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Van de Geschiedenis der Philosophie, die naar hei plan in
drie deelen zal verschijnen, ziet thans het eerste deel het licht.
Dit boek stelt zich ten doel hen, die in de geschiedenis der
philosophie belang stellen, te oriënteeren en den weg tot verdere
stadie te wijzen.
Br is getracht de stof in zulk een vorm te gieten, dat het
boek niet alleen dienen kan tot philosophie-propadev.se voor
de studenten aan onze Hoogescholen, maar ook genietbaar is
voor hen, die niet aan een inrichting voor hooger onderwijs
hebben gestudeerd.
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De aanvang der .
Se^edenis ™ de philosophie, men
philosophie.
zeggen van de wetenschap in het algemeen, begint bij de Grieken. Gelijktijdig met,
zelfs vóór de opkomst van de Grieksche philosophie hebben
groote denkers in China en Indië zich met wijsgeerige problemen beziggehouden. Toch kunnen we de Chineesche en Indische
philosophie met stilzwijgen voorbijgaan, omdat deze een eigenaardig, van het Westersch denken geheel onderscheiden karakter
vertoont. Zij is gehuld in religieus gewaad en wordt niet voorgedragen in den begrip|matigen vorm, die der wetenschap in
Griekenland eigen is. Ook heeft het verre Oosten slechts in
zeer geringe mate op de ontwikkeling van de Europeesche
cultuur ingewerkt.
D

c

Griekenland is de bakermat van de wetenschap. De Grieken,
door God begaafd met buitengewone geestelijke quahteiten, zijn
in de oudheid de genieën onder de volken geweest. Israël moge
in mystieke warmte en diepe religiositeit de Grieken overtreffen,
in de sfeer van het denken is de Griek de meerdere. In het
stellen van de problemen en in de methode van oplossing zijn
zij de leermeesters geworden in heel de Westersche cultuur.
De groote wijsgeeren van Griekenland laten hun invloed in de
wetenschap gelden tot den tegenwoordigen tijd toe.
Wanneer we van Griekenland spreken, bedoelen we daarmede niet slechts het kleine schiereiland in het Zuid-Oosten
van Europa, maar heel de Grieksche invloedssfeer, ook de
eilanden en de Koloniën, dus ook Klein Azië, Noord-Afrika en
Zuid-Italië i. e. w. de landen bespoeld door het oostelijk gedeelte
van de Oude Wereldzee.
De eerste vertegenwoordigers van het wijsgeerig denken
vinden we niet in het oude Hellas maar in de Koloniën. Door
bloeienden handel en scheepvaart ontwikkelde zich daar in de
PMfb». I
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GRIEKENLAND E N HET OOSTEN.

7e eeuw een stand van rijke kooplieden. Toen men niet meer
in de allereerste plaats te werken had voor zijn dagelijksch brood,
begon de belangstelling te ontwaken voor de hoogere goederen
der cultuur. Men ging nadenken over het wezen der dingen en
trachtte een wereldverklaring te vinden die zich voor het denken
rechtvaardigen het. Hoewel er vroeger reeds mannen der wijsheid,
dichters en spreukenzeggers waren die zich doorhun practische
levensleer beroemd maakten, is Thales van Milete toch de
eerste bij wien het wetenschappelijk denken in engeren zin zich
baan breekt. Hij wordt gewoonlijk de eerste wijsgeer genoemd.
r< . , , ,
Herhaaldelijk is de vraag gesteld hoe de
Griekenland en ~ . ,
,
.. , : .
,
het O ten
Grieken aan al die wijsheid en kennis zijn
gekomen. Zijn ze op wetenschappelijk gebied
autochthoon of hebben ze hun wijsheid aan het Oosten ontleend? De latere Grieken, Neopythagoreën en Neoplatonici,
hebben beweerd dat hun cultuur van het Oosten zou zijn
overgenomen; uit Babylonië, Egypte en Palestina zouden de
cultuurschatten den Grieken zijn toegevloeid. De nieuwere
classieke philologen waren van tegengesteld gevoelen; vol bewondering voor Grieksche taal en Grieksche wetenschap,
leerden ze, dat dezen alles zelf gevonden hadden en niets aan
anderen ontleend.
In de laatste jaren is de verhouding van het Oosten tot
Griekenland door vele geleerden onderzocht \ Hoewel het onderzoek nog niet afgesloten is, kan toch reeds vastgesteld worden
dat er eenige verwantschap is en het Oosten den Griekschen
geest heeft beïnvloed. Trouwens reeds de levendige handel
deed vermoeden dat er connectie zou bestaan. Veel materiaal
hebben de Grieksche denkers aan het Oosten ontleend, in de
wiskunde hebben ze zich door Egypte, in de astronomie door
Babylonië laten onderwijzen.
Maar dit feit doet toch niets te kort aan de geheel eenige
') Vgl. R. H. W o l t j e r , Het Woord Gods en het woord der menschen,
Utrecht, 1913, bl. 198 v.v. en 287 v,v.
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beteekenis der Grieken. Het is hun onvergankelijke eere dat
ze dit materiaal geabsorbeerd, verrijkt en met behulp daarvan
hun systemen geconstrueerd hebben. De wijsgeerige scheppingen,
de geniale constructies, zijn hun eigen werk. Die zijn nieuw,
zelfstandige producten van den grooten Griekschen geest.
Bronnen

hoofdbron voor de kennis van de geschiedenis der oude philosophie komen, ten
eerste, in aanmerking de geschriften van de philosophen zelf.
Van deze is echter een zeer groot gedeelte verloren gegaan.
Slechts van enkele mannen als b.v. P l a t o , A r i s t o t e l e s ,
P h i l o en P l o t i n u s zijn de geschriften tamelijk volledig tot
ons gekomen. Voor de meeste philosophen moeten we ons
behelpen met verzamelingen van fragmenten. Uit de fragmenten
moet dan het philosophisch stelsel geconstrueerd worden en
onwillekeurig speelt de subjectiviteit van den auteur daarbij een
grootere rol dan gewenscht is.
In de tweede plaats kunnen genoemd worden de z.g. Doxographen, Grieksche en Romeinsche auteurs die de gedachten
van onderscheidene wijsgeeren beschreven hebben. Deze bronnen moeten met critische voorzichtigheid gebruikt worden. H .
D i e l s . Doxographi Graeci. Berlin, 1879. Voorts berichten
van Romeinsche en Grieksche schrijvers over het leven en de
leeringen der philosophen.
Ten derde zijn van belang de hedendaagsche beschrijvingen
van de oude philosoptóe. Daartoe zijn te raadplegen algemeene werken als:
U e b e r w e g — P r a e c h t e r . Grundriss der Geschichte der
Philosophie. I Berlin, 1920. Vooral belangrijk door de nauwkeurige en uitgebreide literatuurlijsten.
W . W i n d e l b a n d . Lehrbuch der Geschichte der Philosophie Tübingen, 1919. Dit geeft een geschiedenis van de ontwikkeling der begrippen.
P. Deussen. Allgemeine Geschichte der Philosophie. Leipzig,
1894-1918, Band II.
11
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W K i n k e l . Allgemeine Geschichte der Philosophie. Entwicklung des philosophischen Gedankens von Thales bis auf
unsere Zeit. I. Osterwieck a. Harz, 1920.
K. V o r l a n d e r . Geschichte der Philosophie Leipzig, 1919.
Dit werk geeft een beknopte en instructieve geschiedenis der
philosophie.
.
C. B e l l a a r S p r u y t . Geschiedenis van de Wijsbegeerte.
Haarlem. 1904. Bewerkt door P h . K o h n s t a m m naar de
dictaten van Prof S p r u y t . Het gaat niet verder dan K a n t .
T D J. A e n g e n e n t . Handboek voor de geschiedenis der
Wijsbegeerte. Amsterdam, 1908. Dit Roomsche handboek is
zeer beknopt.
R. C a s i m i r . Beknopte geschiedenis der Wijsbegeerte. 1
Wereldbibliotheek. In populairen vorm.
W Jansen. Geschiedenis der Wijsbegeerte I. Zutphen 1919.
Het boek bestaat uit voordrachten voor de Afdeeling Utrecht
van het Nederlandsen Onderwijzersgenootschap gehouden.
E . von H art man n. Geschichte der Metaphysikl. Leipzig,
AUgemeine Geschichte der Philosophie in het verzamelwerk Die Kultur der Gegenwart, Teil I. Abt. V , Leipzig, 1913.
waarin de geschiedenis der oude philosophie is bewerkt door
H. von Arnim.
.
O. W i 11 m a n n. Geschichte des Idealismus I , Braunschweig,
1907. Welk werk de idealistische systemen in de philosophie
behandelt van neo-scholastiek standpunt.
R. E u eken. Die Lebensanschauungen der grossen Denker ,
Leipzig. 1912, die in groote lijnen vooral P l a t o , A r i s t o t e l e s
en P l o t i n u s teekent.
F. A . L a n g e . Geschichte des Materialismus I, Leipzig,
Reclam 4825-4830.
Voorts behooren tot de derde groep ook die werken, welke
in het bizonder de oude of Grieksche philosophie behandelen.
De voornaamste zijn:
E. Z e i l e r . Die Philosophie der Griechen I - U I , Leipzig,
2
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1919. Het standaardwerk, waarvan de laatste uitgave (deel I)
door W. Nestle bezorgd is.
Th. Gomperz. Griechische Denker I—III, Leipzig 1911.
W. Windelband—A. Bonhöffer. Geschichte der antiken
Philosophie , München, 1912.
A. W . Benn. History of ancient philosophy, London, 1912.
E. von Aster. Geschichte der antiken Philosophie. Berlin,
1920.
Karl Joël. Geschichte der antiken Philosophie. Tübinaen,
1921.
B. J. H. O vink. Overzicht der Grieksche Wijsbegeerte .
Amsterdam, 1906.
J. van der Valk. De ontwikkelingsgang van het denken
der oude Grieken I en II. Rotterdam, 1918/19,
K. Kuiper. De ontwikkelingsgang der Grieksche letterkunde.
Haarlem, 1914.
De voornaamste leeringen der Grieksche philosophen in den
oorspronkelijken tekst geeft het werk van H. Rit ter en L.
Pr el Ier. Historia philosophiae graecae , Gotha, 1898.
3
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Indeeling.

ï
indeeling te maken,
omdat geschiedenis een stroom is, waarin de
eene golf regelmatig op de andere volgt. Er zijn echter, wanneer we de onderscheidene stelsels met elkander vergelijken,
bepaalde groepen van stelsels die onderling in verband staan
en die ter wille van de overzichtelijkheid en ook om juister
inzicht te verkrijgen in den gang der historie, onder een hoofd
kunnen worden saamgevat.
De geschiedenis der oude wijsbegeerte laat zich het best
indeelen in twee afdeelingen:
I. De geschiedenis der Grieksche philosophie van T h al es
( ± 600 v. C.) tot Aristoteles (f 322 v. G).
II. De geschiedenis der Hellenistisch-Romeinsche philosophie
van Aristoteles af tot het sluiten der academie door Keizer
Justinianus (529 n. C).
H c t
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In dc eerste afdeeling worden onderscheiden drie perioden:
A . de vóór-socratische periode.
B. de tijd van Socrates.
C. P l a t o en A r i s t o t e l e s .
De tweede afdeeling laat zich splitsen in tweeën:
A . de ethische scholen.
B. de religieuze systemen.

DE GRIEKSCHE PHILOSOPHIE.
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D E GRIEKSCHE PHILOSOPHIE

A. DE VOOR-SOCRATISCHE PERIODE
( ± 600—450 v. C ) .
H. Diels. Die Fragmente der Vorsokraöker . Berlin, 1912.
W . Nestle. Die Vorsokraöker. Jena, 1908.
A. Leclère. La philosophie grecque avant Socrate . Paris.
1908.
J. Burnet. Early greek philosophy . London. 1908. Autorisirte deutsche Uebersetzung von Else Schenk 1Leipzig. 1913.
K. Goebel. Die vorsokratische Philosophie. Bonn, 1910.
3
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De eerste philosophen richtten het oog naar buiten, naar de
hen omringende natuur en hebben getracht het wezen der dingen te begrijpen. In den kosmos merken we op een veelsoortigheid van dingen, een voortdurende wisseling van verschijnselen.
De vraag komt nu op (een goed gestelde vraag is de aanleiding
tot nadenken en het begin van alle wetenschap) of er onder
al die veranderingen een blijvend, onveranderlijk iets is, of er
principes of stoffen zijn, waaruit alle dingen in het universum,
zon, maan en aarde, lucht en water, koude en warmte, dieren
en planten zijn af te leiden en te verklaren.
De antwoorden, die deze denkers op de gestelde vraag gegeven
hebben, mogen ons wonderlijk, soms kinderlijk naïef toeschijnen,
ze zijn in elk geval origineel. Zij bekoren altijd weer door
de koenheid van denken, ze durven met hun verklaring tegen den
schijn der dingen ingaan, ze hebben den moed der consequentie
en denken een gedachte dóór.
Sommige van de vóór-socratische philosophen nemen meerdere
grondstoffen aan, maar anderen stellen met een machtigen denkgreep de hypothese op dat er slechts een wereldstof, één
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principium (%»/) aller dingen is. En deze hypothese is een
groote gedachte. Er behoort denkkracht en denkmoed toe om
met ernstige argumenten te beweren dat aan het heelal met zijn
eindelooze verscheidenheid één principe ten grondslag ligt. Deze
bekoorlijke eenheidsgedachte bezielt thans ook de chemici, die
zich als doel stellen de ruim zeventig chemische elementen tot
één enkel oerelement te herleiden. De oude philosophen met
hun speculatie en de chemici van onzen tijd in het laboratorium
hebben één ideaal: de grondstof van het universum te vinden.
In de vóór-socratische periode behandelen we achtereenvolgens :
h De natuurphilosophen van Milete.
2. Heraclitus.
3. De Eleaten.
4. De Pythagoreën.
5. Empedocles.
6. Anaxagoras.
7. De Atomisten.
8. De Eclectici.

!•

Dc natuurphilosophen van Milete.

W . Schultz. Altjonische Mystik I. Wien, 1907.
K. Joël. Der Ursprung derNaturphilosophieaus demGeiste
der Mystik. Basel, 1906.
Milete was in de zesde eeuw een cultuurcentrum aan de
Klein-Aziatische kust. Door scheepvaart en handel kwamen de
Mfiesiërs met andere volken in aanraking. Hun blik werd verbreed, hun kennis nam toe, de behoefte aan een wereldverklaring, die het denken bevredigde, kwam op. Onder de mannen,
die zich het eerst met philosophische vragen bezig hielden, worden genoemd T h a l e s , A n a x i m a n d e r en A n a x i m e n e s .

THALES. —
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ANAXIMANDER.

Van T h a 1 e s is betrekkelijk weinig bekend.
W e weten dat hij een zonsverduistering
voorspeld heeft. Moderne astronomen hebben uitgerekend dat in het jaar 585 een zonsverduistering in KleinAzië zichtbaar was. Dit geeft een vast punt ter bepaling van den
tijd waarin T h al es geleefd heeft. Geschriften van hem zijn
niet overgeleverd. Ten opzichte van zijn leer zijn we in hoofdzaak op de mededeelingen van A r i s t o t e l e s ) aangewezen.
T h a i es neemt aan dat de wereldstof {&QX !) het water is,
d. i. het water zooals hij het in zijn natuurtoestand dag aan
dag aanschouwde. Hij zag de zee in haar onbedwingbare macht;
die zee neemt alles in zich op, wind en wolken komen uit haar
voort, bet zand scheidt zich van haar af. Het water is het blijvende
in al het wisselende, uit het water zijn de dingen voortgekomen.
Of Oostersche voorstellingen, b.v. dat uit den Oceaan alle
dingen geboren zijn, T h a i es hebben beïnvloed, is niet zeker.
De wereldstof is bezield. „Alle dingen zijn vol goden". „ D e
magneet is bezield (yvpiv t%ti) want hij heeft de macht ijzer te
bewegen". Een van de eigenschappen der stof is het bezield zijn;
alles heeft een ziel en leeft. Deze leer noemt men Hylozotsme.
+
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De tweede Milesische natuurphilosoof is

^
"wtfsQett d i
geschrift naliet,
Over de natuur [ntgl ifróotwg), hetwelk verloren
is gegaan. Wat we van zijn leer weten, danken we in hoofdzaak
aan T h e o p h r a s t u s , den eersten doxograaf.
Voor A n a x i m a n d e r kan het principe der dingen niet iets
zijn wat begrensd en eindig is, zooals het water. De oerstof
van alles wat bestaat is het oneindige (rö &TCHQOV). „Het was
noch het water, noch een van de zoogenaamde elementen, maar
een daarvan onderscheiden oersubstantie (cpóaig) die oneindig
is, en waaruit alle hemelen en de daarin zijnde werelden ontstonden" ). Dit oneindige is niet een zuiver abstractum maar
D

(6n"MS) ^

C

e e r s t e
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n

2

') Met. I, 9836. ) Diels. Vors. Anaximander. fr. 9.
2
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de oneindige stofmassa die ruimtelijk als onbegrensd en ten
opzichte van den tijd als ongeworden en onvergankelijk wordt
gedacht.
Het oneindige is niet ontstaan en kan niet vergaan, is eeuwig,
omsluit alles en bestuurt alles, het is het goddelijke (rö ötiov).
Uit die oersubstantie wordt het ontstaan van de wereld afgeleid. Het oneindige differentieert zich in de tegenstelling van
het warme en het koude. Het warme is een „vlammensfeer"
die het koude en vochtige omringt. Uit de „vlammensfeer"
ontstaan zon, maan en sterren; het koude differentieert zich in
aarde, lucht en water.
Op eigenaardige wijze laat A n a x i m a n d e r uit het vochtige
element, dat door invloed van de zonnewarmte verdampt, de
levende wezens ontstaan. Uit de slijkmassa komen eerst vischgestalten en uit deze de landwezens, ook menschen, te voorschijn. In primitieven vorm is D a r w i n ' s descendentie-theorie
reeds door A n a x i m a n d e r voorgedragen.
De tegenwoordige wereld blijft niet eeuwig bestaan maar
keert in het oneindige terug; er is een successie van werelden;
de wereld, die bij haar ontstaan de vorige verdrong, moet haar
ongerechtigheid met ondergang boeten. Dat is de beteekenis
van het eenige citaat dat van A n a x i m a n d e r is overgeleverd:
„waaruit de wording der dingen is, daarheen is ook hun ondergang naar noodwendigheid; want zij betalen straf en boete
voor hun ongerechtigheid naar de ordening van den tijd" ).
De existentie van de individuen is naar A n a x i m a n d e r een
ongerechtigheid. Ze hadden er eigenlijk niet moeten zijn. Dit
is een sombere, pessimistische trek in zijn philosophie.
1

Anaximenes.
+ +

t e

De derde vertegenwoordiger van de school
Mjj
A n a x i m e n e s . Deze neemt
e t e

i s

525

aan dat het principium, waaruit alle dingen
zijn ontstaan, de lacht is. Hij kwam daartoe, door hetgeen hij
') Diels. a. w. A n a x i m a n d e r fr. 9.
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bij den mensch waarnam, op het universum toepasselijk te verklaren. Wat ons doet leven, is de adem, de lucht die door ons
wordt uitgeblazen; gaat die adem weg. dan sterven we en
volgt ontbinding. Gelijk de adem den mensch doet leven, zoo
is er een adem, lucht, pneuma, die de gansche wereld samenhoudt, doet leven en bestaan. A n a x i m e n e s verklaart dit in
het eenige fragment dat van zijn boek bewaard gebleven is i
„zooals onze ziel lucht is en ons samenhoudt, zoo omspant adem
(nriüpa) en lucht (&^Q) de gansche wereld" ).
Uit lucht is alles ontstaan door een tweevoudig proces, eenerzijds verdunning, anderzijds verdichting. Wanneer de lucht ijler
wordt en zich verdunt, wordt ze tot vuur. Verdicht ze zich,
dan wordt ze tot wolken en wolken verdichten zich door
samenpersing tot water en water kan zich verdichten tot aarde,
ja tot steenen. Ook bij A n a x i m e n e s wordt dus uit een
„element" alles wat bestaat afgeleid.
Deze Milesische natuurphilosophen komen hierin overeen, dat
ze de wereldstof zoeken in iets concreets, in een materieel iets.
Tot een abstract wereldprinciep dringen ze niet door.
l

2* Heraclitus.
F. Las salie. Die Philosophie Herakleitos des Dunklen
von Ephesos. Berlin, 1858.
H. Slonimsky. Heraklit und Parmenides. Marburg, 1912.
H e r a c l i t u s (f + 470 v. C.) van Ephese stamt uit een
aanzienlijk geslacht, is op ende op aristocraat. In zijn eenzaamheid voelt hij zich groot en veracht de massa, die geen oog heeft
voor de ideëele goederen, de eeuwige waarheid niet ziet en niet
taalt naar dingen wier aanschouwing het hart van den wijsgeer
met zaligheid vervullen. Met voornaam dédain zegt hij van de
') D i e l s a. w. Anaximenes fr. 2.
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groote

hoop

goud

en

„kuddedieren":

de

„een

ezel heeft liever hooi dan

hond blaft tegen ieder dien hij niet kent" *). D e

wijsheid is het deel van weinigen, maar die enkele wijzen hebben

meer

waarde

dan duizenden anderen. „ E é n man is meer

waard dan tienduizend, wanneer hij de beste is" ).
2

Z i j n geschrift O e r de Natuur

{mgl cpvotwg) gold reeds in de

oudheid als buitengewoon zwaar om te verstaan. H e r a c l i t u s
wordt dan ook genoemd „ d e duistere" (ó oxortivóg).
heid

wordt

niet

de problemen, maar ook door den vorm waarin
zijn

gedachten

puntige
de

van

bedoeling

mogelijk
van

kleedt.

gezegden los

fragmenten
uit

D e duister-

slechts veroorzaakt door de moeilijkheid van
Zijn

daarheen.

zijn geschrift

van

Heraclitus

stijl is aphoristisch, hij werpt zijn
Voor

ons, die slechts enkele

bezitten, is het dubbel moeilijk

Heraclitus

te

vatten.

