze denkers is aanvaard. En
wat doet nu Zeiler? Zonder afdoende argumentatie verwijt hij
Aristoteles, dat hij zich aan een contradictie schuldig maakt. Dit
komt mij voor, afgezien van de juistheid of onjuistheid der Aristotelische abstractie-theorie, een onbillijkheid tegenover onzen wijsgeer te zijn ). De onmiddellijk volgende opmerking, dat een
onderscheiding van stoffelijk en onstoffelijk zijn hier niet baat,
omdat Aristoteles ten dezen opzichte die niet maakt, en de
bewijzen voor de beide stellingen, dat het weten betrekking heeft
op het algemeene, en dat slechts de individueele dingen substanties
zijn, aan beide werelden ontleent, houdt daarom geen steek, omdat
bij het onstoffelijke, volgens Aristoteles, het Einzelwesen weliswaar
substantie is, maar tevens als samenvallende met zó eiöog een soort
vormt. „Selbst die Gottheit", zegt Zeiler, „ist Einzelsubstanz". Er
worden dan, om aan te toonen, dat door Aristoteles de bewijzen
aan beide werelden ontleend zijn, 6 plaatsen aangehaald, waarvan
al dadelijk 3 niets ter zake doen, omdat zij op het stoffelijke betrekking hebben en de 3 andere dit bewijzen, waaraan niemand
ooit twijfelde, dat de onstoffelijke wezens, volgens Aristotelische
opvatting, individuen zijn, maar niet, wat moet aangetoond worden,
dat niet elk, als samenvallende met %b eldog, een soort vormt. Toch
valt, volgens Aristoteles' voorstelling, individu en soort zonder
meer in het onstoffelijke samen: öaa <ÏQI&II$rioXXd,vlr\v %£ ). Wat
geen stof bevat is niet dgi&pi4 woUA, omdat juist in de stof het
princiep der individualisatie gelegen is. Het eeuwige heeft slechts
één oorzaak, het begrip. Terwijl in het onbewogene TÓ %t imi de
&Qxfi, het princiep is, geldt dit niet èv xotg xwi\xotg.
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Daar is het anders: èx /uag $fa/g fUa vgdne^a ). Daar is de stof het
Aristoteles betuigt duidelijk, dat de substantie slechts
van de -5/»? gepraediceerd kan worden. Waar geen stof is, daar is de
forma de volle substantie; bij het stoffelijke brengt zij de substantie
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aan de stof, die het {moxetpevov der substantie is, het princiep der
individualisatie, maar niet de substantie.
Zeiler schrijft ): „In der naheren Bestimmung dieser beiden
Principien (bedoeld zijn materia en forma) verwickelt er sich in
den Widerspruch, dass die Form einestheils das Wesen und die
Substanz der Dinge, und dass sie doch anderntheils zugleich ein
Allgemeines sein soll, der Grund des Einzeldaseins dagegen, und
mithin auch der Substantialitat, im Stoff liegen müsse". Er is inderdaad een Widerspruch in deze voorstelling, die bewerkt wordt door
de woorden: „und mithin der Substantialitat". Nu zijn echter juist
deze woorden in strijd met Aristoteles' leer; hij zegt met duidelijke
woorden, dat de materie geen substantie is; „dit is onmogelijk",
staat er ). Het loont de moeite, daarover S.Thomas' Commentaar
1.1. na te lezen ). Wel kan men toegeven, dat de «Ajy, in een bepaalden zin opgevat, substantie is ), want voor alle verandering
moet er een substraat zijn: de stof is dus potentieele substantie.
Deze verklaring heet nu bij Zeiler ontoereikend, omdat hij zich niet
•een potentieele substantie kan denken, waarop Aristoteles hem met
de vraag zou kunnen antwoorden, of men zich dan een oinc öv,
wat slechts xav& av^e^xóg
een oinc öv is, niet kan denken ).
Geeft het voor ons geen zin, als Aristoteles zegt ), dat een
jigóg
« geen öwdfm
öv en geen èvsQyelq
öv is? In elk geval, om
daar op terug te komen, is het in het zuiver geestelijke anders:
daar is het begrip de substantie en slechts in het stoffelijke komt er
het stoffeHjk-concrete bij ). Hieruit volgt nu, dat wij aan Zeiler wel
kunnen toegeven, dat alle weten het algemeene tot object heeft
en dat èv xoïg xivrjroig slechts het afzonderlijke ding substantie is,
doch moeten bestrijden dat volgens Aristoteles in het onstoffelijke
het algemeene geen substantie is, daar dit immers met het afzonderlijke samenvalt. Wat de wereld zonder Hh) aangaat kan de
onderscheiding van het afzonderlijke en algemeene niet gelden.
•Overigens mag wat de grootere kenbaarheid van het algemeene
betreft niet uitsluitend op het algemeene gelet worden, zonder den
.aard van het afzonderlijke in aanmerking te nemen. Zeiler schrijft ):
„Das Wissen soll ja nicht deswegen auf das Allgemeine gehen, weil
-wir unfahig sind, das Einzelne als solches vollstandig zu erkennen;
•das Allgemeine soll vielmehr umgekehrt, trotzdem dass das Einzelne
und Sinnliche uns bekannter ist, desshalb den alleinigen Gegenistand des Wissens im strengen Sinn bilden, weil es an sich selbst
lursprünglicher und erkennbarer ist, weil ihm allein die Unwandel87
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barkeit zukomt, welche dasjenige habe muss, was Gegenstand des
Wissens sein soll." Aristoteles zegt e c h t e r ) : „Indien er niets i s
naast het afzonderlijke en het afzonderlijke oneindig is (er staat
&n&Qog), hoe kan men van het oneindige weten krijgen ?" Mij dunkt,
dat het uit deze woorden duidelijk is, dat bedoelde onkenbaarheid
verband houdt met de beperktheid van den menschelijken geest.
Ook voor het subject van het weten is er voor Aristoteles onderscheid tusschen de twee werelden. W i j moeten denken aan datgene
wat zonder beweging is. „ E r is een één in de v e e l h e i d " ) , lezen
wij, „zonder dat geen algemeenheid, zonder algemeenheid geen
tiéoov, zonder /léaov geen bewijs." De algemeenheid is dus noodig,
om een bewijs mogelijk temaken; zonderbewijskentdemenschelijke
geest geen oorzaken, en is er dus geen eigenlijk weten. Maar in
de redeneering ligt de beweging. Beweging, leeren kennen, omdat
daarmede in zoover een avégriacg, een privatio, mee gepaard zou
gaan, dat het een voorafgaand niet-kennen veronderstelt, is volkomen
in strijd met Aristoteles' begrip van de Godheid, het onbewogen
p r i n c i e p ) . „Het is duidelijk, dat dit het goddelijkste en waardigste
denkt en niet verandert, d.w.z. van het eene denkobject op het
andere overgaat; want naar het mindere gaat de verandering; en
iets van dien aard is reeds beweging." G o d is volgens Aristoteles
de alwetendheid. Maar er zijn er, die, omdat onze wijsgeer zegt,
dat G o d slechts zich zelf denkt, bewerend daarmee Aristoteles'
meening weer te geven, spreken van Gods al-onwetendheid ).
Er is waarlijk geen meer bevreemdende opvatting te vinden dan
deze, dat de denker, wiens gelijke de historie niet kan aanwijzen,
dien allen den grootsten systematicus noemen, als sluitsteen van zijn
geheele systeem — want dat is zijn leer aangaande de Godheid —
zou komen tot een zinloosheid; want dat is deze G o d der a l onwetendheid. G o d kent zich zelf, hij kent zich zelf als oorzaak
van al het andere; hij kent al het andere, omdat hij daarvan in
zich zelf de oorzaken kent; weten is de oorzaken van Iets kennen ).
Indien Hij door Aristoteles de &QXO, het beginsel genoemd wordt,
waarvan de hemel afhangt en de natuur, éf
^ T J J T C K ° ) , dan moet
Hij hemel en natuur, waarvan hij de oorzaak is, kennen. De geheele
natuur streeft naar één doel; als zij van G o d afhangt, dan moet
noodzakelijk G o d dat doel er in gelegd hebben en dan toch zeker
dat doel kennen.
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Wij hoorden van Aristoteles dat G o d zich zelf denkt en alleen
zich zelf. N o g eens de vraag, wat hij daarmee zeggen w i l . Want
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wij hoorden de eenen zeggen, dat G o d dan niets weet van hemel
en aarde en wij spraken van Gods alwetendheid. Uit woorden
van Aristoteles moet omtrent zijn bedoeling beslist worden en deze
woorden laten aan duidelijkheid niets te wenschen over. „Mij niet
alleen, maar allen schijnt G o d tot de oorzaken te behooren en een
princiep te zijn; dan heeft G o d alleen, of toch in de hoogste
mate de bedoelde wetenschap." Volgens Aristoteles kent hij alleen
of hij in de hoogste mate een zaak, die de oorzaak ervan is. G o d
kent zich zelf; G o d is de oorzaak van alles, dus is alwetend.