Ook

is

het niet

de ons ten dienste staande gegevens een systeem

H e r a c l i t u s te reconstrueeren. H e t is het beste't beschik-

bare materiaal in goede volgorde weer te geven en geen poging
te wagen de hiaten aan te vullen of inconsequenties weg te vijlen.
De

grondgedachte

van

Heraclitus'

philosophie

is deze,

dat er in de dingen geen blijvend zijn is, maar alles voortdurend
wordt,
aller

in beweging is.

D e veranderlijkheid en beweeglijkheid

dingen heeft den wijze van Ephese z ó ó aangegrepen dat

zij heel zijn denken beheerscht. H e t heelal is een stroom gelijk,
die beweeglijk is, die altoos vliet en geen seconde stilstaat. Alles
stroomt (nccvru qtï).

H e t blijvende in de wereld is de verande-

ring, in 't heelal is niets bestendig dan het worden en verworden.
|Zoo

is het principium der dingen: worden, beweging.

clitus
ring

en P a r m e n i d e s

van

het

Hera-

(zie pag. 19) staan bij de formulee-

wereldprinciep lijnrecht tegenover elkaar, en de

ontwikkeling van het probleem hoe zijn en worden zich onderling
verhouden,

neemt in de tegenstelling van deze beide wereld-

verklaringshypothesen een aanvang.
Dat

het worden bij H e r a c l i t u s nog niet geheel als abstrac-

•) Diels a. w. H e r a c l i t u s , fr. 9 en 97.

2

) fr 49.
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tum is opgevat, blijkt uit de nadere omschrijving. Hij noemt
het principium der dingen ook het vuur (TÖ UHQ). Het is niet
met zekerheid uit te maken of Heraclitus het wezen der
dingen bij analogie vuur noemde of dat hij inderdaad aan het
vuur als wereldstof heeft gedacht Het laatste gevoelen schijnt
het meest waarschijnlijke te zijn. Wat de warme adem in den
mensch is, is het vuur in de wereld. Alles komt uit het vuur
op en gaat in het vuur onder. „Deze wereld, die dezelfde voor
allen is, heeft geen van de goden of van de menschen gemaakt;
maar ze was steeds en is en zal zijn een eeuwig levend vuur
naar vaste maat zich ontstekend en naar vaste maat uitdoovend"
Daar is in de dingen een weg naar beneden (óSbg xécrm) en een
weg naar boven (odög &vm). Langs den eersten weg wordt het
vuur veranderd in water en verdicht zich water tot aarde;
langs den tweeden weg vervluchtigt aarde tot water en keert
water terug tot vuur. Dit zelfde proces is er ook in het geheel
der dingen. Na het groote wereldjaar (360 X 30 = 10800
jaren) keert de wereld tot vuur terug en ontstaat er een nieuwe
wereld. Want over alles zal het vuur komen om het te richten
en aan te grijpen. Doel van de wereld is de verbranding, maar
na den ondergang van een oude komt de opgang van een
nieuwe wereld. Er is dus een successie van werelden.
Het is niet na te gaan of het Parsisme op deze vuur-theorie
van Heraclitus invloed heeft gehad.
De wereld-godheid, die in haar wezen vuur, beweging, leven
is, openbaart zich in een rythmus van geschieden. In het wereldgebeuren is lijn, orde, gang op te merken; het geschieden is
niet zinloos, maar wordt naar vastgestelde orde bepaald. Dezen
rythmus noemt hij soms het noodlot {tlfMtquivij) en daarmee drukt
hij uit dat alle gebeuren noodwendig is, naar vaste wet gaat
en alles zoo geschiedt als het geschieden moet Een ander maal
spreekt hij van den rythmus als van de gerechtigheid (Sixij) of
de rede (Myog) en geeft te kennen dat er een wereldorde is en
') Diels. fr. 30.
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redelijkheid in het geschieden. Zoo heeft H e r a c l i t u s de
diepe gedachte uitgesproken dat alles in de wereld naar vaste
orde gaat, ook de zon zal hare vastgestelde maat niet overschrijden
Hij heeft onder de philosophen 't eerst de idee van
natuurwet gevat ), en door zijn logosleer tegelijk de opvatting
van het wereldgebeuren als geschiedenis mogelijk gemaakt.
De logos der wereld manifesteert zich in een strijd van tegenstellingen. Strijd is de voorwaarde voor alle ontwikkeling. „Strijd
is de vader aller dingen en de koning aller dingen" ). Door
de samenvoeging van die tegenstellingen komt er echter een
gemeenschappelijk resultaat te voorschijn. Zooals de boog en
de pees tegen elkander strijden, maar tot een gemeenschappelijk
resultaat komen in den pijl die afgeschoten wordt. Strijd is er
tusschen de snaren van de lier en de hand van den speler,
maar het gemeenschappelijk resultaat is de muziek. Zoo is strijd
en vrede, gebrek en overvloed, goed en kwaad eigenlijk een.
Die rythmus van geschieden is van zulk een aard, dat de
dingen den schijn geven van niet te veranderen maar te blijven.
Zoo vliet in een stroom telkens zooveel water weg als er toegevoerd wordt. Dit geeft den indruk van het constante. In het
wezen der zaak kan men nooit tweemaal in denzelfden stroom
baden, want de stroom van heden is een andere dan die van
gisteren.
De ziel van den mensch is vuur en verandert zich in water
en aarde. De ziel wordt voortdurend gevoed door haar contact
met het wereldvuur. In den slaap is er alleen door den adem
nog verband met het wereldvuur. Het is zaak zijn ziel droog
te houden. „De droogste ziel is de wijste en de beste" ). Dat
de ziel door vochtigheid minderwaardig wordt, zien we bij
dronkenschap. Wanneer iemand zich bedronken heeft, wordt
hij door een baardeloozen knaap geleid; hij merkt 't niet eens
wanneer hij valt. Houd daarom uw ziel droog, want zij die
sterven met een droge ziel worden wachters van levenden en
2

s

4

') fr. 94.
3) fr. 53.

*) W i n d e l b a n d — B o n h ö f f e r . Gesch. der antikenPhilos. ,39.
3

*) Diels, fr. 117 en 118.
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dooden. H e r a c l i t u s schijnt te leeren dat de zielen na den
dood blijven voortbestaan.
De kennisleer is in hoofdzaak rationalistisch. Hij heeft een
groot vertrouwen in het denken, en acht de waarneming een
onzuivere kennisbron. De zintuigen bedriegen ons menigmaal
en geven geen echte kennis. „Oogen en ooren zijn slechte getuigen voor de menschen die barbarenzielen hebben" ).
Door het denken kunnen we kennen het algemeene, dat wat
voor allen geldt, de wet. Ons leven, ons handelen en ons denken moet in overeenstemming zijn met en zich richten naar de
wereldrede.
Uit de fragmenten blijkt ook dat, hoewel in niet zoo sterke
mate als X e n o p h a n e s , H e r a c l i t u s tegen het volksgeloof is
opgetreden. Hij verzet zich tegen den schaamteloozen Dionysuscultus en tegen het vereeren van beelden. „En zij bidden tot
deze beelden alsof iemand met gebouwen spreken wilde, niet
wetend wat goden of heroën zijn" ). Ook keurt hij de bloedige
offers af. „Zij reinigen zich tevergeefs terwijl zij zich met bloed
bezoedelen, zooals iemand die, in het slijk getreden, zich met
slijk afwasschen wil. Men zou hem voor krankzinnig houden
indien men hém zóó zag handelen".
Hoewel de diepzinnige wijsgeer van Ephese in eigenlijken
zin geen school heeft gevormd, hebben zijn ideeën later wortel geschoten. De S t o a is in haar logosleer van H e r a c l i t u s uitgegaan en bij S c h l e i e r m a c h e r en H e g e l vinden
wij de grondideeën van H e r a c l i t u s in kiem terug.
J

2

') fr. 107.
Philos. I

2) Diels fr. 5.
2
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3» Dc Eleaten.
B. Bauch. Das Substanzproblem in der griechischen Philosophie bis zut Blütezeit. Heidelberg, 1910.
K. Reinhardt. Parmenides und die Geschichte der griechischen Philos. Bonn, 1916.
Van de school der Eleaten is X e n o Xenophanes.
p h a n e s niet zoozeer de stichter als wel
+ 570-jt-470.
voojiooper. X e n o p h a n e s , geboren
in Colophon (Klein-Azië). was een rondreizend zanger, en kwam
op zijn zwerftochten ook in Elea (Zuid-Italië) waar hij geruimen tijd heeft vertoefd. Van zijn elegieën, spotdichten en
leergedicht zijn weinige brokstukken bewaard gebleven. Hij
bezingt de wijsheid die meer waard is dan de eerbewijzen die
een overwinnaar in de kampspelen verkrijgt. „Onze wijsheid
is beter dan de kracht van mannen en paarden" ')•
De beteekenis van X e n o p h a n e s ligt vooral op religieus
terrein. In zijn oppositie tegen het volksgeloof striemt hij met
bijtenden spot de menschen die aan een veelheid van goden
gelooven en die de goden den menschen gelijk maken. Het
anthropomorphisme in de volksreligie der Grieken is dwaas.
„Homerus en Hesiodus hebben den goden alle dingen bijgelegd,
die schande zijn onder de menschen: stelen, echtbreken en elkander bedriegen" ). „ D e sterfelijken meenen dat de goden geboren
zijn, en kleeding, stem en gestalte hebben als zij zelf" ). „ D e
Aethiopiërs stellen zich hun goden zwart voor en met een
stompen neus; de Thraciërs zeggen dat de hunne blauwe oogen
hebben en rood haar" ).
Niet alleen tegen het anthropomorphisme maar ook tegen het
polytheïsme trekt X e n o p h a n e s te velde. Wanneer er, zoo
zegt hij, een volkomenste wezen is, kan er slechts een zijn.
Het godsbegrip involveert de eenheid Gods. Er kan maar
d

c

2

8

4

') Diels, Xenophanes fr. 2.

*) fr. 11. ) fr. 14. <) fr. 16.
3
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één zijn, die over alles regeert en die de hoogste is. „Eén god,
onder goden en menschen de grootste, noch in gestalte noch in
gedachten den menschen g e l i j k " „ Z o n d e r moeite bestuurt hij alle
dingen met de gedachte van zijn verstand" ). (Als X e n o p h a n e s
hier en op andere plaatsen nog spreekt van „goden", sluit hij
zich waarschijnlijk bij het spraakgebruik van zijn tijd aan) ).
Ver boven de religieuze voorstellingen zijner dagen verheft
zich „de reizende wijsgeer", wanneer hij de eigenschappen van
de godheid opnoemt. Zij is eeuwig, ongeworden en onvergankelijk, zij is er altijd geweest en zal altijd blijven bestaan. Zij
is ook onveranderlijk, altoos dezelfde; in de godheid is geen
beweging, zij is het onveranderlijke zijn.
Van de godheid verklaart X e n o p h a n e s nu verder, dat ze
één is met het universum. De wereld is god. De godheid is het
Eéne en het A l (ró h xal n&v). Dit is zuiver pantheïsme,
identificeering van de godheid met het heelal*). Dienovereenkomstig schrijft X e n o p h a n e s aan de godheid zoowel geestelijke als lichamelijke praedicaten toe; zij is geheel oog, geheel
oor, geheel gedachte en tegelijk heeft ze de gestalte van een bol.
Zoo heeft X e n o p h a n e s , en hierin vertegenwoordigt hij
de denkwijze der Eleaten, duidelijk uitgesproken dat de godheidj
die met het universum identisch is, een onveranderlijke eenheid!
is. De vraag rees nu hoe de veelheid en de verandering in de
wereld te verklaren was. Deze vraag wordt door de Eleaten
aldus beantwoord, dat veelheid en verandering niet bestaan.
Vertegenwoordigers van de Eleatische school zijn P a r m e n i des, Z e n o en M e l i s s u s .
3

8

Parmenide
5ac eeuw.

^
" * "
'
school
Parmenides, geboortig uit Elea. Hij leefde in het
v a (

,, ,

e r

v

a

n

c

e 2 c

i s

"

midden van de vijfde eeuw en was een zeer
scherpzinnig man. Hij had zoowel bij X e n o p h a n e s als bij
') fr. 23. 2) fr. 25. 3) Vgl. Z e i l e r . Pbil. der Griechen I , 650, v.v.
*) Reinhardt (Parmenides, 112 v.v.) bestrijdt op onvoldoende gronden
dat Xenophanes pantheïst geweest is. Vgl. Z e i l e r , a. w. I 659.
8

8
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den Pythagoreër A m e n i a s onderwijs genoten en beider invloed
is bemerkbaar \ Van zijn in hexameters geschreven philosophisch
werk Over de natuur
enkele stukken bewaard
gebleven. Het bestaat uit twee deelen: 1. het kennen der waarheid 2. het weten van de meeningen der menschen. In het
eerste deel beschrijft hij het wezen der dingen en toont hij den
weg der waarheid, gelijk de godin der wijsheid hem dien in
een visioen heeft geopenbaard. P a r m e n i d e s proclameert het
zijn tot prindpium der dingen. W e moeten er ons voorwachten dit zijn als een puur abstractum op te vatten. Het zijn is
bij hem hetzelfde als het zijnde, evenwel een zijnde, dat geen
object is van de zintuiglijke waarneming. P a r m e n i d e s heeft
den moed om tot het wezen der dingen te verklaren iets dat
niet alleen door de zintuigen niet waargenomen kan worden,
maar dat zelfs met de waarneming in tegenspraak is.
P a r m e n i d e s ' hoofdstelling is. dat alleen het Zijnde is. Het
niet-zijnde bestaat niet. Het zijnde is ook alleen denkbaar en
kenbaar. Het denken betrekt zich op een object, heeft tot inhoud een zijnde. Want een denken dat een niet-zijnde tot inhoud zou hebben, is onbestaanbaar. W e kunnen het niet-zijnde met
denken, en nog veel minder kan aan het niet-zijnde het praedicaat „zijn" worden toegescheven. Denken en zijn vallensamen.
Wat het zijnde is. is de inhoud van het denken. „Het denken
en dat waarom de gedachte bestaai. is hetzelfde" ).
Dit Zijnde nu (hier merkt ge dat het niet te abstract moet
opgevat worden) vult de ruimte. Het Zijnde (rè Sr) is identisch
met het de ruimte vullende, het volle, de materie (xo nUw).
De ledige ruimte bestaat niet. Het Zijnde is begrensd, afgesloten, te vergelijken met een bol. En tegelijk is het ook bewustzijn (rö -/ecg nltov iarl vóij/ia).
Aan dit Zijnde worden door P a r m e n i d e s praedicatentoegekend, die bij X e n o p h a n e s alleen der godheid eigen zijn.
„Het zijnde is ongeworden en onvergankelijk, één geheel, ge2

») Vgl. H. von Arnim, Kultur der Gegenwart. L 5*. 106. H . Gompcrz,
Grlechische Denker P. 136. vv.

*) Dlels. a.w. Parmenides fr. 8, regel 34.
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Het was nooit en zal

nooit zijn daar het nu geheel is, één, onafgebroken" ). E r be3

staat dus alleen dit in zich zelf gesloten, geheel samenhangend,
begrensd

Zijnde.

Zijn

is het praedicaat van alle dingen. Het

praedicaat, want „worden" bestaat niet, is geen praedicaat. Van
alle dingen, want
Wanneer

het zijn is bij alle dingen het zelfde zijn ).

Parmenides

2

het

zijnde tot

wezen der dingen

verklaart, komt hij met de zintuiglijke waarneming, die ons
beweging en verandering leert, in conflict. Van dat conflict is
hij zich bewust, maar dat is voor hem geen bezwaar, want de
waarneming geeft geen echte kennis, zij is onbetrouwbaar, alleen
door het denken kunnen we de waarheid kennen ). O p deze
s

wijze komt P a r m e n i d e s

tot de voor het naieve denken on-

') fr. 8, regel 3. *) Terecht heeft o.a. Gomperz (Griech. Denker) er op
gewezen dat het betrekkelijk onontwikkeld denken nog geen onderscheid gemaakt
heeft tusschen de beteekenis van „zijn" in een oordeel als copula (verbindingslid)
en de beteekenis van „zijn" als existentie (bestaan). Voorts zij opgemerkt, dat op
het pantheïstisch standpunt van de Eleaten alle zijn in wezen van dezelfde
is. Bij het theïsme is er een menigvuldigheid van zijn. Het zijn Gods is van
een andere soort dan het creatuurlijk zijn. En in het creatuur lijk of kosmisch zijn
is er een eindelooze variëteit. Zoowel in de physische als in de psychische wereld
heeft elke groep van dingen een eigen zijn, en van het soortelijk zijn van een
groep is weer onderscheiden het individueele zijn. Daar is wel verband maar
geen identiteit tusschen de onderscheidene soorten en graden van zijn. Vgl. J.
Geyser, Grundlegung der Logik und Erkenntnistheorie, Munster, 1919, 381.
) Gelijk bij de meeste vóór-socratische denkers, zoo worden ook door
Parmenides de psychische acten van denken en waarneming met elkaar in
oppositie gebracht, wordt het denken als eenig orgaan of ook als bron van
kennis gehuldigd en kan de waarneming geen dienst doen om tot echte kennis
te komen, 't Is het standpunt van het rationalisme. „Het stelsel van Parmenides kan ons leeren, hoe onmogelijk het is een wijsgeerig systeem te bouwen
op louter begripsspeculatie en met volkomen uitschakeling van alle ervaringsen aanschouwingselementen, die door de zintuiglijke waarneming als kennismateriaal worden aangeboden" (W. Jansen Gesch. der Wijsbeg. I 42). Even
verwerpelijk als het rationalisme is het eenzijdig empirisme, dat alle kennis uit
voorstellingen en voorstellingsverbindingen meent te kunnen afleiden. Echte
kennis ontstaat door harmonische samenwerking van de twee kenkrachten
(waarneming en denken) in de menschelijke psyche.
3
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verstaanbare these dat er is geen veelheid, geen verscheidenheid,
geen beweging, geen verandering, geen ontstaan en vergaan,
i. e. w. geen worden. Ontstaan en vergaan, worden en veranderen, zijn maar namen die de sterfelijken aan het ware zijn
gegeven hebben. Er is geen beweging, want dan zou er ledige
ruimte moeten zijn, waarin de dingen zich bewogen, en ledige
ruimte is er niet. Er is alleen een bewegingloos, star, in zich
gesloten Zijnde. Worden is schijn.
Toch is er met den schijn ook te rekenen en daarom behandelt
P a r m e n i d e s in het tweede deel van zijn leergedicht de meeningen der menschen. Hij zet uiteen hoe het wezen der dingen te verklaren ware, wanneer de waarneming echte kennis gaf en er dus
in der waarheid worden en beweging was. Van de weinige onsamenhangende fragmenten is geen beeld te ontwerpen dat met
eenige zekerheid het gevoelen van Parmenides weergeeft.
Leerling en vriend van Parmenides was
Zeno
Zeno, eveneens afkomstig uit Elea. Volgens
490- ± 4 3 0 p i
hij
rijzige gestalte en een
vriendelijke verschijning. Waarschijnlijk is hij in Athene geweest
en heeft daar o.a. Protagoras ontmoet.
In zijn geschrift, dat verloren is gegaan, verdedigt hij de leer
van Parmenides. Trouwens er was ook weinig anders te
doen dan verdedigen, daar deze leer niet voor ontwikkeling vatbaar
was. Met bizondere logische vaardigheid tracht Zeno aan te
toonen dat veelheid en beweging onbestaanbaar zijn en berusten op zinsbedrog. Hij verdedigt de Eleatische paradoxen
door de stellingen der tegenstanders te bestrijden en als onhoudbaar voor te stellen. Hij volgt daarbij de methode, dat uit een stelling van zijn opponenten een tweetal consequenties afgeleid
worden, die elkaar weerspreken. Groote bedrevenheid in de redeneerkunst kan hem niet worden ontzegd. Aristoteles noemt
Z e n o dan ook: den vader van de dialectiek
rf dtaUxTixijg).
Zeno's bewijzen richten zich tegen de veelheid (zoowel
grootte als getal) en de beweging. Beide zijn voorstellingen
a t o
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die innerlijk tegenstrijdig en daarom onbestaanbaar zijn. Er is
alleen het ééne onveranderlijke en onbeweeglijke Zijnde. Het
meest bekend zijn de bewijzen tegen de beweging, welke inde
physica van Aristoteles ) bewaard bleven en classieke
voorbeelden zijn van spitsvondige dialectiek.
I. Het is onmogelijk een beweging te beginnen. Vóór gij
een bepaalde ruimte kunt doorloopen, moet ge eerst de helft
afleggen, en van dit gedeelte weer de helft, en hiervan weer
de helft en zoo in inflnitum. Ge moet dus oneindig veel ruimtegrootheden afleggen en kunt deze niet doorloopen in een eindigen tijd. Dus is het beginnen van een beweging onmogelijk.
II. Achiües en de schildpad. De snelvoetige Achilles kan
nooit de schildpad, die zich buitengewoon langzaam beweegt,
inhalen. Wanneer hij de schildpad, die 10 Meter vóór is, wil
inhalen, moet hij eerst het punt bereiken vanwaar de schildpad
uitging. Ondertusschen is de schildpad een eindje verder gekomen. Achilles moet nu dit deel van den weg inhalen en
ondertusschen gaat de schildpad weer een eindje verder, en
zoo in inflnitum. Achilles komt al dichter bij de schildpad
maar haalt haar nooit in. Een deel der ruimte kan niet doorloopen worden, wanneer niet alle deelen worden doorloopen,
en juist dit laatste kan niet, wijl er oneindig vele zijn.
III. De rustende pijl. Wanneer iets in gelijke ruimte is, bevindt het zich in rust. Nu is de pijl op ieder oogenblik in gelijke ruimte en rust dus in elk moment, de som van de rustpunten kan onmogelijk beweging zijn en de beweging is dus
schijn. De voor het oog vliegende pijl rust in werkelijkheid.
IV. De relativiteit van den tijd bij voorwerpen die zich in
tegengestelde richting bewegen. Wanneer we ons drie rijen
lichamen voorstellen, van welke A in rust is en B en C zich
met gelijke snelheid in tegengestelde richting bewegen (Fig. I),
zal op het oogenblik waarop zij alle zich op de zelfde plaats bevinden (Fig. II), B tweemaal zooveel van de lichamen in C gepasseerd
1

') Phys. 2396,
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hebben als van die in A. Derhalve moet de tijd die B noodig
heeft om C te passeeren tweemaal zoolang zijn als de tijd die B
noodig heeft om A te passeeren. Maar de tijd die B en C noodig
hebben om op de plaats van A te komen is dezelfde. Zoo duurt
een heele tijd even lang als een halve, wat ongerijmd is ).
1

A
B
C

•

•

Fig. I
• • • •
• • —-:- «4
• • •

A •
B •
C •

•

Fig. II
• •
• •
• •

•
•
•

Deze bewijzen van Zeno gaan niet op en kunnen niet opgaan, daar een zuiver logisch bewijs nooit in strijd kan zijn met
de werkelijkheid ). Toch hebben ze waarde. Ze leggen er getuigenis van af hoe ver Zeno het reeds in abstract denken
had gebracht en hebben andere wijsgeeren tot dieper nadenken
over de verhouding van zijn en worden en over het oneindigheidsprobleem geprikkeld.
8

') Weergegeven naar de duidelijke voorstelling van B u r n e t , a.w. 291.
) Het is hier niet de plaats diep in te gaan op de weerlegging der Zenonische bewijzen. Toch zij opgemerkt, dat voor het theïstisch denken, dat in den
kosmos een manifestatie van Gods gedachten ziet, vaststaat, dat zuiver logische
redeneering niet in strijd kan komen met de werkelijkheid. Voorts hebben onderscheidene denkers er op gewezen, dat bewijs I V niet opgaat, omdat de tijd niet
tegelijk gemeten mag worden aan een voorwerp dat zich beweegt en aan een
ander dat zich in rust bevindt. Ook is bewijs III niet steekhoudend, aangezien
de pijl niet op een bepaald moment in rust is, maar zich op dat moment (hoe
klein ook gedacht) beweegt van de eene (hoe klein ook gedachte) ruimtegrootheid naar de andere. Zoowel de maior als de minor is valsch geformuleerd.
Tegen bewijs II en I kan ingebracht worden, dat zoowel de tijd als de ruimte
een continu zijn en niet als een saamvoeging van op zichzelf staande tijden en
ruimten gedacht moeten worden. Voorts dat een stuk van de ruimte altijd begrensd is, en dat dit stuk wel gedacht kan worden tot In het eindelooze deelbaar te zijn, maar dat het kleinst denkbare stukje altijd begrensd en niet onbegrensd is. E r zijn geen ruimten en ook geen tijden die geen grenzen zouden
hebben. V g l . Z e i l e r , I 749, v . v . ; G o m p e r z , I 158, v . v . ; B u r n e t , a.w.
291, v . v . ; D . H . T h . V o l l e n h o v e n , De wijsbegeerte der wiskunde van theïstisch standpunt, Amsterdam, 1918, bl. 35 w . H . B e r g s o n Matière et Mémoire . Paris, 1914, 211 v.v.
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^
^
^ g ^ e a d Melissus die in het midden van de vijfde eeuw
leefde. Terwijl P a r m e n i d e s het Zijnde als begrensd opvatte,
ongeveer als een bol, nam M e l i s sus aan dat het onbegrensd
is. Hier nadert hij het standpunt van A n a x i m a n d e r .
0 t

C

4* Dc Pythagoreën*
A. E. Chaignet. Pythagore et la philosophie Pythagoricienne. Paris. 1873.
p ,
Fytnagoras.

6e eeuw v. C .

Van P y t h a g o r a s zelf is weinig met zekerA r i s t o t e l e s biedt slechts een

h c i d

.

.

enkel gegeven, maar latere auteurs schijnen
beter op dc hoogte te zijn. Het is een merkwaardig verschijnsel
dat tot nadenken stemt: hoe dichter een biograaf bij P y t h a goras staat, des te bleeker is diens beeld, hoe verder een
auteur van hem verwijderd is, met des te meer kleur en nauwkeurigheid wordt P y t h a g o r a s geteekend ). Dit bijwerken
vindt zijn hoogtepunt in de literatuur uit de eerste eeuwen na
C h r i s t u s bij de Neopythagoreën. P o r p h y r i u s en Jamb l i c h u s schreven ieder een boek over het leven van P y t h a goras, die voorgesteld wordt als een held, een zoon der goden,
een wonderdoener, een ziener. Bij dezen stand van zaken is
voorzichtigheid eisch. De oudste en soberste berichten kunnen
aanvaard worden, maar de latere literatuur kan slechts onder
groote reserve gebruikt.
Het staat vrijwel vast dat P y t h a g o r a s zelf stricto sensu
niet onder de wijsgeeren is te rekenen. Hij was een zedelijkreligieuze persoonlijkheid, die op zijn volgelingen grooten invloed
had. Daarbij toonde hij belangstelling voor wiskunstige proble1

') Z e i l e r I

8

364.
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men en bewoog zich ook gaarne op het gebied van de politiek.
Op Samos is hij + 580 geboren. Hij heeft veel gereisd en
is waarschijnlijk in Egypte geweest. Na een conflict met den
tyran Polycrates vertrok hij naar Groot-Griekenland (Z.Italië) en vestigde zich te Croton. Hier stichtte hij een bond,
die ethisch-religieuze doeleinden nastreefde, waarin zoowel vrouwen als mannen werden opgenomen. De volgelingen van Pythagoras waren bekend om hun vriendschappelijke gezindheid
jegens elkander, en voerden een ascetische levenswijze.
In de politiek was hij voorstander van den aristocratischen
regeeringsvorm. Een tijdlang heeft hij met zijn aanhangers in
Croton de leiding in handen gehad. Blijkbaar werd de boog
te strak gespannen, de democraten staken het hoofd op, er brak
revolutie uit en Pythagoras moest de stad verlaten. Hij is
+ 500 gestorven.
Nadat de pythagoreïsche bond uit elkaar
De Pythagoreën.
^den
onderscheidene
plaatsen mannen op, die, omdat ze leerlingen van Pythagoras
waren of omdat ze zich met de getallenleer bezighielden, Pythagoreën genoemd werden. De voornaamste vertegenwoordiger
is Philolaus, die eenigen tijd in Thebe gewoond heeft, een
oudere tijdgenoot van Socrates en Democritus. Enkele
fragmenten van zijn geschrift (door sommigen, o. a. door Burnet, thans nog niet voor echt gehouden) zijn bewaard gebleven.
Naast Philolaus moet ook Archytas als representant der
Pythagoreën genoemd worden.
Voor de kennis van deze wijsgeerige school zijn we in hoofdzaak aangewezen op de mededeelingen van Aristoteles.
g c s l a g e n

w a s >

o p

De Pythagoreën hadden groote liefde voor
Saamvatting
d . De bekende stelling van Pyder leer.
thagoras (in een rechthoekigen driehoek is
het kwadraat van de hypotenusa gelijk aan de som der kwadraten van de rechthoekszijden) is in hun kring ontdekt. Zij
d g

w i s k u n

e
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vonden dat ruimtelijke grootheden door getallen kunnen worden
uitgedrukt (in hoeverre ze in dezen leerlingen waren van het
Oosten is niet na te gaan). Ze maakten studie van de muziek
en ontdekten dat de toonhoogte bepaald wordt door de lengte
der snaren; een korte snaar geeft een hoogeren toon dan
een lange; de harmonie is gegrond in de verhouding van de
lengte der snaren, dus in door getallen uitdrukbare verhoudingen. Voorts hielden ze zich bezig met astronomie en vonden
dat de wetmatigheid der hemellichamen kan weergegeven worden
door getallen. Zoo kwamen ze er toe het wezen der dingen te
zoeken in het Getal. Het Getal is het principium
der
dingen ).
'Hiermee bedoelen ze niet alleen, dat de dingen in analogie
met getallen zijn gevormd en zich verhouden, maar ook dat
het heelal in zijn wezen Getal is, dat Getal de realiteit van alles
is. „Gij kunt de natuur van het getal en zijn kracht niet alleen
in demonische en goddelijke dingen werkzaam zien, maar ook
overal in alle menschelijke werken en woorden, gelijk in alle
technische bedrijven en in de muziek". „De natuur van het
getal is kennisaanbrengend, leidend en onderwijzend voor ieder
in elk ding dat hem twijfelachtig of onbekend is. Want niets
van de dingen zou duidelijk zijn noch in de verhouding tot
zichzelf noch in de verhouding tot andere, wanneer het getal
en zijn wezen er niet was *).
Nu zijn er tegenstellingen in de wereld en deze rusten op
een tegenstelling die er onder de getallen is, n.1. die van even,
en oneven. Het evene wordt dan gedacht als het onbegrensde,
het onevene als het begrensde. Onder deze metaphysische tegenstelling wordt een axiologische ondergeschoven, daar voor het
J

') Bij de Pythagoreën vinden we alzoo een heenwijzing naar het streven
der moderne natuurwetenschap, die het qualitatieve tot het quantitatieve wil
herleiden. Op dit standpunt wordt de wiskunde de basis van alle wetenschappen en wordt het bestaansrecht van een wetenschap als de geschiedenis-wetenschap die met niet in mathematische formules uitdrukbare waarden te doen
heeft, ontkend. *) Diels. Philolaus, fr. 11.
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bewustzijn van de Pythagoreën het begrensde het waardevollere
en het volkomenere is. Zij vinden tien (tien is het heilig getal),
betrekkelijk willekeurig gekozen, paren van tegenstellingen, waarvan het eerste lid meer volkomen is en meer waarde heeft dan
het tweede: 1. begrensd — onbegrensd. 2. oneven — even.
3. één" — veel. 4. rechts — links. 5. mannelijk — vrouwelijk.
6. rust — beweging. 7. recht — krom. 8. licht — donker.
9. goed —- kwaad. 10. kwadraat — rechthoek.
Alles bestaat uit tegenstellingen, is uit het begrensde en het onbegrensde samengesteld. Er is alzoo een verbinding van tegenstellingen, een eenheid van tegendeelen, er is „de eenheid van
het menigvuldige, de samenstemming van het verschillend gestemde" '). Dat is de harmonie. E n de harmonie der dingen is
hierin gegrond, dat alle tegenstellingen der getallen opkomen
uit de één, die even-oneven is. Het getal één is de wortel van
alle getallen en dus de grond aller dingen. „Eén is de aanvang
aller dingen" (ïr &q%èi n&vrwv) ).
Uit deze getallenleer ontwikkelt zich een getallensymboliek.
Op onderscheiden gebied, zelfs in de zedeleer wordt het getal
toegepast en worden analogieën gezocht. Ze gaan hierbij zeer
phantastisch te werk, het wordt één groote speculatie en als
vanzelf loopen de opvattingen bij onderscheidene Pythagoreën
wijd uit elkaar. Voorbeelden: 1 is de punt, 2 de lijn, 3 het
vlak, 4 het lichaam; 1 is de wortel aller getallen, 3 het volkomen getal, in zich bevattend aanvang, midden en einde; 7
en vooral 10 zijn heilige getallen; 4 is de gerechtigheid, 5 het
huwelijk omdat 't eerste manlijke met 't eerste vrouwelijke getal
is vereenigd; ook de elementen der dingen zijn bepaalde stereometrische, min of meer volkomene, figuren ).
Op het gebied van astronomie hebben de Pythagoreën zich
bekend gemaakt door de sferentheorie. Z e leeren dat de hemel8

8

') fr. 10. 3) fr. 8. 3) Het loont de moeite met deze Pythagoreïsche getallensymboliek te vergelijken het in menig opzicht phantastisch boek van F. Bette x. Symboliek der Schepping en der eeuwige natuur. Nederlandsche vertaling
door H . ]. Hana. Rotterdam. 1899.
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lichamen in de concentrische bolvormige doorzichtige schalen
(sferen) zijn vastgehecht *) en zich zoo rondom het centraalvuur
bewegen. Het heelal is een bol in welks midden zich het centraalvuur bevindt, dat overdrachtelijk „de haard van het heelal",
„de troon van Zeus", „het Huis'' genoemd wordt. Er zijn tien
(het heilig getal!) sferen. Het dichtst bij het centraalvuur is de
tegenaarde, dan volgen de aarde, de maan en de zon, de 5
planeten en eindelijk de vaste sterren, die alle in een sfeer
vastgehecht zijn. De tegenaarde en het centraalvuur zien we
nooit omdat de zijde van de aarde waarop wij wonen van het
centraalvuur is afgekeerd. De aarde, die als een bol gedacht
wordt (vroegeren beschouwden haar als een rond plat vlak),
staat dus niet meer in het middelpunt; de geocentrische beschouwing is hier in princiep doorbroken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X

Vaste sterren
Saturnus
Jupiter
Mars
Venus
Mercurius
Zon
Maan
Aarde
Tegenaarde
Centraalvuur

Later hebben de Pythagoreën de tegenaarde en 't centraalvuur laten vallen en toen kwam de aarde weer in 't centrum.
Hicetas was de eerste, die leerde, dat de aarde zich om
haar as bewoog. Door de beweging van deze sferen — elk
lichaam dat zich beweegt veroorzaakt geluid — ontstaat een
harmonisch muzikaal geluid, de harmonie der sferen. Van
deze hemelmuziek hooren we niets, omdat wij er van jongsaf
aan gewoon zijn.
Daarboven, in de wereld der hemellichamen, is volkomenheid
') Een vrij zwevend lichaam konden zij zich nog niet denken.
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en orde. In dit „ondermaansche" is strijd en onvolkomenheid.
Echte kennis hebben we niet van de aarde-dingen maar van
de wereld die boven is.
De religieleer der Pythagoreën. sluit zich bij de mysteriën
vooral van de Orphici aan '). Zij gelooven dat de ziel, die zich
in haar hemelsche woning aan overtreding heeft schuldig gemaakt, tot straf is opgesloten in een lichaam. Het lichaam is
een graf voor de ziel, het is een strafplaats waaruit de ziel
zelf zich niet mag verlossen. De gerechtigheid bepaalt baar toekomstig lot. Heeft de ziel door haar gedrag in dit leven zich
een hooger bestaan waardig gemaakt, dan wordt zij na den
dood in haar oorspronkelijke zalige woonplaats opgenomen. Heeft
zij niet voldoende geboet en zich niet geheel gereinigd, dan moet
zij door successieve inkluistering in andere lichamen (van beesten
of menschen) haar schuld afdoen en het reinigingsproces ten
einde afloopen. Deze leer van de zielsverhuizing treffen we bij
onderscheidene heidensche volken aan. Het is een religieus ideeëncomplex, dat zich over de geheele aarde heeft verspreid ).
!

5* Empedocles*
J. Bidez, La biographie d'Empêdocle, Gand, 1894.
C. E. M i l l e r d , On the interpretation of Empedocles, Chicago, 1908.
E m p e d o c l e s , geboren in 490 te Agrigentum op Sicilië,
stamde uit een voornaam geslacht. Hij had echter sterk democratische neigingen en stond aan het hoofd van de democratische
partij in zijn vaderstad. De politiek was hem niet gunstig, hij
heeft Sicilië moeten verlaten en is 430 waarschijnlijk als balling
in de Peloponnesus gestorven. Van E m p e d o c l e s wordt in
de oudheid verhaald dat hij een wonderdoener was; evenals
') E . Rohde. Psyche II 103 v.v.