De tijd laat mij niet toe het geheele tweede hoofdstuk van het
eerste boek der Metaphysica voor te lezen. Aristoteles zet daarin
uiteen, welk weten den naam van wijsheid verdient. Het is de
kennis der princiepen en oorzaken. W i e het meest de algemeene
wetenschap heeft, valt het noodzakelijkerwijze ten deel, alles te
weten. Deze is voor menschen de moeilijkste, omdat zij het verst
van de zinnen verwijderd is. Zij is de wetenschap van het meest
weetbare, en het meest weetbare is het eerste en de oorzaken,
omdat daaruit al het andere erkend wordt. Zij erkent met welk
doel alles wordt gedaan en dat is het goede in het afzonderlijke
en het beste in de geheele natuur.
Nadat daarna is aangetoond, dat deze wetenschap alleen den naam
van vrij verdient, wordt vervolgd: „Daarom mag het bezit ervan
met recht voor niet menschelijk gehouden worden; want de
menschelijke natuur is veelal niet vrij, zoodat volgens Simonides
slechts G o d deze eeregave zou kunnen bezitten (God alleen in
het bezit der hoogste wetenschap!) en het voor een mensch niet
waardig zou zijn, niet te streven naar een hem passend weten.
Indien nu wat de dichters zeggen iets beteekent en de Godheid
afgunstig is, moet hierin die afgunst het eerst intreden en allen
ongelukkig zijn, die (in dit opzicht) te ver gaan in hun streven.
D o c h de Godheid is niet afgunstig maar volgens het spreekwoord
liegen de zangers veel en men mag geen ander weten voor waardiger
houden dan dit. Want de goddelijkste wetenschap is ook de waardigste. Doch dit kan de wetenschap slechts in twee opzichten zijn.
Want die, welke G o d het meest heeft, is de goddelijke onder
wetenschappen en ook als er een de goddelijke dingen omvat. N u is
dit allebei slechts met de bedoelde wetenschap het geval. Want
allen schijnt het toe, dat G o d tot de oorzaken behoort en een
princiep is en dan heeft G o d alleen of hij toch in de hoogste
mate de bedoelde wetenschap. A l zijn dan ook de overige weten27

schappen noodzakelijker dan deze, geene is beter." Hiermee is het
nu wel duidelijk geworden, welke de wetenschap is die God heeft,
en hiermee acht ik dus Aristoteles' woorden door Aristoteles'
woorden verklaard.
Met Empedokles polemiseerend zegt onze wijsgeer: „Empedokles
is het overkomen, dat volgens zijn leer, de allerzaligste God (Gods
zaligheid is intuitief beschouwen) de elementen niet kent ). Kan
Aristoteles dan zelf leeren, wat hij in zijn voorganger bespot?
Geheel met mijn verklaring stemt die van Thomas overeen ) .
„Nee tarnen sequitur quod omnia alia a se sint ei ignota; nam
intellegendo se intellegit omnia alia." Ik herhaal wat ik elders reeds
schreef: S. Thomas is onder de Aristoteles' commentatoren de
eenige met Aristoteles congeniale geest; zijn commentaar heeft men
verwaarloosd en men is gekomen tot de opvattingen, waartoe men
kwam. Dat Thomas zijn meening aan Aristoteles heeft toegedicht,
kan ik allerminst toegeven: men kan Aristoteles niet anders verklaren. Toch vat Zeiler Aristoteles' leer geheel anders op ) : „Die
Gottheit steht nach Aristoteles in einsamer Selbstbetrachtung ausser
der Welt." Gods volkomenheid veroorzaakt de liefde der menschen,
maar wederliefde kan de mensch niet verwachten. In dien zin is
volgens Zeiler de Eth. N i c . ) te verklaren: „De liefde der kinderen
voor hun ouders en van de menschen voor de goden is als voor
iets wat goed is en boven hen staat." Het is mogelijk, dat deze
woorden verklaard kunnen worden naar Zeller's bedoeling, maar
zeker is dit niet het geval met hetgeen onmiddellijk volgt: „want
zij hebben de grootste weldaden bewezen".
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Als verder de eudaimonie een Godsgave heet, dan is jdie Godsgave volgens Zeiler alleen in den geestelijken en zedelijken aanleg
der menschen, in het bezit van het verstand gelegen, maar dat
het menschelijk verstand dan toch van goddelijken oorsprong is
schijnt niets af te doen ), evenmin als de onmiddellijk voorafgaande
woorden: „indien er echter een andere gave van goden aan
menschen is". Verder staan er in het laatste boek der Ethica )<
gedachten, die in lijnrechten strijd zijn met de eenzame zelfbeschouwing Gods: „Als er, zooals dit schijnt, een zorg voor
menschelijke dingen door de goden geschiedt." Er staat: èmnéTueui
ylyvetai.