2

) Gomperz. Gr. Denker, I , 100.
3
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Pythagoras is hij met een nimbus omgeven, hij is politicus,
ingenieur, medicus die in alle gevallen raad weet, ook beroemd redenaar (Aristoteles meldt dat hij een machtig orator
geweest is). Even wonderlijk als zijn leven, zou zijn dood geweest zijn; hij zou uit eigen beweging in een krater van de
Etna gesprongen zijn.
Twee geschriften in poëtischen vorm heeft hij nagelaten: 1°
Oi»er de natuur (JM^I cpfottog), een natuurphilosophie, 2° Reinigings-

Uederen (xcc&«Qpol). Van deze gedichten zijn eenige fragmenten
bewaard gebleven.
Empedocles gaat van de eleatische grondgedachte uit dat
er is een blijvend Zijnde, dat door velerlei veranderingen heen
toch hetzelfde blijft. Er zijn vier grondstoffen, vier „wortels"
der dingen {g^ó>nax« navrwv), vier elementen, nl. vuur, lucht
(aï9tjq), water en aarde. Bij het water van Thales, de lucht
van Anaximenes, het vuur van Heraclitus is als vierde
element de aarde bijgekomen; sinds Aristoteles hebben bij
de vorming van het populaire wereldbeeld deze vier elementen
zich eeuwenlang doen gelden.
De elementen zijn ongeworden en onvergankelijk'), lichamelijk,
vullen de ruimte en zijn qualitatief onveranderlijk. Door het in
elkander schuiven van de elementen wordt de veelsoortigheid in
het universum verklaard. Alle dingen zijn tot de vier oerelementen
herleidbaar. In strikten zin genomen is ontstaan en vergaan niet
mogelijk. Er is alleen een omvorming van het bestaande. Worden,
in den zin van geheel nieuw ontstaan, is, zegt Empedocles,
niet mogelijk; in zooverre heeft Parmenides gelijk. „Ontstaan is er bij niets van alle sterfelijke dingen en er is geen
einde in den verdervenden dood, maar er is alleen vermenging
(/*(!<$) en scheiding (Si&XXa^ig) van hetgeen vermengd is ; ontstaan is slechts een naam hiervoor bij de menschen"). „Want
uit hetgeen nergens voorhanden is kan onmogelijk wat ontstaan,
en het is onmogelijk en nooit gehoord dat iets wat bestond
3

') Ongewordenheid en onvergankelijkheid zijn bij deze philosophen steeds
correlate begrippen. ) Diels. Vorsokrat. Empedocles. fr. 8.
2
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verging. Want steeds zal het daar zijn waarheen men het
maar stelt" ').
Nu gaat E m p e d o c l e s over tot de verklaring van het worden. Er zijn twee krachten, die de elementen in beweging
brengen. De kracht wordt door E m p e d o c l e s onderscheiden
van de stof. De hylozoïstische wereldverklaring is in princiep
(overwonnen en de begrippen stof en kracht zijn hier voor
j't eerst gescheiden ). Het krachtbegrip is echter zeer onhelder.
E m p e d o c l e s handelt soms over die krachten alsof het lichamelijke stoffen, substanties waren.
De twee krachten bestaan uit een verbindende en een scheidende, een aantrekkende en een afstootende, die hij poëtisch noemt
liefde (<piUr^g) en haat (viïxog). Zij zijn de oorzaak van de vermenging en de dissolutie der elementen. Deze vermenging en
dissolutie geschiedt in een eeuwigen kringloop, waarin vier perioden kunnen onderscheiden worden. In de eerste periode is er
volledige vermenging doordat de liefde absoluut heerscht; in de
tweede periode treedt de haat in en worden de afzonderlijke
dingen gevormd; in de derde periode, waarin de haat geheel
domineert is er volledige scheiding; in de vierde periode treedt
de liefde weer in en kunnen de enkele dingen ontstaan, op
welke periode dan de eerste weer volgt. Het bestaan van
individueele wezens, die alle het kenmerk van tweedrachtigheid
vertoonen, is dus alleen in de tweede en vierde periode mogelijk.
Merkwaardig is hoe E m p e d o c l e s zich het ontstaan van
de organische wezens voorstelt. N a de planten ontstonden de
dieren; het dier ontwikkelde zich echter niet als één geheel uit
een cel, maar de leden van de lichamen ontstonden afzonderlijk
en verbonden zich daarna met elkaar. Er kwamen eerst wonderlijke, ondoelmatige combinaties voor, maar die exemplaren
stierven uit en de doelmatige bleven over. „Uit de aarde kwamen voort vele hoofden zonder halzen, naakte armen dwaalden
hier en daar zonder schouders, en oogen dwaalden rond zonder
3

') fr. 12.

2

) Vgl. W i n d e l b a n d - B o n h ö f f e r 57.
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de voorhoofden" *) „Vele wezens ontstonden met een dubbel
aangezicht en met dubbele borst, wezens, die van voren mannen en van achteren ossen waren, andere omgekeerd, mannenlichamen met ossekoppen, wezens waarin de natuur van mannen
en vrouwen vermengd was, met beschaduwde leden" ). Door
aanpassing en doelmatigheid bleven de beste exemplaren bestaan, de andere stierven weg. Hier wordt, hoewel in anderen
vorm dan bij D a r w i n , toch „the survival of the fittest" op
primitieve wijze voorgedragen.
De gegevens voor psychologie en kennistheorie zijn te
weinige dan dat het mogelijk is een duidelijk beeld te ontwerpen van hetgeen E m p e d o c l e s leert.
Geheel los van zijn natuurphilosophie staat zijn religieleer,
die hoogstwaarschijnlijk door de Orphici en de Pythagoreën is
beïnvloed. E m p e d o c l e s gelooft aan de zielsverhuizing. Daemonen die zondigden moesten den hemel verlaten en driemaal
duizend jaar rondzwerven en het moeilijke pad des menschelijken
levens betreden, om dan in den loop der tijden onder alle
mogelijke gestalten van sterfelijke wezens geboren te worden.
E m p e d o c l e s houdt zichzelf voor een daemon, die straks tot
het rijk des geluks terugkeert. De dieren zijn ons verwant; in
hen huizen zielen. Vandaar is dooden van dieren, vleesch eten,
offeren verboden. „En de vader heft zijn eigen zoon, die de
gestalte veranderd heeft, op en slacht hem, terwijl hij nog wel
onderwijl bidt! De dwaas!.... Evenzoo grijpt de zoon den
vader, en de kinderen hunne moeder, ontnemen hun 't leven
en eten het vleesch van hun verwanten" ).
Met X e n o p h a n e s komt hij hierin overeen, dat hij de anthropomorphe voorstellingen van de godheid bestrijdt. „Het is
niet mogelijk de godheid voor onze oogen te stellen of haar met
handen te grijpen" ). „De godheid is niet voorzien van een
menschelijk hoofd op het lichaam, er komen geen twee armen uit
haar schouders voort, zij heeft geen voeten, geen puntige knieën
s

s

4

') fr. 57.
Philos. I

2

) fr. 61.

3

) fr. 137.

«) fr, 133.
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of behaarde deelen. maar zij is een heilig en onuitsprekelijk
verstand dat met snelle gedachten de heele wereld doorvliegt ).
Grooter en dieper denker dan E m p e d o c l e s is A n a x a g o r a s.

6.

Anaxagoras»

F. Löwy. Die Philosophie des Anaxagoras. Versuch
einer Rekonstruktion. Wien. 1917.
A n a x a g o r a s werd ± 500 te Clazomenae bij Smyrna als
zoon van een aanzienlijke familie geboren. Hij staat in de oudheid bekend als een groot geleerde, die vooral om zijn astronomische kennis beroemd was. „De hemel is zijn vaderland, de
beschouwing der sterren zijn levenstaak". In 462 naar Athene
overgestoken, is hij de eerste wijsgeer geweest die in het toenmalige centrum van Helleensche cultuur optrad. Hij vond in
de kringen des volks over het algemeen weinig waardeering en
men schijnt hem spottend den noes genoemd te hebben. Een vergoeding had de wijsgeer in de warme vriendschap met den
staatsman P e r i c l e s en den omgang met den treurspeldichter
E u r i p i d e s , op wien hij grooten invloed had. In tegenstelling
met E m p e d o c l e s bemoeide hij zich niet met de politiek.
Trouwens van de „aardsche" dingen trok A n a x a g o r a s ach
weinig aan. De wetenschap nam in die mate zijn denken en
zinnen in beslag dat hij. ongevoelig voor de materieele goederen
dezer wereld, zelfs zijn bezittingen verwaarloosde. Na een verblijf van dertig jaren in Athene moest hij van asebie (het met
betoonen van eerbied aan de goden van den staat) aangeklaagd
en deswege veroordeeld, de stad verlaten. Een punt van aanklacht was dat A n a x a g o r a s geleerd had dat de zon een
') fr. 134.
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gloeiende steen was en de maan uit aarde was gevormd. Hij
keerde naar Klein-Azië terug, woonde in Lampsacus, waar hij,
geëerd door zijn medeburgers, in 428 stierf.
Van zijn in proza geschreven werk Over de natuur (mgl
qriotwg) zijn enkele brokstukken bewaard gebleven.
Anaxagoras sluit zich bij Parmenides aan door te
leeren, dat er geen ontstaan en geen vergaan is. „Ten opzichte
van het ontstaan en vergaan drukken de Hellenen zich niet
juist uit; want geen ding ontstaat of vergaat, maar het vermengt zich of scheidt zich van dingen die er zijn; alzoo zouden
ze goed doen ontstaan vermenging, en vergaan scheiding te
noemen" ).
Hij wijkt hierin terstond van den Eleaat af, dat hij niet één
onveranderlijk Zijnde stelt maar een veelheid van grondstoffen,
waaruit het universum is opgebouwd. Empedocles meende
met vier te kunnen volstaan, maar Anaxagoras heeft er
talloos vele noodig om het ontstaan van het heelal te kunnen
verklaren. De grondstoffen of zaden (aniqfiocrot, %Qy/iorr«) zijn tot
in het eindelooze deelbaar; hoe ver het proces der deeling ook
voortgezet wordt, de deeltjes zijn altoos van dezelfde soort;
daarom worden Anaxagoras' grondstoffen door Aristoteles homoiomerieën (opoioiitgij), gelijkdeelige, genoemd. Anaxagoras heeft alzoo in beginsel ontdekt het begrip van het
| chemisch element, zooals de moderne natuurwetenschap het kent.
Het wordt echter toegepast in uiterst primitieven vorm: vleesch
en beenderen b.v. gelden als niet-samengestelde grondstoffen.
Deze grondstoffen, talloos vele in aantal, verschillen van elkander in gestalte, kleur en smaak. In elk ding, zooals het zich
in de werkelijkheid aan ons vertoont, zijn alle grondstoffen aanwezig ; doordat in het eene ding deze, in een ander gene grondstoffen domineeren, ontstaan de verschillende qualiteiten die wij
bij de dingen waarnemen. Wanneer nu een ding in een ander
verandert (b.v. voedingsstoffen, welke door de spijsvertering
J

') Diels. Vorsokr, Anaxagoras., fr. 17.
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voor een deel omgezet worden in bloed), dan kan er van een
vergaan van het eerste geen sprake zijn; er is alleen een andere
schikking van grondstoffen tot stand gekomen, zoodat andere
qualiteiten dan vroeger domineeren. Zoo wordt duidelijk wat
Anaxagoras bedoelt met de uitspraak: „in elk ding is een
deel van elk aanwezig" ).
Uit het voorafgaande blijkt, dat het worden der dingen te
herleiden is tot een beweging der grondstoffen. Wat is nu de
allereerste oorzaak der beweging? Anaxagoras heeft ingezien
dat de beweging geen eigenschap van de dingen is, maar dat
een oorzaak van buiten den eersten stoot tot de beweging moet
hebben gegeven en de beweging moet onderhouden. Nu had
Anaxagoras als astronoom een diepen blik in de orde welke
in het heelal heerscht, in de regelmaat en doelmatigheid der
beweging. En daaruit is het allicht te verklaren, dat de wijsgeer
de oorzaak der beweging zocht in iets dat in zichzelf de hoogste
doelmatigheid is, nl. in het wereldverstand, in den noes (voi)g).
Bij de bepaling van het begrip noes is voorzichtigheid eisch.
Zeiler vertaalt noes door „geest". Windelband vat hem
op als denkstof. Uit het fragment dat hieronder wordt aangehaald, blijkt dat de noes niet immaterieel gedacht is, daar
Anaxagoras van hem spreekt als het dunste en fijnste aller
dingen. De noes is een stoffelijk substraat. Aan den anderen
kant is hij niet gelijk aan de gewone materie en onderscheiden
van de dingen die door vermenging van de grondstoffen zijn
gevormd. De noes is niet-samengesteld, eenvoudig. We zien
hieruit dat Anaxagoras die op de groote gedachte kwam
Idat het ordenend verstand de wereld heeft gevormd, — en hij
zag daarin een analogie met den noes in iederen mensch —
Iniet is doorgedrongen tot de idee van een immaterieele subjstantie. Deze vinden we het eerst bij Plato, terwijl de idee
van zuiver geestelijke substantie het eerst in de wereld gekomen
is door het Christendom.
l

•) fr. 11.

ANAXAGORAS.

37

In een groot fragment, ons bewaard gebleven, geeft de wijsgeer een beschrijving van den noes. „De andere dingen hebben
deel aan elk, maar de noes is oneindig en zelfheerschend en
met geen ding vermengd, maar alleen, zelfstandig, op zichzelf.
Want wanneer hij niet op zichzelf was maar met iets anders
vermengd, dan zou hij aan alle dingen deel hebben, nl. wanneer
hij met iets vermengd was, want in elk ding is een deel van
elk aanwezig, gelijk ik in het voorafgaande gezegd heb; en
dan zouden hem de bijgemengde stoffen hinderen, zoodat hij
niet even goed de macht over elk ding zou kunnen uitoefenen
als wanneer hij alleen op zichzelf is. Want hij is het dunste
aller dingen en het reinste en heeft alle kennis over elk ding
en de grootste kracht. En over alle dingen die een ziel hebben,
grootere en kleine, heeft de noes heerschappij. En de noes had
macht over de geheele cirkelbeweging, zoodat hij tot deze beweging den stoot gaf. En eerst begon deze draaiende beweging
van één klein punt, maar de beweging strekt zich nu uit over
een veel grootere uitgestrektheid en zal zich nog verder uitstrekken. En alle dingen, die te zamen vermengd en van elkander afgescheiden en onderscheiden zijn, kende de noes. De noes
ordende alle dingen die zullen zijn en die er waren en die er
nu zijn, en ook deze beweging welke nu de sterren, de zon,
de maan, de lucht en de aether die van elkaar afgescheiden zijn,
volbrengen. Deze draaiende beweging, bewerkte de afscheiding
en het dunne is van het dichte afgescheiden, het warme van
het koude, het lichte van het donkere en het droge van het
vochtige. En er zijn vele deelen in vele dingen. Maar geen
ding is geheel afgescheiden of onderscheiden van eenig ander,
uitgezonderd de noes. En alle noes is van dezelfde soort, zoowel de grootere als de kleinere, en niets anders is van dezelfde
soort als iets anders, maar waarvan het meeste in een ding
aanwezig is, dit vormt en vormde het duidelijkst het enkele
ding" ).
]

') fr. 12.
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De noes, dit blijkt ten eerste, is niet slechts in het menschelijk bewustzijn, niet slechts in de bezielde wereld, maar in alles
wat bestaat. In alle dingen werkt dezelfde noes. Hij beweegt
het levende en levenlooze. De noes is een universeele krachtbron, die beweging kan meedeelen.
De noes deed, ten tweede, de wereld ontstaan. Over den
toestand der wereld vóór de werkzaamheid van den noes, is
Anaxagoras' voorstelling niet helder. Er was een chaos, een
vermenging van alle stoffen door elkander. Van uit één punt
(waarschijnlijk is daarmee de poolster bedoeld) ) gaf de noes
den stoot tot de beweging, die zich in steeds wijdere kringen
uitbreidde. Door de snelheid van de draaiende beweging kwam
er scheiding van het dichte en het dunne, van het koude en
het warme, van het donkere en het lichte, van het vochtige
en het droge. Zoo ontstonden twee massa's: de eerste, de
aether, is dun, warm, licht en droog; de tweede, de lucht, is
dicht, koud en vochtig. Uit de lucht werden afgescheiden wolken en water, aarde en steenen. Planten en dieren ontstonden,
doordat hunne in de lucht aanwezige zaden door den regen
naar de aarde gebracht werden en daar ontkiemden.
De noes kan niet alleen alles bewegen, maar heeft, ten derde,
ook kennis van alles, hij weet alle dingen. Hij is een soort
logos, die alles doordringt, een principe tevens van alle orde
en wetmatigheid. Merkwaardig is dat, wanneer eenmaal door
den oerregelaar, den noes, de beweging in gang is gezet,
deze dan verder naar mechanische wet verloopt ). Zoo heeft
Anaxagoras wel oog gehad voor het doelmatige in de
wereld, maar toch het probleem van causaliteit en teleologie
niet helder gesteld, veel minder opgelost. Opgelost is het in
onze dagen evenmin. De verhouding van causaliteit en teleologie
is nog een probleem, dat sinds Anaxagoras wel helderder is
gesteld, dank zij de ontwikkeling van de nieuwere philosophie
J

2

') Vgl. W . D i l t h c y , Einleitung in die Geisteswissenschaften I, 200 v.v.
*) Aristoteles, Metaph. 985a. Plato, Phaedo. 97c.
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sinds Kant, maar dat als probleem nog steeds de geesten
bezighoudt.
Ten opzichte van de waarneming leerde A n a x a g o r a s dat
wij de eigenschappen der dingen slechts kunnen kennen, doordat
het ding met het tegengestelde in ons in aanraking komt; we
kunnen een object, dat warm is, alleen waarnemen als onze
hand koud is. Daaruit is te verklaren dat elke waarneming met
een onlustgevoel gepaard gaat. A n a x a g o r a s heeft dit, naar
T h e o p h r a s t u s meedeelt ), voor de onderscheidene zintuigen
aangetoond.
Hoewel A n a x a g o r a s blijkbaar een groot vertrouwen had
in de waarneming, toch meende ook deze Griek dat de echte
werkelijkheid alleen door het denken is te kennen.
1

7* De Atomisten.
F. A. Lange. Geschichte des Materialismus. ed. Reclam
I 37 v.v.
K. Lasswitz. Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis
zu Newton. 1889.
Van het Atomisme zijn L e u c i p p u s en D e m o c r i t u s de
voornaamste vertegenwoordigers.
L e u c i p p u s is de vader dezer leer, Demou ïppu .
it
|g j5jj leerling en vriend. In de
geschiedenis der philosophie is de persoonlijkheid van L e u c i p pus achter de forsche figuur van D e m o c r i t u s zóó in het
donker gekomen, dat er reeds in de oudheid en ook in den
nieuweren tijd mannen zijn geweest die beweerden dat L e u c i p p u s nooit had bestaan. E p i c u r u s , zelf een aanhanger
c r

') Vgl. Burnet. 250.
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van het atomisme, geloofde niet dat er ooit een Leucippus
bestaan had, Lucretius zwijgt van hem. In dennieuwerentijd
heeft Rhode ) Epicurus' meening verdedigd. Hij is echter
op schitterende wijze weerlegd door Diels die aangetoond
heeft dat Leucippus geen verdichte figuur is. Van groote
beteekenis zijn hier de mededeelingen van Aristoteles en
Theophrastus, die beiden zeggen dat hij de vader van de
atoomtheorie is.
Van zijn persoonlijkheid is zeer weinig bekend. Misschien is
hij uit Milete afkomstig en is hij later naar Elea overgevaren,
waar hij Zeno zou gehoord hebben. Hij schijnt een tijdgenoot
van Anaxagoras en Empedocles geweest te zijn.
Het is niet doenlijk vast te stellen, wat Leucippus en
Democritus ieder afzonderlijk geleerd hebben. Windelband heeft in zijn Geschichte der antiken Philosophie (bl. 69)
getracht dit te doen, maar die poging kan niet als geslaagd
beschouwd worden, daar de weergave van Leucippus' standpunt een bloote constructie is en neerkomt op een samenvatting
van de hoofdgedachten van Democritus. Vervolgens behandelt Windelband Democritus onder de systematici
der Grieksche philosophie. Dit heeft inderdaad veel aanlokkelijks
omdat Democritus een machtige geest is geweest, die, encyclopaedisch van aanleg, heel het terrein der wetenschap overzag.
Toch is het juister Democritus hier te behandelen omdat hij,
wat de probleemstelling betreft, zich nauw bij de tot dusver
behandelde wijsgeeren aansluit en minder in het kader van
Plato en Aristoteles past.
1

Democritus is afkomstig uit Abdera in
Democritus Thracië, waar hij omstreeks 460 is geboren.
± 4 6 0 - ± 360 pj..
hij iiji
ud geworden en
heeft den leeftijd van 100 jaar bereikt. Om kennis te verzamelen heeft hij reizen gedaan naar de zuidelijke en oostej s

waarsc

n

c

z e c r

0

') Kleine Schriften I 205 v.v., dien W . Nestle, Vorsokrat. 59 gevolgd is.
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lijke landen. Vijf jaren lang is hij in Egypte geweest en
volgens C l e m e n s A l e x a n d r i n u s heeft hij ook Perzië en
Babylonië bezocht. Thuis gekomen wijdde hij zich rustig aan
wetenschappelijke onderzoekingen vooral op natuurwetenschappelijk gebied. De burgers van Abdera waren zoozeer onder
den indruk van zijn groote geleerdheid dat ze hem „de wijsheid" noemden. Het wekt verwondering dat P l a t o geheel
van hem zwijgt. Weliswaar hield men zich te Athene in
S o c r a t e s ' tijd met heel andere vraagstukken bezig dan die
welke D e m o c r i t u s ' denken in beslag namen, maar daarmee
is het feit nog niet opgehelderd dat P l a t o , die anders over
alle wijsgeeren zijn opinie uitspreekt, van den grooten Abderiet
geen melding maakt. D e m o c r i t u s heeft veel geschreven. In
de eerste eeuwen van onze Christelijke jaartelling bestonden zijn
werken nog, maar daarna zijn ze verlorengegaan; slechts
weinige fragmenten zijn overgebleven. Dat hij een universeel
geleerde was, blijkt uit de mededeeling dat zijn werken, waarvan de titels ten deele bekend zijn, zich bewogen op het gebied
van ethica, physica, mathesis, philologie en techniek. Voor de
kennis van de philosophie van D e m o c r i t u s zijn we in
hoofdzaak aangewezen op A r i s t o t e l e s .
D e m o c r i t u s sluit zich kennistheoretisch bij vroegere Grieksche wijsgeeren aan, wanneer hij weinig vertrouwen heeft in
de waarneming, en het denken als kennisbron veel hooger stelt.
„In werkelijkheid weten we niets, want de waarheid ligt in de
diepte"
De waarneming door middel van de zintuigen bedriegt ons menigmaal, geeft schijnkennis, maar door het denken
krijgen wij inzicht in de werkelijkheid, in het wezen der dingen.
Tegenover de onechte donkere kennis
yvépi])
die we
door waarneming van de wereld der verschijnselen (ree epaivópeva)
opdoen, staat de echte kennis (yvijairj yvéprj) die we door het
denken verkrijgen en die ons in de ware werkelijkheid (ró Irt$ lv)
(OKOTIIJ

') Diels. Vors. Democritus. fr. 117.

DEMOCRITUS.

42

een inzicht geeft. In de kennistheorie is D e m o c r i t u s dus het
rationalisme toegedaan.
D o o r Jiet denken leeren we dat uit niets niets wordt, en niets,
dat

is, vernietigd kan worden. In absoluten zin genomen is er»

(dit hadden E m p e d o c l e s en A n a x a g o r a s ook reeds opgemerkt)

geen
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benoemen

ontstaan
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van

primitieven
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substantie
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en
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dan
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en
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bestaan,
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dat het quantum

wereld niet vermeerderd en niet verminderd
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1

De

oerelementen, waaruit de dingen zijn samengesteld, zijn de

atomen;

„ i n waarheid bestaan slechts de atomen en de ledige

ruimte". Z e n o en A n a x a g o r a s bestreden het bestaan van de
ledige ruimte, het zijn van het nier-zijn; v o o r hen is het zijnde
(5'y) identisch met hetgeen de ruimte vult (nXéov).

M a a r de atomis-

ten leeren dat er atomen zijn, die in de ledige ruimte zich bewegen en die door ledige ruimte van elkaar zijn gescheiden.

V o o r het

bewustzijn v a n deze denkers had de ledige ruimte, het niet-zijnde
(pij bv), ook een v o r m van existentie ). D e m o c r i t u s , eenigszins
s

paradoxaal, verklaarde dat het niets even goed is als het iets ).
s

In

de

ledige

ruimte bestaat als oersubstantie de stof; er is

maar é é n substantie, nl. de materie, de stof. Deze stof bestaat
uit grondelementen, uit ondeelbare lichaampjes, atomen (#ro/toi)
die ongeworden zijn en (dus) onvergankelijk, die onveranderlijk,
niet

weer splitsbaar zijn.

zijn

zoo

klein, dat

ze

V o l k o m e n ondoordringbaar dus.
voor

Ze

onze zintuigen onwaarneembaar

') Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft Melner, Leipzig, 1913. bl. 219.
) De ledige ruimte, ondersteld dat zij er is heeft als zoodanig een zijn, een
bepaalden vorm van bestaan, nl. als ruimte die niet door een inhoud is
gevuld, maar die met een inhoud gevuld kan worden. Tegenwoordig laat
men over het algemeen de „ledige ruimte" gevuld zijn met de hypothetische
aether, die gedacht wordt van een buitengewoon groote doordringbaarheid
te zijn. *) Diels, fr. 156; m fiaklov xo dèv ij xo fit/dèr ebcu.
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V o l k o m e n juist is de opmerking van Z e i l e r *) dat de
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M e n kan wel aantoonen dat qualitatieve rela-

ties met quantitatieve correspondeeren, zelfs onder voorwaarde
van

quantitatieve

bepalingen tot stand komen, maar ze er uit

afleiden gaat niet ).
8

Democritus

poneert het eenvoudig en

') D emocritus' atoomtheorie is, evenals de daarmee overeenkomende
atoomtheorie der hedendaagsche natuurwetenschap, geen these die uit de waarneming is afgeleid, maar een hypothese die tot verklaring der feiten aangenomen wordt en voor correctie vatbaar is. „Kein Zweifel dürfte darüber
bestehen bleiben, dass die Atomtheorie niemals, im Altertum nicht mehr als in
der Neuzeit, eigentlich bewiesen worden ist. Sie war, sie ist und sie bleibt
nicht eine Theorie im strengen Wortsinn, sondern eine Hypothese. Gomperz. Gr. Denker, I 284. ) F, 2, 855. ) Lange zegt terecht in zijn
Gesch, des Mat. ed. Reclam I, 41 : „Aus der Atomistik erklaren wir heute
die Gesetze des Schalls, des Lichts, der Warme, der chemischen und physi3

a
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zegt dat de qualiteiten niet beantwoorden aan de echte werkelijkheid maar producten zijn van het waarnemingsproces. „ N a a r
menschekjke voorstelling (vói*w) is er het zoete en het bittere,
het warme en het koude; i n waarheid (irtfj) bestaan slechts
de atomen.en de ledige ruimte" ). Kleur, smaak, temperatuur,
enz. zijn alle relatief, wijl subjectief, en te herleiden tot quantitatieve onderscheidingen. Eigenschappen die zuiver quantitatief
zijn bepaald, en rechtstreeks het gevolg zijn van de samenvoeging der atomen, als zwaarte, dichtheid, hardheid, noemt hij
meer wezenlijke, maar die van temperatuur, smaak en kleur zijn
niet wezenlijke, daar ze ontstaan door de waarneming ).
T o t het wezen van de atomen behoort ook de beweging.
W a a r de beweging vandaan komt, verklaart D e m o c r i t u s
niet. D i t is en blijft ondanks al hetgeen G o m p e r z ) daartegen i n het veld gebracht heeft, een zwak punt; A n a x a g o r a s zag de moeilijkheid en liet door den noes de beweging
beginnen. Volgens het atomisme bewegen de atomen zich nu
eenmaal, door de beweging ontstaan botsingen, en door herhaalde botsingen hoopen de atomen zich op tot complexen en
krijgen die complexen een ronddraaiende beweging, waardoor
na veel revoluties talrijke wereldsystemen ontstaan, waarvan
ons systeem er een is. D e zwaardere atomen dringen naar 't
midden en vormen zich tot aarde en water, de lichtere worden
1

2

8

kalischen Veranderungen in den Dingen im weitesten Umfange, und doch
vermag die Atomistik heute so wenig wie zu Demokrits Zeiten, auch nur die
einfachste Empfindung von Schall, Licht, Warme, Gcschmack u.s.w. zu erklaren. Bei allen Fortschritten der Wissenschaft, bei allen Umbildungen des
Atombegriffs ist diese Kluft gleich gross geblieben und sie wird sich um nichts
verringern, wenn es gelingt, eine vollstandige Theorie der Gehirnfunktionen
auf zu stellen und die mechanischen Bewegungen samt ihrem Ursprung und
ihrer Fortsetzung genau nach zu weisen, welche die Empfindung entsprechen,
oder anders ausgedrückt, welche die Empfindung bewirken. ') fr. 125. *) Hier
is in beginsel aanwezig de onderscheiding van primaire en secundaire qualiteiten die in de nieuwere philosophie (Locke, Descartes, e.a.) van
zoo groote beteekenis is geweest is voor de kennistheoretische problemen.
) P, 273 v.v.
3
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tot licht en vuur en blijven aan den buitenkant. Zon en maan
zijn oorspronkelijk zelfstandige atoomcomplexen, die later in den
kring van de aarde getrokken zijn.
Zoo wordt door D e m o c r i t u s alle geschieden in het heelal
en alle gebeuren op aarde door beweging van atomen verklaard.
Alle samengestelde beweging is product van de enkelvoudige
beweging der atomen. En alle beweging geschiedt met mechanische noodwendigheid, elke inwerking van het eene ding op
het andere is mechanisch, door druk en stoot. Alle geschieden,
niet alleen in de physische maar ook in de psychische wereld,
heeft plaats naar de wet der mechanische noodwendigheid.
D e m o c r i t u s noemt deze noodwendigheid (ocvüyxij, Hiiaouévtj)
ook wel logos, maar verstaat er toch iets anders onder dan
H e r a c l i t u s . Het teleologisch element is uit het logosbegrip
weggevallen. D e m o c r i t u s ontkent het bestaan van doeloorzaken en neemt aan dat in de wereld alleen werken causae
efficientes. Maar deze ateleologische wereldopvatting verklaart
de dingen niet. K a n t heeft terecht ingezien, dat de mechanistische wereldverklaring halt moet maken bij het organisme; de
subjectieve en de objectieve doelmatigheid bij grashalm en rups
worden door mechanische causaliteit niet verklaard.
In D e m o c r i t u s ' systeem is voor het toeval geen plaats ).
Onder een toevallig gebeuren, dat volgens den wijze van Abdera onmogelijk is, verstaat hij niet alleen oorzaakloos gebeuren, maar ook een gebeuren dat door hoogere (goddelijke)
machten veroorzaakt is. Nu is ongetwijfeld zijn opvatting van
de onmogelijkheid van een oorzaakloos gebeuren volkomen juist;
de causaliteitswet, d. i. dat er geen gebeuren is zonder een
daaraan voorafgaande en dat gebeuren bepalende oorzaak, geldt
volstrekt. Maar met de causaliteitswet is niet in tegenspraak
de stelling, dat in het systeem van causae efficientes en causae
finales een hoogere causa n.1. God ingrijpt en den loop van
het gebeuren bepaalt. Het „hoe" van de werking der Godde1

') Lange, a.w. 39.
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lijke causa ontgaat ons, en is even onbegrijpelijk als het „hoe"
van de werking der eindige, creatuurhjke causae.
Onder de atomen zijn de fijnste en gladste de imur-atomen.
*t Zijn heel kleine kogeltjes, die alle voorwerpen doordringen.
Het vuur bezielt alles. Ook de ziel, die de beweging der levende
wezens veroorzaakt, bestaat uit vuuratomen. De ziel is niet een
aparte substantie, is niet een zelfstandige kracht, maar bestaat
uit stof. Zij is vuurstof, fijne materie. Deze voorstelling van
het wezen der ziel is materialisme.
De vuuratomen zijn door het gansche heelal verspreid. Overal
in het universum is zielestof>). In den mensch zijn bizonder
veel vuuratomen; tusschen elke twee andere is één vuuratoom.
Door de ademhaling is er correspondentie tusschen de wereldziel
en de ziel in ons. Bij het ademen nemen we steeds nieuwe
vuuratomen uit de lucht in ons op; wanneer de adem stokt,
gaan vele atomen uit ons de lucht in, en als de adem bij den
dood geheel ophoudt, verspreiden zich alle vuuratomen in de lucht.
Wat de localisatie betreft, in de hersenen, waar het denken
zetelt, zijn de meeste vuuratomen. In het hart is de zetel van
de gevoelens en hartstochten, in de lever de zetel van de begeerlijkheid.
Heel het psychische leven is te verklaren door beweging van
atomen, door druk en stoot van kleine stofjes. In het denken
is. een fijnere, in de waarneming een grovere beweging van
atomen. In het tasten is de meest grove beweging en vandaar
is dit zintuig het oorspronkelijke. Zoo wordt in het psychische
al het qualitatieve uit quantitatieve verhoudingen afgeleid ).
Het waarnemingsproces wordt geheel materialistisch verklaard.
Er scheiden zich van de dingen buiten ons fijne afbeeldingen
af die door de zintuigen in het lichaam dringen en de waar~«)~ Het is duidelijk dat er overeenkomst is tusschen de philosophische zieleleer van Democritus en het animistisch geloof van vele heidenvolken.
2) Het is aan Democritus ontgaan, dat een bewustzijnsverschijnsel iets anders
is dan een beweging van stofatomen. Men zou kunnen vragen: hoe komen
die atomen er toe bewustzijn te hebben en te denken ?
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nemingsbeelden veroorzaken. Die afbeeldingen (ddcoka, species)
zijn physische afbeeldingen welke door de poriën in ons lichaam
dringen en de voorstellingen in het aanzijn roepen. Bij een toon
b.v. verlaat een stroom van atomen het klankgevende voorwerp;
komen deze door het oor met de zieleatomen in aanraking, dan
ontstaat de gewaarwording van een toon. Droombeelden en
voorstellingen van goden en daemonen worden door de idolentheorie verklaard. Bij den droom komen idolen in ons waarop
we in wakenden toestand niet gelet hebben, en de voorstelling
van goden moet worden verklaard uit de waarneming van
reusachtig groote gestalten die zich in de tusschenruimten der
werelden bevinden. Deze idolen leiden den mensch ook bij
voorspellen en waarzeggen.
W e vinden bij D e m o c r i t u s niet een Ethiek in wetenschappelijken zin. Hij heeft de levensregelen niet afgeleid uit
ethische principia. W e l zoekt hij blijkbaar eenig verband tusschen
de mechanistische wereldbeschouwing en de algemeene ethische
principia te ontdekken.
Hij stelt als doel des levens het geluk, de eudaemonie; het
voorbijgaand geluk wordt veroorzaakt door grovere bewegingen, het duurzaam geluk door fijnere bewegingen. Het grootste
geluk is het evenwicht der ziel, de harmonie, de symmetrie, de
zielestilte (otQfiovia, j-vpfitTQÏu,
yukrjwri).
Van D e m o c r i t u s zijn onderscheiden uitingen bewaard, die
getuigenis afleggen van zijn menschenkennis en bezonken oordeel.
Hoewel over het algemeen niet is aan te geven in welk verband
deze spreuken staan tot zijn philosophie, is het toch de moeite
waard zijn oordeel over eenige ethische problemen te vernemen ).
Hij legt nadruk op een goede gezindheid:
Mijd de zonden, niet uit vrees, maar uit plichtsbesef, fr. 41.
Wie onrecht doet is ongelukkiger dan wie onrecht lijdt. fr. 45.
De adel van het vee bestaat in de welgevormdheid van het
lichaam, die van de menschen in de goede zeden. fr. 57.
:

') P. Natorp. Die Ethika des Demokritos. Marburg, 1893.
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Goed is nog niet niet-onrecht-doen, maar het niet te willen, fr. 62.
Wie schandelijke dingen doet, moet zich in de eerste plaats
voor zich zelf schamen, fr. 84.
W i e het onrecht doen haat, dien hebben de goden lief. 217.
Het ware geluk bestaat niet in het uitwendige, materieele;
groote bezittingen maken den mensch niet goed, verbeteren zijn
karakter niet; gierigheid is een groot euvel.
Niet lichaamskracht of geld maakt den mensch gelukkig, maar
recht-zinnigheid (oQ&oaévrj) en veelzijdigheid (noXvyQOGiivrj). fr. 40.
Geld te verwerven is niet onnut, maar als het geschiedt op
ongerechtige manier is het 't ergste van alles. fr. 78.
Geluk woont niet in kudden en goud. fr. 171.
Gelukkig is hij die bij bescheiden bezit welgemoed is, ongelukkig is hij die bij een groot mismoedig is. fr. 286.
Wanneer de begeerte naar geld niet in verzadiging een grens
vindt, is zij nog veel erger dan de bitterste armoede; want hoe
meer begeerlijkheid des te meer behoeften, fr. 219.
De gierigaards deelen het lot der bijen: ze arbeiden alsof ze
altijd zullen blijven leven. fr. 227.
De fijne menschenkennis van D e m o c r i t u s blijkt uit een
.woord als dit: Kleine attenties ter rechter tijd zijn de grootste
'voor hen die ze ontvangen, fr. 94. Dat het hem ook aan zelfkennis niet schort, toont fr. 149: wanneer gij uw binnenste
opent, zult gij daar een voorraad- en schatkamer van allerlei
booze hartstochten vinden.
De vriendschap stelt hij hoog, over haar maakt hij mooie
opmerkingen:
Velen, die vrienden schijnen te zijn, zijn het niet, en velen
die het niet schijnen te zijn, zijn het. fr. 97.
De vriendschap van één verstandigen man is beter dan die
van alle onverstandigen te samen. fr. 98.
Hij die geen enkelen goeden vriend heeft, is niet waard te
leven. fr. 99.
Wie niemand liefheeft, kan naar mijn oordeel ook door niemand geliefd worden, fr. 103.
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Over de vrouwelijke sexe oordeelt Democritus niet gunstig:
De vrouw moet zich niet in 't spreken oefenen; dat zou
fataal zijn. fr. 110.
Aan een vrouw te gehoorzamen is voor een man wel de
grootste smaad. fr. 111,
Veel sneller dan de man is de vrouw er bij om kwaad te
dichten, fr. 273.
Aan het huisgezin geeft de Abderiet niet de waarde, die er
aan toekomt. Men moet afzien van nakomelingschap. In het
bezit van kinderen is veel ellende en weinig zegen. Wie zich
gedrongen gevoelt nakomelingschap te bezitten, adopteere liever
kinderen van een vrind. Dan kan men een knaap nemen dien
men wenscht, en bij eigen kinderen moet men afwachten wat
men krijgt, fr. 276, 277.
Den staat beschouwt hij als een groot goed. Eenerzijds leert
hij een geestelijk cosmopolitisme: voor een wijzen man staat
de heele wereld open; want het vaderland van een goede ziel
is het universum, fr. 247. Anderzijds: de staatsbelangen moet
men voor de allerhoogste houden, opdat de staat goed bestuurd
worde. Een goed bestuurde staat is [het beste wat er is),
fr. 252.
Uit de „spreuken" van Democritus blijkt, dat hij een
man was met veel levenswijsheid. Hij had over het algemeen
een goeden kijk op de dingen van het natuurlijke leven.