Aristoteles — ook in dit opzicht miskend — was een diepreligieuse natuur: van hem is de gedachte, die ik in de woorden
van prof. Jaeger weergeef, dat het den wijsgeer niet onwaardig:
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is biddend tot de Godheid te gaan, mits men bedenkt, dat God
geest is of hooger dan alle verstand en dat slechts in den geest
een sterveling zijn sfeer kan naderen ) . En elders schrijft hij,
dat het aan God is te doen wat Hij wil, maar aan een mensch
bereid te zijn tot het noodige ) . Het beste begin van alles noemt
hij God en van de deugden de vroomheid ).
Hiermede eindig ik, al ben ik geenszins aan het einde.
Ik meen niet, hiermede de gewichtige hoofdzaken van Aristoteles'
Philosophie, waarover ik sprak, te hebben vastgesteld; ik meen
niet hiermede de opvattingen van Zeiler en wie spreken als hij,
voorgoed te hebben weerlegd. Maar als ik deze overtuiging bij
mijn hoorders ingang heb doen vinden:
1. dat naast de veelal gangbare opvattingen aangaande Aristoteles'
denken ook andere recht van bestaan hebben;
2. dat niemand, die dat kan en daartoe in de gelegenheid
wordt gesteld, te dezen opzichte zich mag onttrekken aan den
heiligen plicht van zelfstandig onderzoek,
dan heb ik mijn doel bereikt.
Aristoteles' Wijsbegeerte acht ik van fundamenteele beteekenis
voor de menschelijke kennis der waarheid en de orde der
dingen in de waarheid is dezelfde als in het zijn. God is de
waarheid.
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Mijne Heeren Curatoren dezer Universiteit,
Mijne benoeming voor drie jaren tot lector in de Grieksche en
Romeinsche Wijsbegeerte stelde mij voor een taak, die nog meer
aan mijn werktijd dan aan mijn werkkracht te hooge eischen stelde,
zoolang daarmee het Rectoraat van het Nijmeegsch Gymnasium
verbonden bleef. Dat gij mij thans, nu ik het eene deel van mijn
werk heb neergelegd, hebt willen voordragen voor het ambt van
Buitengewoon Hoogleeraar, stemt mij tot dankbaarheid. Het is wel
een opvallende omstandigheid, dat ik den hooggeachten man, die
mij ginds als Voorzitter-Curator vaarwel zeide, hier als zoodanig
weervind. Indien gij, Heeren Curatoren met Uwen Voorzitter U
wilt tevreden stellen met de verzekering, dat ik het hier, evenals
daar, niet aan toewijding zal laten ontbreken, dan mag ik U zeggen,
dat zeker de liefde voor mijn vak mij de kracht zal geven, in die
toewijding niet te kort te schieten.
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Mijne Heeren Professoren,
Nu ik, de oudste in jaren, als jongst-benoemde in Uw kring
binnentreed, na reeds langer in Uw midden gewerkt te hebben, moet
dit woord tot U, dat een verzoek pleegt te zijn, minstens evenzeer
een dankbetuiging bevatten. Mijn hartelijken dank dan voor de
vriendschappelijke samenwerking, die mij in het verleden den arbeid
verlichtte. Vergunt gij allen mij ook in de toekomst steun te vinden
in den omgang met U, terwijl wij één zijn in streven, één in
toewijding aan hetzelfde doel, één in liefde voor onze cultuur en
onze waarheid.
Dames en Heeren Studenten,
In Uw midden heb ik een dubbele taak te vervullen: aan hen,
die zich wijden aan de studie der klassieke Oudheid zal ik de
geschiedenis der oude Wijsbegeerte voordragen en een historicus
mag niets hooger staan dan de waarheid. Voor hen, die zich op de
Wijsbegeerte toeleggen, zal ik deze voor mijn deel behandelen en
gij hebt zoo even van den grooten denker der Oudheid gehoord,
dat de wijsgeer tenslotte heeft te zoeken: de waarheid. Daarmee
zie ik mij voor een zware taak geplaatst, die mij te bezwarend zou
zijn, als ik niet vertrouwde door Uw aller jeugdige belangstelling
gesteund te zullen worden. Met dien steun hoop ik, dat, behalve
winst voor ons aller studie, ons samenwerken nog een ander gevolg
zal hebben in ons aller harten, bevordering der waarheidsliefde en
afkeer van wat onwaarheid is. Want onwaarheid-spreken moge een
maatschappelijk kwaad zijn, onwaarheid is een misdrijf tegen God,
die de waarheid is. Moge dan waarheid in leven en denken winnen.
Moge ik, die mijn heele leven met weinig sympathie stond tegenover
velerlei propaganda, het beleven, dat — naast het te behalen voordeel voor ons aller wetenschap — van dit centrum, onze RoomsenKatholieke Universiteit, door Uw waarheid en waarheidsliefde, en
dan in het kleine zooals in het groote, een heerlijke propaganda
uitgaat, een propaganda voor waarheid.
Ik heb gezegd.
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