8* Eclectici»
Tot de vóór-socratische periode rekenen we nog enkele
mannen die als Eclectici kunnen gequalificeerd worden. Terwijl
ze tusschen de grondgedachten der onderscheidene systemen
een synthese zoeken, komen de algemeene metaphysische vragen op den achtergrond. Ze houden zich vooral op natuurwetenschappelijk terrein met detailonderzoek bezig. De voornaamste zijn:
PUlos. I
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ALCMAEON — DIOGENES V A N APOLLONIA — HIPPOCRATES.

van Croton, in het begin der 5e eeuw, een
Alcmaeon
y kunde een wetenschappeÜjken
grondslag trachtte te geven. Hij leerde dat in het menschelijk
lichaam is een vermenging van onderscheidene stoffen en naar
den aard van die vermenging is het gezond of ziek. A l c m a e o n
heeft ook een aanvang gemaakt met de studie van de physiologie der zintuigen. Door hem is het zenuwstelsel, met de hersenen
als centrum, ontdekt.
a [ t s

2

n

eveneens een arts, van wiens werk „Over de
Diogenes van
" enkele fragmenten bewaard gebleven
Apoüonia
g
ig
hem maar één wereldstof zijn, omdat gelijk slechts op gelijk kan inwerken. De wereldstof is de lucht, welke bij hem ook pneuma heet. Door verdichting en verdunning, door afkoeling en verwarming komt
uit de wereldstof het bizondere en individueele te voorschijn.
n a t u u r

r

v o

e n s

de vader van de ars medica, die het vak der
Hippocrates, medicijnen losmaakte van de philosophie en
T
' '
als zelfstandige kunst behandelde. De medische
„wetenschap" is een samenstel van op nauwkeurige en systematische waarneming gebouwde kunstregelen.
3 7 7

v

C

B. DE TIJD VAN SOCRATES (450-400 v. C).
Het is de tijd na de Perzische oorlogen. Gelijk menigmaal in de geschiedenis van een volk na een met succes gevoerden oorlog een tijdperk van bloei aanbreekt, zoo ook
hier. De energie ontwikkelt zich, de welvaart neemt toe, op
verschillend gebied, vooral in wetenschap en kunst, ontwaakt
nieuw leven. Van heel deze groote beweging is Athene het
middelpunt en in Athene is Pericles de man.
Het is de tijd van de democratie. Nu de massa regeert, begint het individu zich al meer voor de publieke zaak te interesseeren. Ieder wil op de hoogte zijn van de vragen van den
dag en zich een oordeel vormen over de beste wijze van
regeeren. Staatkundige kwesties worden door de dichters op
het tooneel gebracht. Alleen Aristophanes voelt niets voor
het nieuwe en prijst den goeden ouden tijd (laudator temporis acti).
Het is de tijd van de verlichting. Ieder wil een «zelfstandige,
onafhankelijke opinie hebben. Men wil op eigen wieken drijven,
niet aan den leiband loopen van een autoriteit, geen gevoelen
verdedigen omdat het oud is en door eerbiedwaardige mannen
wordt voorgedragen. Wetten en normen mogen niet voetstoots
van het voorgeslacht overgenomen worden, de rechtsgrond
moet . met klem van verstandelijke redenen worden aangetoond.
Deze Grieksche „Aufklarung" uit de 5e eeuw v. C. voelt even
weinig voor de historie als de Duitsche Aufklarung van de
18e eeuw n. C.
Het is ook de tijd van de oratorie. De enkeling moet niet
alleen een goed gefundeerde meening hebben, maar die ook
kunnen verdedigen. Vooral bij het optreden in de volksvergadering moet men over voldoende kennis beschikken en wel
ter tale zijn, zoodat men in het debat met den tegenstander
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geen gek figuur slaat. De lust ontwaakt zich te bekwamen in de
kunst van redeneeren en disputeeren. Men vraagt naar mannen
die de wetenschap willen populariseeren en onderwijs geven in
de redeneerkunde, zoodat men in staat is in het debat zijn man
te staan.
De mannen, die nu als onderwijzers des volks optreden, zijn
de Sophisten. Zij zijn van alles op de hoogte, kennen de wetten
van de redeneerkunde en kunnen die zóó aanwenden dat elk
in staat is zijn meening, welke ook, te verdedigen. Tegenover
de Sophisten, die iedere stelling kunnen bewijzen en weerleggen,
treedt S o c r a t e s op. N a S o c r a t e s komen enkele wijsgeerige
scholen, die zich min of meer bij hem aansluiten.

1. De Sophisten»
G. Grote. History of Greece VIII 474—544. London, 1850.
M . Schanz. Die Sophisten. Göttingen, 1867.
C. P. Gunning. De sophisüs Graeciaepraeceptoribus. Amsterdam, 1915.
Een sophist is oorapronkelijk iemand die zich met de wetenschap HP.'*) bezig houdt. Langzamerhand is evenwel de inhoud
van dit begrip gewijzigd. In den tijd van S o c r a t e s is een
sophist een rondtrekkend leeraar, die onderwijs geeft in de
politieke welsprekendheid en vele andere kundigheden, en die
zich voor dit onderwijs laat betalen. Dit laatste was in het
oog van den Griek iets vreeselijks. De wetenschap werd vroeger
beoefend in vriendschappelijke kringen en op zich zelf staande
genootschappen, waar men vrij van gedachten wisselde en aan
betalen niet gedacht werd. N u de wetenschap werd gepopulariseerd en de kundigheden werden aangeleerd met een practisch
doel, n.1. om in de wereld vooruit te komen en een goed figuur
te maken, lieten de mannen, die dit onderwijs gaven, zich
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betalen. En niet weinig ook. Gorgias was in dit opzicht
vermaard, hij liet zich een zeer hoog honorarium uitkeeren. Nu
was het hinderlijke voor den Griek niet zoozeer dat de Sophisten
voor hun onderwijs veel lieten betalen, maar dat ze zich
heten betalen. Aristoteles zegt dat een sophist iemand is
die iets geeft wat er als wetenschap uitziet, maar niet is, en
die uit deze schijnbare wetenschap geld slaat'). Vooral door
Aristoteles is de naam „sophist" in discrediet gekomen. De
woorden „sophisme" en „sophistisch" hebben zelfs nu nog een ongunstige beteekenis. In lateren tijd zijn de Sophisten gunstiger beoordeeld. Tot een mildere opvatting heeft met name H e g e 1 bijgedragen. Th. Gomperz ) bespreekt ze met waardeering, Maier )
houdt voor hen een apologie, Gunning ) noemt ze de leermeesters van Griekenland.
Van de Sophisten bezitten we haast geen literatuur. In hoofdzaak zijn we aangewezen op Plato's dialogen Protagoras en
Theatetus.
De voornaamste Sophisten zijn Protagoras en Gorgias.
Protagoras uit Abdera ( ± 480—+ 410). Hij doceerde
vooral in Athene. Om zijn boek „Over de goden" werd hij van
atheïsme aangeklaagd, moest Athene verlaten en is op de reis
naar Sicilië omgekomen. Zijn boeken werden door den magistraat
verbrand. Slechts enkele fragmenten zijn overgebleven.
Gorgias uit Leontini op Sicilië ( i 483—i 375). Hij is
bekend als een groot redenaar, die zich voor zijn onderwijs
duur het betalen. Hij reisde Griekenland rond en verbaasde
ieder door zijn schitterende welsprekendheid. Er zijn allerlei
verhalen in omloop die betrekking hebben op zijn groote ijdel2

s

1

') Aristoteles, Soph. el. 165a.
G o m p e r z , Gr. Denker P 331.
) Maier, Sokrates, 195 v.v. ') C. P. G u n n i n g . De sophistis Graeciae
praeceptoribus. Volkomen terecht wijst Dr. G u n n i n g er op dat zij de leermeesters van de rijpere jeugd zijn geweest. Wat ze in formeel methodisch opzicht
gepraesteerd hebben is niet zonder beteekenis, maar de inhoud van hun onderwijs was m.i. funest. De oppositie van Socrates was gerechtvaardigd. Aan
de beteekenis dezer oppositie heeft Dr. G . niet voldoende aandacht geschonken.
3
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hcid en liefde tot het geld. Hij schreef een boek „Over de natuur of over het niet-zijnde" (™QI qróoitog fj ntql roV /»*} ivrog).
Ook kunnen nog genoemd worden Prodicus die de grammatica beoefende, en Hippias, een beroemd polyhistor.
Deze mannen vormden geen bond, maar traden individueel
op. Toch kunnen ze onder één hoofd behandeld worden, omdat
ze in uitgangspunt, methode en doel overeenkomen. Allen beoefenden de wetenschap ter wille van de practJjk en allen
hadden het relativistische in de overtuiging gemeen.
Hun voornaamste werkzaamheid lag op
Onderwijs der
. N het volk regeerde en ieder
Sophisten.
^
volksvergadering zijn stem kon doen
hooren, kwam het er voor de burgers op aan handigheid en
slagvaardigheid in 't debat te leeren. Welsprekendheid was de
kunst. Door welsprekendheid kon de advocaat de rechters laten
stemmen zooals hij wilde, door welsprekendheid werd een man van
lage afkomst een vocaal in de volksvergadering. Door de macht
van het woord was Per iel es heerscher in Athene geworden.
Daarbij kwam, dat de jonge Athener van allerlei op de hoogte
moest zijn, en bewijzen dat hij een goede opvoeding had genoten.
In het gymnasium en in het symposium moest hij met de daad
toonen een beschaafd mensch te zijn.
Aan al die behoeften van den tijd kon de sophist voldoen.
Hij was docent en opvoeder, hij kweekte den jongen Athener
op tot cultuurmensen, hij leerde hem redeneeren en disputeeren.
De leerling van eenigen aanleg kon het onder leiding der
Sophisten zoo ver brengen dat hij in het politieke leven een rol
speelde en het betoog van den tegenstander zóó uiteenrafelde,
dat er niets van overbleef. Hun kunst (&Q**v) was die van bewijzen en weerleggen. Wat de inhoud van de redevoering is,
doet er minder toe. 't Komt er niet op aan wat bewezen en
wat weerlegd wordt. Als men 't in het debat maar winnen kan
en de meerderheid op zijn hand krijgen. Zoo leerden de Sophisten aan de menschen een zwakkere zaak tot een sterkere.
p o l i t i c k
d e

t c r r e i n

u
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een kleinere tot een grootere te maken, d. i. wit zwart praten
(rbv rpcTm Xóyov XQÜTTCO itouïv).
Deze oefening in de welsprekendheid en in de disputeerkunst
had tot gevolg dat nagedacht werd over den rijkdom der taal,
het eigenaardige der woordvormen en woordverbindingen, het
verband tusschen woordklank en woordbeteekenis, de betrekking
tusschen onderscheidene begrippen, enz. De Sophisten hebben
zich verdienstelijk gemaakt voor de taalwetenschap; P r o t a g o r a s toonde veel belangstelling voor de grammatica en
onderscheidde soorten van woorden (zelfstandige naamwoorden,
bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden) en soorten van
zinnen. Ook van de logica is er bij de Sophisten een begin.
Ze dachten na over de werkzaamheid van den geest die in
bewijzen en wederleggen tot uiting komt. Ook op het gebied
van de rhetorica hebben ze iets goeds gepraesteerd. Z e gaven
zelfs leidraden voor de welsprekendheid uit.
De Sophisten mogen aanspraak maken op waardeering voor de
resultaten hunner studie in philologie en logica. Een schaduwzijde
is dat het formeele sterk domineert en de inhoud der rede ten
opzichte van het waarheidsgehalte hen vrij onverschillig laat.
't Was hun 't zelfde w è t ze beweerden, als ze maar succes
hadden.
Gevolg daarvan was, dat het disputeeren werd tot een dialectische sport, tot een kunst om elkaar vliegen af te vangen. De
Eristiek ontstond, d. i. de kunst den hoorder door vragen in de
war te brengen. Door gebruik te maken van de dubbele beteekenis van een woord (oö en oh), door woordspelingen en
taalkundige trucs trachtten ze iemand in verlegenheid te brengen. Was de tegenstander onverwacht door een handigheid in
een hoekje gezet, dan volgde het applaus van de omstanders.
Ze stelden b.v. strikvragen als deze: iemand heeft zich met
een eed verplicht tot meineed; wanneer hij dezen meineed aflegt,
is dit dan goed of niet? Het is, zoo beweerden de Sophisten,
onmogelijk iets te leeren, want wat men weet, behoeft men
niet te leeren, en wat men niet weet, daarnaar kan men ook
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niet verlangen het te weten. De Sophisten zijn Eristici
d. i. zij verstaan de kunst elke meening te weerleggen en te
bewijzen
Uit deze wijze van optreden der Sophisten
Kennistheorie.
^
j
ndpunt zal zijn in
a n n
de kennistheorie. Wanneer elke stelling disputabel is en met
evtnveel gemak de positie als de negatie wordt „bewezen",
ligt daarin practisch een volslagen overtuigingloosheid opgesloten
en theoretisch een aanvaarden van de relativiteit der waarheid.
[Voor den sophist bestaat er geen algemeen geldende en noodwendige waarheid, er is geen waarheid in de waarneming en evenmin in het denken. Alles is bewijsbaar en weerlegbaar ; de eene
stelling geldt niet méér dan de andere. De waarheid is niet
constant, maar vloeit, verandert steeds, is „in the making"
(W. James).
Voor de Sophisten, met name P r o t a g o r a s , is de eenige
Jbron van kennis de zintuiglijke waarneming. Maar die bron is
troebel. Door de waarneming leeren we de dingen niet kennen, |
gelijk ze inderdaad zijn. Dit hadden andere wijsgeeren vóór de
Sophisten ook uitgesproken, doch deze vonden dan een vast
punt in het denken. Dat is bij de Sophisten echter niet het geval. Volgens hen is er geen kennis dan door waarneming, maar
die kennis is volstrekt subjectief en heeft geen objectieve geldig-f
\heid. Zoo hebben de Sophisten op het gebied van het kennen
de herachtische gedachte, dat alles vloeit, toegepast, en dienovereenkomstig geleerd dat iets waar is alleen voor den persoon
die waarneemt en op het moment dat hij waarneemt. Ik zie
b.v. een bepaalde kleur aan een voorwerp; nu mag ik niet
zeggen dat het voorwerp die bepaalde kleur heep:, want misschien ziet een ander aan hetzelfde voorwerp een gansch andere
kleur, hoewel wij die onderscheidene kleuren met denzelfden
fa
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') Voorbeelden in Platos Euthydemus en Aristoteles' negi ooq>iouxöóv
'si£yX<ov.
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n a a m b e n o e m e n ; straks heeft h e t v o o r w e r p m i s s c h i e n w e e r e e n
andere

k l e u r , i m m e r s alles i n d e w e r e l d v e r a n d e r t . G e e n

momenten
wat

ze

n a e l k a n d e r zijn d e d i n g e n gelijk

o p een b e p a a l d o o g e n b l i k i e m a n d schijnen te z i j n ; e n

w a t zij schijnen te zijn is a f h a n k e l i j k v a n d e n t o e s t a n d ,
het

waarin

subject v e r k e e r t . D a t w i l d u s z e g g e n : er is g e e n o b j e c t i e f

geldende
Waar

waarheid, maar alleen wisselende vloeiende meening.

is d a t g e n e , w a t e e n b e p a a l d p e r s o o n w a a r n e e m t

moment

dat

uitspraak:

hij w a a r n e e m t . Z o o k w a m

Protagoras

op

het

tot

de

d e m e n s c h is d e m a a t a l l e r d i n g e n (üv&Qamog iifroov

ndvTcop XQIJP&TCOV) ) .
2

De

sophist bedoelde dit niet i n kantiaan-

schen z i n . K a n t s denken w a s o o k subjectivistisch. D e
rechtsgrond
in

twee

D e d i n g e n zijn,

voor

diepste

o n z e k e n n i s l i g t b i j h e m i n h e t subject,

niet

het i n d i v i d u maar i n de menschheid i n het algemeen, i n d e

logische redewet, i n het Bewusstsein ü b e r h a u p t . W i e , als

Gom-

p e r z ) , K a n t ' s o p v a t t i n g i n d e sophistische grondstelhng inlegt,
8

komt

met

de

individualistische beschouwing der Sophisten i n

conflict. D e S o p h i s t e n w a r e n s c e p t i c i , a a n h a n g e r s v a n e e n i n d i vidualisme

dat,

gelijk

bij

Gorgias,

i n volslagen

solipsisme

moest eindigen.
G o r g i a s schreef e e n b o e k o v e r d e n a t u u r o f o v e r h e t n i e t zijnde.

Het

bevatte

drie

hoofdstukken,

w a a r i n hij

achtereen-

volgens b e w e e r d e :
1. E r is niets, e r i s g e e n zijnde (ov) e n g e e n n i e t - z i j n d e (f*^ fo).
2 . W a s e r iets, d a n z o u d e n w e h e t t o c h n i e t k e n n e n , d a a r er
tusschen het zijnde e n h e t g e d a c h t e e e n o n o v e r b r u g b a r e k l o o f i s .
3. W a r e er kennis, d a n z o u die toc h niet aan anderen k u n n e n
worden
Men

medegedeeld.
kan

er

o v e r v e r s c h i l l e n w a t G o r g i a s m e t zijn b o e k

b e d o e l d heeft, m a a r z o o v e e l i s d u i d e l i j k , d a t i e m a n d , d i e d e r g e lijke

stellingen verkondigt,

verloren
Wie

en
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bovenzinlijke. De goden zijn een uitvinding van menschen; om
hem te helpen, om hem nuttig te zijn heeft de mensch zich
goden uitgedacht. P r o t a g o r a s zei: „van de goden kan ik
niets weten, noch dat ze zijn, noch dat ze niet zijn; want vele
dingen verhinderen dit te weten, zoowel de onduidelijkheid van
de zaak zelf als de beperkte levensduur der menschen'' ).
De Sophistiek is alzoo in de kennistheorie scepticistisch, in
de ethiek relativistisch, in de religieleer agnosticistisch.
]

2* Socrates»
A. Fouillée. La philosophie de Socrate. Paris, 1874.
W . W i n d e l b a n d . Prüludlen . Tübingen, 1919.
H. Maier. Sokrates, sein Werk und seine geschichdiche
Stellung. Tübingen, 1913.
A. Busse. Sokrates. Berlin, 1914.
K. Joël. Der echte und der xenophontische Sokrates. Berlin, 1893, 1901.
8

Het is niet gemakkelijk een overzicht van S o c r a t e s ' philosophische gedachten te geven, omdat S o c r a t e s zelf geen
werken geschreven heeft en de twee mannen uit de oudheid
die ons zijn beeld teekenen, elk een ander portret schilderen.
Wat X e n o p h o n in zijn Memorabilia en P l a t o in zijn dialogen geeft, stemt niet met elkaar overeen. Wien moeten we
bij onze reproductie volgen? De meesten (als Z e i l e r , W i n d e l b a n d en Th. Gomperz) achten het mogelijk X e n o p h o n
en P l a t o te combineeren onder voorwaarde dat beide mannen
in hunne eigenaardigheid worden gewaardeerd. X e n o p h o n
mag een goed officier en een tamelijk betrouwbaar geschiedschrijver zijn, een diep denker is hij niet. „ X e n o p h o n is geen
wijsgeer, maar een practisch man, uitstekend jager, soldaat, ruiter,
') Diels, Protagoras, fr. 4.
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econoom, en daarbij aartsconservatief en buitengemeen bijgeloovig" ). Dit leidt ons er toe, wat de teekening van het historisch
milieu betreft, veel als juist te aanvaarden, maar voorzichtig te
zijn wanneer hij een exposé biedt van Socrates' wijsgeerige
gedachten. Plato, de geniale leerling van Socrates, heeft de
philosophische redeneeringen van zijn meester ten volle begrepen.
Evenwel heeft Socrates niet alles geleerd wat Plato in de
dialogen zijn Socrates in den mond legt. Door Plato is de
dialoog tot een kunstvorm gemaakt; Socrates léidt de gesprekken, maar geeft meestal de gedachten van Plato weer.
In de oudste dialogen als Crito en Meno, evenals in de Apologie, leeren we in hoofdzaak Socrates zelf kennen. Wanneer
we op deze wijze combineerend de bronnen gebruiken en daarbij
te rade gaan met hetgeen Aristoteles over Socrates meedeelt, zal het mogelijk zijn een eenigszins getrouw beeld van
diens philosophie te ontwerpen ).
J

2

Socrates* (470—399 v. C.) vader was de beeldhouwer
Sophroniscus; zijn moeder heette Phaenarete. Aanvan') Spruyt. Gesch. der Wijsbegeerte, bl. 177.
H e i n r i c h Maier heeft
in zijn instructieve Socrates-studie de traditioneele oplossing van het Socratesprobleem ter zijde gesteld: Xenophon geeft in zijn Memorabilia gefingeerde,
geïmiteerde dialogen, voor welker constructie hij waarschijnlijk van de werken
van Plato en Antisthenes gebruik gemaakt heeft. Het komt mij voor, dat
deze hypothese voldoenden grond mist, daar de uitspraken van Socrates
desüjds gemeengoed waren bij de „philosophen" in Athene en er daarom
geen reden is aan te nemen dat deze door Xenophon van Plato en Antlsthenes overgenomen zijn. Even onwaarschijnlijk is Maier's onderstelling dat
Aristoteles de opmerkingen over Socrates' ethiek aan Platos Protagoras en
die over de begripsvorming aan Xenophon's Memorabilia zou hebben ontleend. Aristoteles was een te nauwkeurig vorscher, dan dat hij uit een enkele
bron zijn kennis zou hebben geput. De gronden waarop Maier bij het ontwerpen
van zijn Socratesbeeld Aristoteles ter zijde stelt, zijn niet steekhoudend. Maier
wil in hoofdzaak teruggaan op de oudere dialogen van Plato. In het Symposion,
waar Plato zijn ideeënleer ontwikkelt, zou de afbuiging van Socrates duidelijk
aan te wijzen zijn. De dialogen, welke vóór het Symposion geschreven zijn, reflecteeren dan in hoofdzaak Socrates. Ook maakt Maier gebruik van hetgeen Antlsthenes, Aristippus, Euclides en Aeschines in aansluiting aan den meester leeren.
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kelijk hanteerde hij ook den beitel, maar reeds spoedig zeide
hij het beroep zijns vaders vaarwel om zich aan de verheffing
van het zedelijk peil zijner medeburgers en aan de opvoeding
der jeugd te wijden.
Socrates is een marquante figuur, een wonderlijke verschijning in het cultuurleven van Athene. Zijn leelijkheid is spreekwoordelijk, hij heeft een grooten wipneus, uitpuilende oogen en
een dikken buik. Armelijk gekleed en barrevoets wandelt hij
over de straat en klampt ieder aan. Werken doet hij niet,
altoos is hij in gesprek. Op de markt, in werkplaatsen, in gymnasium of symposion is Socrates aan 't redekavelen.
Deze man is gezegend met een buitgewoon sterk lichaam.
Hoe groot zijn kracht en dapperheid is, bleek in de oorlogen,
die hij heeft meegemaakt. Zijn uithoudingsvermogen is vooral
groot bij gastmalen; wijndrinken zonder beneveld te worden,
kan hij als de beste. Als in Plato's Symposion alle gasten
dronken zijn en hun roes uitslapen, is Socrates nog frisch
en gaat de straat weer op. Hoewel hij Athener is in merg en
been, en haast nooit zijn geboortestad verlaten heeft, bemoeit
hij zich niet met de practische politiek. Wel heeft hij zijn oordeel over de wijze, waarop de stad-staat bestuurd wordt, wel
is hij bewust tegenstander van de democratie, maar aan de
leiding van 't bestuur neemt hij geen deel. Hij onderwijst de
menschen om ze het goede te leeren kennen en betrachten;
weet vooral de aristocratische jongelingschap voor zijn idealen
warm te maken.
Dat Socrates een buitengewone persoonlijkheid is, een man
van wien geestkracht uitstraalt, blijkt hieruit, dat hij op onderscheidene jonge mannen een ontzaglijken invloed heeft uitgeoefend en zelfs een genie als Plato zóó onder zijn bekoring
is gekomen, dat deze voor zijn ideeën is gewonnen en straks
de geestelijke erfenis van Socrates heeft aanvaard. Socrates bezit in hooge mate zelfbeheersching, hij is geen emotitoneele natuur maar een wilsmensch, die zijn doel op energieke
wijze tracht te bereiken. Een zekere hoogheid van inborst, te
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krachtig ontwikkelde zelfbewustheid, karakteriseert zijn persoonlijkheid.
In de Apologie van Plato, die wel niet letterlijk maar toch
in hoofdzaak de verdedigingsrede van Socrates voor de
rechters weergeeft, treft u de kalmte en de onwrikbare overtuiging van zijn goed recht, maar tegelijk zijn buitengewoon
krachtig zelfgevoel en het wijsgeerig dédain waarmee hij op de
schare neerziet.
Van het huwelijksleven, en hij was hierin kind van zijn tijd,
had Socrates geen hooge gedachte; hij keurde overspel en
hoererij goed, misschien ook paederasüe ). In hoeverre hij zelf
zich daaraan heeft schuldig gemaakt, is niet met zekerheid te
zeggen ). Zijn huiselijk leven was niet gelukkig. Xanthippe,
zijn vrouw, wordt in de oudheid als een feeks geteekend. Toch
mag wel iets ter harer vergoelijking gezegd. Al is het waar
dat Xanthippe niet zacht was van karakter en met scherpe
woorden haar man kon aanvallen, aan den anderen kant is
het te begrijpen dat een vrouw haar zachtmoedigheid verliest,
wanneer haar man den ganschen dag over straat loopt, niets
verdient, en haar met de kinderen in armoede laat zitten.
Iets eigenaardigs in het leven van Socrates is zijn daemonium (ro dcupóvior). Hij maakt gedurig melding van een inwendige stem die hem leidt, die hem wel niet positief zegt wat hij
doen moet, maar die toch over goede handelingen de goedkeuring geeft en hem van het kwaad terughoudt. Wanneer hij
voor de vraag staat of hij iets zal doen of niet, gehoorzaamt
hij aan de inwendige stem, waarin hij een leiding van de
godheid ziet. Het daemonium is een verschijnsel dat bij de
menschen toentertijd in het algemeen niet voorkwam, maar een
1

2

') Maier, a.w. bL 401 : So viel also wird man allerdings zugeben müssen,
dass auch Sokrates fiir die Widernatürlichkeit und Ekelhaftigkeit des homosexuellen Geschlechtverkehrs kein Empflnden gehabthat. ) Ondanks de sterke
ontkenning van Z e i l e r (II , 69) komt mij de waarschijnlijkheid tamelijk groot
voor. Vgl. onderscheidene sterk zinnelijke nitdrukkingen, die in Platos en
Xenophon's Symposion voorkomen.
2
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bizonder privilege van Socrates schijnt te zijn. Wat het
precies geweest is. is niet te zeggen. Daartoe ontbreekt het aan
voldoende gegevens *).
Het tragische levenseind van Socrates hangt ongetwijfeld
samen met de politiek in Athene. Hij was te veel aristocraat
en te zelfbewust om bij de groote massa geliefd te zijn. Hij
bespotte de menschen met hun schijnwijsheid en nam een loopje
met de politieke tinnegieters. Daardoor heeft hij het bij de
Atheners verkorven. Gelijk het bij dergelijke gevallen in den
regel gaat, wordt bij de tegenwerking van een persoon het
eigenlijk motief verzwegen en worden andere motieven er voor
geschoven. Zoo wordt ook in de aanklacht van Anytus c.s.
tegen Socrates met geen woord van de politiek gerept.
De aanklacht bestond in drie punten : 1. Afval van den staatsgodsdienst (&oé(}ëia). 2. Het invoeren van nieuwe goden (xcuva
datpóvia). 3. Het verderven van de jeugd. Met slechts weinige
stemmen meerderheid werd het „schuldig" uitgesproken, met 80
stemmen meer dan bij de schuldigverklaring werd hij ter dood
veroordeeld (deze veranderde stemming bij de rechters is daaraan te wijten, dat Socrates bij zijn tweede verdediging toen
het „schuldig" was uitgesproken, niet soebatte, maar eenigszins
uit de hoogte en ironisch de rechters toesprak). Hoewel er gelegenheid was om te ontvluchten, maakte Socrates daarvan
geen gebruik. Met wijsgeerige kalmte dronk de zeventigjarige
den gifbeker.
Socrates is geen sophist. Vele Atheners noemden hem
wel zoo, en de comoediedichters (Aristophanes in zijn
Wolken) sloten zich daarbij aan, maar zijn wijsgeerig standpunt
is toch wezenlijk van dat der Sophisten onderscheiden. Socrates en de Sophisten komen hierin overeen dat hun denken jj
anthropocentrisch is; het concentreert zich niet om het object
') Sommigen vatten het daemonium van Socrates op als het geweten, anderen als een sterk ontwikkeld tactgevoel. Vgl. Zeiler II , 89. Maler (bl. 461)
houdt het voor „eine Art geistigen Selbsterhaltungsinstinkts".
4
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jmaar om het subject; de mensch en niet de natuur staat in het
{middelpunt van hun belangstelling. Socrates had wel oog
voor de doelmatigheid en nuttigheid in de natuur, maar hij
onderzocht haar niet; veld en boom konden hem niets leeren.
Toch kan Socrates niet met de Sophisten onder één hoofd
behandeld worden. Al staan ze op gemeenschappelijken denkbodem en hebben ze belangstelling voor dezelfde problemen,
er is groot onderscheid. De Sophisten waren sceptici, zij hadden het geloof aan de waarheid verloren; Socrates gelooft
in de waarheid en houdt met kracht tegenover de Sophistiek
staande, dat er op ethisch en logisch gebied absoluut geldende
waarden zijn. Het komt er nu maar op aan, die waarden te
vinden.
Socrates gaat, gelijk de Eleaten reeds vóór hem gedaan
hadden, uit van het onderscheid tusschen meenen en weten.
Volgens de Eleaten kwam de oppervlakkige kennis, de meening
(dójfa) tot stand door de waarneming, en de echte kennis (ImoTypij)
door het denken; de kennis door middel van de waarneming
verkregen is niet de echte, alleen het denken leert ons het wezen
der dingen kennen. Socrates echter verscherpt dit onderscheid tusschen meenen en weten niet tot een dualisme, hij
neemt zijn standpunt in de alledaagsche meening der menschen
en is er van overtuigd, dat daar het echte weten in zit. Meenen
en weten verhouden zich als twee concentrische cirkels; het
weten is in de meening verscholen en het is Socrates' roeping de echte kennis er uit te halen. Hij zoekt in de alledaagsche meening het blijvende en geldende.
Daartoe gaat hij de straat op, en knoopt met ieder een gesprek aan. Voortdurend stelt hij vragen, die gewoonlijk met ja
of neen moeten beantwoord worden. Deze dialogen vormen zijn
onderwijs, en voor dit onderwijs laat hij zich niet, zooals de
Sophisten, betalen.
Socrates wil zijn medeburgers van hun oppervlakkige kennis en schijn-weten verlossen. Door de Sophisten zijn ze in den
waan gebracht dat ze door het onderwijs in de rhetorica al
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aardig beschaafd geworden zijn en veel weten. Maar S o c r a t e s
is er van overtuigd dat ze eigenlijk nog niets weten. Ze onderzoeken niet en toetsen niet. Ken u zelf {yv&&i atavróv), is Socrates' eisch. Maar ze kennen zichzelf niet. E n dit is juist
het fatale, dat de menschen meenen zich zelf en de dingen te
kennen. S o c r a t e s is door nadenken zoover gekomen, dat hij
weet dat hij niets weet (oïda 8™ oii* oïda). Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat het S o c r a t e s ' overtuiging is dat hij zelf geen
echte kennis bezit, maar hij bedoelt er mee dat voor alle echt
weten deze erkentenis de grondvoorwaarde is. Uitgangspunt
om tot kennis te komen is, dat de mensch de onvolkomenheid
van zijn oppervlakkige meening (dól-a) inziet, en erkent dat hij
eigenlijk niets weet. W i e zich van de ongenoegzaamheid van
zijn meening bewust is, ziet zich den weg geopend om tot ware
kennis te geraken.
Daarom nu, omdat hij niets weet, treedt S o c r a t e s niet als
docent op gelijk de Sophisten, maar ondervraagt hij. Zijn uitgangspunt is beslissend voor zijn methode. Hij onderzoekt
bij anderen en tracht van hen te weten te komen wat hij zelf
niet weet. Spoedig blijkt, dat de menschen zich met oppervlakkige,
halve kennis tevreden stellen, hoewel zij zelf van hun kennis een
hooge gedachte hebben. Van dat onvoldoende tracht S o c r a t e s
hen op geestige manier te overtuigen. Daarom brengt hij ze
vragenderwijs met zichzelf in tegenspraak, laat ze er in loopen
en zich in hun eigen woorden verstrikken, om ze dan in het
zonnetje te zetten. Deze methode noemt hij zijn ironie {tlomvilu).
Positief is het zijn streven uit het omhulsel van de meening
de waarheid los te maken, de kern van het echte weten uit
de meeningen der menschen op te delven. De waarheid is er, |
we maken ze niet; de waarheid, die er is, moeten we zoeken,
en, zoo we ze naar de juiste methode zoeken, zullen we haar
vinden. De waarheid sluimert in de donkerheid der meening,
daarom moet ze aan het licht worden gebracht. S o c r a t e s
helpt nu de menschen om in hun meening het echte weten te
ontdekken; dit is de maieutische methode, de „verloskunde",
Philos. I
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zooals hij overdrachtelijk, naar het vroedvrouwbedrijf zijner
moeder, zijn levenstaak noemt.
De waarheid, het echte weten vindt S o c r a t e s in het algemeene en dit algemeene wordt uitgedrukt in het begrip. In
het begrip laten we het bizondere vallen, en voegen de elementen samen die het ding met gelijksoortige dingen gemeen heeft.
Wat een begrip inhoudt wordt uitgedrukt in de definitie, die
nauwkeurig de plaats bepaalt, welke een ding inneemt ten opzichte van andere, en inzicht geeft in het wezen van een ding.
Doel van de wetenschap is de definitie, of, zooals later A r i s t o t e l e s zegt: dat wat elk ding eigenlijk is (n' txccorov tïrj).
S o c r a t e s kiest dus voor de inductieve methode en klimt van
het bizondere tot het algemeene op. De manier, waarop hij dit
beginsel in practijk brengt, is, blijkens de eerste dialogen van
P l a t o , nog uiterst eenvoudig.
Ethiek

^
'^ ^
S o c r a t e s is rationalistisch.
Hij beweert dat, wanneer iemand het goede
weet, hij ook het goede doet. Bij alle menschen is dezelfde
aanleg tot de deugd, maar wie niet goed weet, handelt verkeerd.
Niemand toch handelt verkeerd tegen beter weten in. S o c r a tes omschrijft de deugd als een weten van een bepaald
goed. Vroom is hij die weet wat past tegenover de goden,
rechtvaardig is hij die weet wat past tegenover de menschen.
Hoe meer de menschen kennen en in wetenschap toenemen, des
te deugdzamer zullen ze worden.
Deze rationalistische ethiek met de leuze kennis is deugd is
ook in de negentiende eeuw verkondigd. Hoe knapper de
menschen worden, des te braver zijn ze. O p z o o m e r ' s woord
is bekend, dat het geld, uitgegeven voor scholenbouw, uitgespaard is aan gevangenissen. De paedagogiek van H e r bar t
is eveneens door en door rationalistisch. Toch is deze theorie
onjuist. De ervaring leert het wel anders. Menschen met veel
kennis overtreden vaak de zedewet op ergerlijke wijze. Menigmaal zondigen we tegen beter weten in. Zonde is niet enkel
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dwaling. Daarbij leert ons de psychologische analyse, dat niet
alleen het verstand maar ook de wil en het gemoed door de
zonde zijn aangetast, dat door onreine emoties of hevige zondige
begeerten de overlegging van het intellect op zij geschoven
en door den mensch gedaan wordt wat tegen de wet en tegen
de rede is. In een volmaakt mensch zou volkomen harmonie
zijn tusschen kennen en willen, maar in den toestand der zonde
is dit niet het geval.
Wat voorts de bepaling van het wezen van het goede betreft, ontkend kan niet worden dat S o c r a t e s ' ethiek eudaemonistisch, utilistisch is. Hoewel hier en daar een toon is waar
te nemen die minder utilistisch klinkt, wordt over het algemeen,
en bij de teekening van S o c r a t e s in X e n o p h o n ' s Memorabilia is dat heel sterk
het goede met het nuttige vereenzelvigd. Goed is wat ergens goed toe is, d. i. wat nuttig is,
wat het geluk bevordert ). W e moeten deugdzaam leven, omdat
dit het voordeeligst is.
Met deze theorie hangt onmiddellijk saam, dat het goede
relativistisch wordt opgevat. Wat voor den één goed = nuttig
is, is het allicht niet voor den ander. Op deze wijze worden de
norm en het zedelijk goede van het absoluut karakter beroofd
en komen we te lande bij het Pragmatisme van W . James,
die rondweg het goede met het individueel nuttige identificeert.
Echt Grieksch is voor S o c r a t e s het hoogste zedelijk goed
de staat, aan wiens wetten onvoorwaardelijk moet gehoorzaamd
worden. Zelf bracht hij deze opvatting in practijk, want hoewel
er na de veroordeeling gelegenheid was te ontkomen, verkoos hij den dood, om de wet niet te schenden. Een hooge
2

') Het gaat niet aan Socrates een dieper inzicht in de problemen der ethiek
toe te schrijven door Xenophon's mededeelingen voor onecht te verklaren.
Sommige van die zijn te eigenaardig dan dat ze niet van Socrates zouden afkomstig zijn. *) Dit is geen hooge opvatting van het zedelijk goede. Wat
goed is, in overeenstemming met }de norm der zede wet, is in den hoogs ten
zin altijd nuttig en brengt geluk, maar daarom is het voor ons nuttige niet de
maatstaf voor het goede.
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deugd is de geschiktheid van den mensch om naar redelijk inzicht zichzelf te regeeren. Daarbij moet komen de drang om
boven zichzelf uit te gaan, het streven naar het ideaal der
harmonie van schoonheid en goedheid. Dit streven om in gezellig verkeer elkander te veredelen en de ziel te verheffen is
de liefde (*po>ï), waarover S o c r a t e s oreert in P l a t o ' s dialoog
Symposion.
,. . ,
Van zijn theologie en religieleer weten we
e ïgi er. betrekkelijk weinig. In den regel spreekt hij
van „de goden" en sluit zich bij de volksvoorstellingen aan. Op
één plaats ) wordt melding gemaakt van den Beheerscher van
het universum in onderscheiding van de andere goden; deze is
is de ziel van het lichaam der wereld, de wereldrede. Ook gelooft
S o c r a t e s aan een soort van voorzienigheid, welke zich openbaart in het orakel. In het algemeen is het volkomen waar wat
W i n d e l b a n d zegt: Die spezifische religiöse Energie und
Tiefe, wie sie nur auf dem Standpunkt des reinen Monotheismus
und transzendenten Theismus möglich ist, hat Socrates so wenig
besessen, wie irgend ein anderer Mensch der Antike ).
0

]

2

3.

De socratische scholen.

F. D ü m m l e r . Akademika. Beitrage zur Literaturgesch. der
sokr. Schulen. Giessen, 1889.
J. Geffcken. Kynika und Verwandtes. Heidelberg, 1909.

De megarische, de elisch-eretrische, de cynische en de cyrenaeische school worden gewoonlijk „de socratische scholen" genoemd. Deze benaming is echter niet juist. S o c r a t e s zelf
heeft geen school gesticht en de mannen die deze scholen vor') Vgl. Zeiler II 176; Maier, 443.
antiken Philos. , 105 Anm.
4

3

*) Windelband-Bonhöffer. Gesch. der
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men gaan, hoewel ze enkele gedachten van S o c r a t e s overnemen, grootendeels meer in de lijn der Sophisten dan in die
van S o c r a t e s ; de cynische school sluit zich nog het meest
bij S o c r a t e s aan.
Van deze scholen houden de eerste twee zich vooral bezig
met de dialectiek, de laatste twee met de ethiek.

A . Van de megarische school is E u c l i d e s uit Megara
de stichter; hij was een der trouwste vrienden van S o c r a t e s en
heeft na diens dood de mannen, die met S o c r a t e s omgingen,
in zijn huis ontvangen. Ook P l a t o heeft van zijn vriendschap
en gastvrijheid genoten.
Van de philosophie der Megariërs is niet veel bekend.
S c h l e i e r m a c h e r heeft in zijn inleiding op de vertaling van
den dialoog Sophistes de meening voorgedragen dat de ideeënleer, die P l a t o in dezen dialoog critiseert, door de Megariërs
is voorgestaan. Z e i l e r tracht deze Schleiermacheriaansche
hypothese te redden. Z e kan echter niet juist zijn, daar hetgeen
we uit andere vertrouwbare bronnen van de Megariërs weten,
met deze ideeënleer in strijd is.
Over het algemeen is deze school sterk eleatisch gekleurd en
wordt over de problemen van eenheid-veelheid, beweging-rust
levendig gediscussieerd. E u c l i d e s zelf zocht een synthese tusschen P a r m e n i d e s en S o c r a t e s door te leeren dat het
eene zijnde het goede is (TÖ W is TÖ &ya&6v), het kwade is niet,
heeft geen zijn.
Voorts verdienen nog vermeld te worden S t i l po, de leermeester van Z e n o den Stoicus, en D i o d o r u s C r o n u s , die
het aantal bewijzen van den eleaat Z e n o voor de onmogelijkheid der beweging met enkele vermeerderde.
In de megarische school ontwikkelde zich de eristiek. Tal van
sophismen zijn bekend, b.v. de Kaalkop: iemand die één haar
verliest is geen kaalkop; wie twee, drie, vier, enz. haren verliest,
evenmin; hoeveel moet iemand er verhezen om een kaalkop te
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zijn ? De Gehoornde: wat ge niet hebt verloren, hebt gij; gij
hebt geen horens verloren; dus hebt gij horens.

B. De elisch-eretrische school is gesticht door P h a e d o
van Elis, een leerling van S o c r a t e s , naar wien een van
Plato's dialogen genoemd is. N a Phaedo nam M e n e d e m u s
van Eretria de leiding over. Deze school is vrij onbeduidend.

C. Stichter van de cynische school is A n t i s t h e n e s
( i 4 4 0 — i 370), eerst leerling van G o r g i a s en later van
S o c r a t e s . N a den dood van den meester stichtte hij te Athene
een school in het gymnasium cynosarges (xwóoagyee), een gymnastiekschool, waar onechte kinderen zich in het worstelen
oefenden. Naar deze plaats van samenkomst heet de school de
„cynische". In lateren tijd is de verklaring gegeven dat de
school de cynische heet omdat de mannen die er toe behoorden
„hondsch" en onbeschaamd in hun levensgedrag waren; het
Grieksche woord cynes (xtivfg) beteekent honden. Hoogstwaarschijnlijk staat echter de vorm cynosarges met cynes in geen
enkel opzicht in verband.
A n t i s t h e n e s heeft onderscheidene boeken geschreven,
waarvan slechts weinige fragmenten over zijn ).
Het Cynisme dat door A n t i s t h e n e s , vooral theoretisch, is
voorgestaan, werd op eigenaardige manier in practijk gebracht
door den bekenden D i o g e n e s uit Sinope (4/ 323). Veel anecdoten van en over hem zijn in omloop. Hij wordt in de oudheid geteekend als „de gekke Socrates". Voorts sloten zich
enkele rijke lieden bij de school aan, die als bedelaars leefden.
C r at es b.v. deed van al zijn goederen afstand en is in zijn
cynische levenswijze gevolgd door zijn vrouw H i p p a r c h i a ,
een dame uit aanzienlijken stand.
J

') Fragm. philosoph. Graec. ed. Mullachius II, Paris, 1881.
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Voor de Cynici is de philosophie niet theoretisch maar practisch van aard, ze is levenswijsheid en moet leeren hoe menl
de deugd kan beoefenen. De deugd is voor hen het een en het
al. Kennis is slechts in zooverre van eenige waarde als ze beteekenis heeft voor de deugd. Een eigenaardige consequentie
van Socrates' kennis is deugd! Wanneer het weten niet van
onmiddellijk belang is voor het deugdzaam handelen, is het bijzaak, een onverschillig iets, ja zelfs schadelijk.
In de kennisleer sluit Antisthenes zich nauw aan bij
Protagoras en Gorgias. Hij leert dat er slechts identische
oordeelen zijn: van een begrip als subject kan men geen ander
begrip als praedicaat uitzeggen, dus wel b.v. een dier is een
dier, maar niet: een dier is nuttig. Voorts beweert hij in verband hiermee dat slechts het enkele ding, hetwelk object is van
onze waarneming, reëel is; aan de dingen hebben de menschen
namen gegeven ter onderscheiding, maar alle overige begrippen
hebben geen waarde. Algemeene begrippen, zoo leert hij, echt
nominalistisch, doen het wezen van een ding niet kennen.
Bij de bepaling van het wezen der deugd worden de Cynici
geleid door bewondering voor Socrates, die in zelfgenoegzaamheid en zielekalmte onder alle omstandigheden dezelfde
bleef, 't Is de autonomie en autocratie des geestes, die hen bekoort. Deugd bestaat hierin, dat de mensch zich losmaakt van
alles wat een belemmering is voor zijn vrijheid, dat hij zich
vrij maakt van de wereld en de menschen, van alle conventie
en zede, dat hij alles, wat op menschelijke inzetting {vó.uw) berust,
ter zij zet, naar de natuur (y-vau) leeft, en zijn behoeften tot een
minimum reduceert. De deugd is zelfgenoegzaamheid, zielehoogheid, onafhankelijkheid (avTÓQxeia).
De wijze, d. i. de zelfgenoegzame, leert door oefening de
goederen des natuurlijken levens ontberen. Het ware geluk, de
eudaemonie van den wijze is, dat hij zich van alle behoeften
vrij maakt en die door ontbering overwint. Rijkdom en eer,
welvaart en weelde, leven en dood zijn adiaphora. De wijze
bekommert zich om die niet.
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De Cynici droegen dit niet alleen voor in theorie maar
brachten het ook in practijk en voerden hun princiep met consequentie door. Ze trachtten door hun voorbeeld anderen tot
hun levenswijze over te halen. Bewonderenswaardig is hun zelfverloochening, hun taaie energie, hun uithoudingsvermogen, hun
geestkracht om tegen de publieke opinie in te gaan en strevingen en gevoelens die ons aangeboren zijn volkomen te onderdrukken. Beklagenswaardig zijn ze omdat ze zich aan een waan:
overgeven en hun kracht verspillen voor een dwaasheid. Belachelijk zijn ze om hun overdreven zelfrespect en pedanterie.
De Cynici deden afstand niet alleen van alle comfort, maar
ook van de natuurlijke goederen, die een normaal mensch
moeilijk ontberen kan. Ze verachtten het bezit, werden totaal
arm en leefden als bedelaars. Ze hadden geen dak boven hun
hoofd en sliepen 's nachts op de straat. Volgens de overlevering
verkoos Diogenes een ton tot verblijfplaats. Ze wandelden
met den bedelzak op den rug en aten de meest primitieve spijzen.
Ze hardden zich tegen weer en wind en legden soms merkwaardige proeven van uithoudingsvermogen af. Van Diogenes
wordt verteld, dat hij 's zomers in gloeiend zand liep en 's winters barrevoets door de sneeuw wandelde.
De Cynici namen een onverschillige houding aan tegenover den staat. De wijze heeft niemand noodig en voelt zich
overal thuis. De wereld is zijn vaderland, 't Is hem hetzelfde,
waar hij geboren en opgevoed is. Hij is cosmopoliet. Hun
cosmopolitisme heeft niet den positieven inhoud van de latere
Romeinsche Stoïcijnen, maar is negatief van aard en komt uit
onverschilligheid voort.
Indifferent stonden de Cynici tegenover het familieleven, hun
ideaal was een communistische natuurstaat, waar vrouwen en
kinderen gemeenschappelijk eigendom zouden zijn. Ze doofden
het schaamtegevoel en bespraken allerlei dingen, die tot de
nachtzijde van het leven behooren, in het openbaar. Ze leefden
als „honden".
Onverschillig waren ze ook tegenover de religie. Evenals de
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Sophisten vereerden ze de staatsgoden niet. De ééne godheid,
waarvan ze spreken, vereerden ze niet door offers en gebeden,
maar door hun „deugdzaam" leven.
In dit Cynisme, waarin draden van de wijsbegeerte van
S o c r a t e s en van de Sophisten door elkaar loopen, zien we een
neerslag van de reactie tegen het oververzadigd cultuurleven in
het rijke en weelderige Athene. Velen waren het genot-leven
zat, walgden van de zinnelijke uitspattingen, vielen van de
Scylla in de Charybdis en kwamen tot een „Verneinung" van
alle cultuur. Immers deze menschen richtten zich niet tegen de
weelde, tegen de excessen van de cultuur, maar tegen de cultuur
als zoodanig. Daarom is het Cynisme onvoorwaardelijk te veroordeelen. W i e de cultuur verwerpt, zondigt tegen het menschelijk geslacht. Hij vernietigt de vruchten van het zwoegen der
menschheid, erger nog, hij miskent de rijke talenten die de
Schepper aan ons geslacht schonk.

D. Recht tegenover de Cynici staat een andere school waarin
het weeldeleven als 't ware is gesystematiseerd, 't is die der
Cyrenaici. Stichter is A r i s t i p p u s (f + 360), die zijn school
vestigde in Cyrene, een stad van weelde en zingenot, aan de
Noordkust van Afrika. A r i s t i p p u s reisde veel, bezocht ook
Athene, waar hij S o c r a t e s hoorde. Meer dan eens is hij in
Syracuse geweest aan het hof van dentyran D i o n y s i u s , den
oudere en den jongere. Daar heeft hij ook P l a t o ontmoet,
welke ontmoeting evenwel tot oneenigheid aanleiding heeft gegeven. N a zijn dood aanvaardde zijn dochter A r e t e de geestelijke erfenis haars vaders, en zij droeg die weer over aan
haar zoon A r i s t i p p u s Junior.
Tot deze school behooren voorts T h e o d o r u s , die de atheïst
wordt genoemd, omdat hij het religieuze volksgeloof der Grieken
bestreed, A n n i c e r i s , H e g e s i a s en Buemerus.
De Cyrenaici houden zich even weinig als de Cynici bezig
met kennistheorie en natuurphilosophie; ook voor hen is de
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brengen onlust met zich mee, maar zachte, kalme bewegingen
veroorzaken lustgevoelens.
Het komt er nu maar op aan in het genieten zich te beheerschen. Men moet zich niet laten regeeren door zijn hartstochten en geen slaaf worden van zijn lusten. Wie te lang en
te veel wil genieten, verkrijgt soms het tegengestelde van hetgeen hij wenscht. Daarom is noodig de zelfgenoegzaamheid, de
zielehoogheid waardoor men geen speelbal wordt van de omstandigheden, maar in zijn genieten zich volkomen meester blijft.
Toen men Aristippus zijn omgang met de hetaere L a ï s
verweet, antwoordde hij: t%<o, oix typiuxt, ik heb 't genot, maar
het heeft mij niet. Zoowel bij de Cynici als de Cyrenaici is
zelfgenoegzaamheid {UVTUQXHO) de deugd van den wijze; bij de
eersten bestaat ze in het zich onthouden, bij de tweeden in het
beheerschen van alle genot.
Uit de leer van Aristippus trok Hegesias een andere
conclusie. Hij zei: indien de lust het doel des levens is, dan
wordt dat doel nooit bereikt. Er is ontzaglijk veel ellende op
de wereld, ons lichaam is vatbaar voor allerlei ziekten, wanneer
we volop genieten wordt ineens de levensdrank bitter gemaakt,
voor velen is het leven een aaneenschakeling van teleurstellingen, smart is levensinhoud. Als het genot levensinhoud en
levensdoel moet zijn, is het beter te sterven dan te leven, is
de dood, waarin zeker geen genot, maar ook geen smart en
teleurstelling is, verre te verkiezen boven het leven. Door zulk
een redeneering dreef hij de menschen tot zelfmoord. Men
noemde hem dan ook „de man die tot den dood overreedt"
(ntiai&dvarog). Omdat in Alexandrië vele menschen onder invloed
van zijn leer zich van het leven beroofden, werden zijn voordrachten aldaar verboden.
Hier slaat dus, gelijk we dit meer in de geschiedenis van het
menschelijk denken zullen zien, eudaemonisme om in pessimisme.
Tegenover het staatsleven namen de Cyrenaici een onverschillige houding aan. Ze wilden de goederen der cultuur wel
genieten, maar er zelf weinig voor doen. Vaderland en natio-
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naliteit behooren tot de adiaphora. Ubi bene, ibi patria.
Ook de zaken der religie behooren tot de onverschillige
dingen; zij bevorderen de lust niet, maar zijn factoren die
tegenwerken. De mensch moet van den ban der religieuze voorstellingen worden verlost.
In dit verband zij nog melding gemaakt van Euemerus,
die het geloof aan de goden op anthropologische manier verklaarde. Omdat het nageslacht groote persoonlijkheden na hun
dood vereert, zijn langzamerhand de voorstellingen van heroën,
halfgoden en goden ontstaan.

C. PLATO EN ARISTOTELES.
Er zijn in de geschiedenis van het menschelijk denken figuren
die verre boven anderen uitsteken. In den nieuweren tijd K a n t
en H e g e l , in de Middeleeuwen A u g u s t i n u s en T h o m a s
A q u i n a s , in de oudheid P l a t o en A r i s t o t e l e s . Deze
laatsten zijn mannen van buitengewone beteekenis, die, hoe ook
onderscheiden, bij elkaar behooren. Ze leven in eenzelfde cultuurmilieu, ze worden beiden in de ontwikkeling van hun denken
door dezelfde probleemstelling in aansluiting aan S o c r a t e s
bepaald, ze kenmerken zich door een veelzijdigheid en een in
zekere mate universaliteit der problemen, ze wedijveren met
elkander in diepte en scherpte van denken, ze geven beiden tot
zekere hoogte dat wat van de philosophie gevraagd wordt, een
levens- en wereldbeschouwing.
Toch is er tusschen deze mannen onderscheid. P l a t o is een
groot wijsgeer en A r i s t o t e l e s is een groot wijsgeer, en het
is een onvruchtbaar werk te onderzoeken wie de grootste is,
omdat ieder dezer mannen groot is op een eigen wijze. Elk
heeft iets eigens en het onderscheid van beider philosophie
hangt voor een niet gering deel samen met het specifieke van
ieders persoonlijkheid. P1 a t o is de dichter-denker, A r i s t o t e l e s
houwt uit de taal de meest abstracte terminologie; bij P l a t o
spuiten spontaan als uit een wel de gedachten op, A r i s t o t e l e s
is de werker, de gedachtenzwoeger; P l a t o is de man van
de idee, A r i s t o t e l e s de man van het begrip; bij P l a t o
breede gedachten-vlucht, bij A r i s t o t e 1 e s belijndheid en scherpzinnigheid; P l a t o is „idealist", A r i s t o t e l e s „empirist"; P l a t o
neigt naar pantheïsme, A r i s t o t e l e s is deïst. Door P l a t o ' s
philosophie trekt mystieke geur, A r i s t o t e l e s boeit door klare
begripsonderscheiding. P l a t o geeft geen systeem, zijn philosophie
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groeit altoos ), de gedachten worden steeds weer gekneed en
gemodelleerd, A r i s t o t e l e s is systematicus, in belangrijke
onderdeelen is zijn stelsel „af".
1

1» Plato»
G. Grote. Platon . London, 1885.
P. Natorp. Plato's Ideenlehre, Leipzig. 1903.
R. H. W o 11 j e r. De Platone piaesocraticorum philosophorum
existimatore et iudice. Leiden, 1904.
C. R i 11 e r. Platon. Sein Leben, seine Schriften, seine Lehre.
I. München, 1910.
A. Fouillée. La philosophie de Platon . Paris, 1912.
H. Maier. Sokrates. Tübingen, 1913, bl. 516 v.v.
M . Pohlenz. Aus Platos Werdezeit. Berlin, 1913.
K. Kuiper. Vier voordrachten over Plato. Haarlem, 1919.
W . Windelband. Platon . Stuttgart, 1920.
U. von Wilamowitz—Moellendorff. Platon . Berlin,
1920.
C. Sie gel. Platon und Sokrates. Leipzig, 1920.
2

3

6

2

k

P l a t o werd geboren in het jaar 427 v. G , waarschijnlijk te Athene. Zoowel van vaders als van
moederszijde was hij van aanzienlijke familie. Aristocraat is hij
van geboorte, aristocraat is bij naar den geest. Als zoon van
voornamen huize kreeg hij een opvoeding overeenkomstig zijn
stand; er behoefde aan zijn educatie niets te worden gespaard.
Eigenlijk heette hij A r i s t o c l e s , maar zijn gymnastiekleeraar
heeft hem om zijn breede gestalte en vooral om zijn breede
borst den breede, P l a t o , {nXarmv) genoemd, en deze bijnaam
heeft zijn oorspronkelijken naam verdrongen.
Rijk begaafd als bij was, nam hij het onderwijs gemakkelijk
\

') „Er ist immer ein Werdender geblieben", Wilamowitz—Moellendorff, Platon P, 6.
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in zich op, verwerkte de stof zelfstandig en leefde spoedig in
de cultuur van zijn volk in. Reeds op jeugdigen leeftijd werd
zijn dichterlijke aanleg openbaar. Er wordt verhaald, dat bij in
zijn jongelingsjaren verzen maakte, ja zelfs van plan was in
een wedstrijd mede te dingen naar den prijs ~ toen hij met
Socrates in aanraking kwam. Dit was beslissend voor zijn
levensrichting. De invloed van Socrates was zóó groot, dat
hij de muze vaarwel zei en al zijn poëtische producten verbrandde.
Op ongeveer twintigjarigen leeftijd leerde Plato den
Atheenschen wijze meer van nabij kennen en het duurde niet
lang of hij kwam geheel onder den invloed van de machtige
persoonlijkheid van Socrates. Hoewel zij in leeftijd en stand
uiteenhepen, was er harmonie des geestes tusschen den jongen
Plato en Socrates, die een goede zestiger was. Door Socrates' onderzoekingsmethode werd Plato tot zelfstandig denken opgewekt en kreeg hij inzicht in de voosheid der sophistische geleerdheid. Ook in de politiek waren ze eens geestes:
beiden waren met haat vervuld tegen de democratie. Acht jaren
lang, tot den dood van den wijze, heeft hij van den omgang
met Socrates genoten en de gedachten van den meester in
zijn ontvankelijken geest opgenomen. Plato is in zijn philosophie alleen te verstaan, wanneer men hem beschouwt als een
leerling en vereerder van Socrates.
Na Socrates' dood verliet hij Athene en ging eerst naar
Megara, waar hij eenigen tijd bij Euclides, den trouwen
vriend van Socrates, vertoefde. Daarna deed hij reizen naar
Egypte, Cyrene, Groot-Griekenland en Sicilië. Van dezen reistijd is niet veel bekend, zelfs staat niet geheel vast dat de reizen
in de zooeven genoemde volgorde zijn ondernomen. Wel weten
we, dat hij onderwijl in Athene is geweest en zich daar in
het politieke strijdgewoel heeft begeven. In dezen tijd heeft hij
reeds enkele dialogen geschreven.
Is reizen in het algemeen een uitnemend middel om kennis
te vermeerderen, een voor indrukken ontvankelijke geest als
Plato profiteerde daarvan in dubbele mate. Door zijn Egyp-
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tische reis kwam hij met de Oostersche cultuur in aanraking,
hij leerde daar de religie en den staatsvorm kennen. In Cyrene
ontmoette hij Theodorus, die in de wiskunde, het lievelingsvak van Plato, zeer bedreven was. In Italië werd hij ingeleid
in de mathematische philosophie en getallensymboliek der
Pythagoreën. Voor een hoog bedrag kocht hij Philolaus*
philosophisch werk.
De reis naar Sicilië was bevorderlijk aan de ontwikkeling van
zijn philosophische overtuiging; ook hier had hij omgang met
Pythagoreën. Vooral dreef hem naar Sicilië de begeerte om
in de politiek een rol te spelen. Hoewel Plato allerminst geschikt was om practisch politicus te worden, heeft hij zich toch
herhaaldelijk op dat voor hem zoo gladde pad gewaagd en zich
in den waan gebracht zijn politieke idealen aan het hof te
Syracuse te kunnen verwerkelijken. Tot drie malen toe is hem
dit mislukt.
Toen Plato voor de eerste maal te Syracuse kwam, regeerde
in deze stad van echt Grieksche cultuur de tyran Dionysius
de oude. Eerst werd de wijsgeer door den tyran vriendelijk
begroet, maar spoedig werden de bordjes verhangen. Plato
werd in zijn politieke raadgevingen wat al te vrijmoedig, hetgeen Dionysius mishaagde. Toen de wijsgeer zich daarbij
het verstrikken in hofintrigues, ging de wind bij Dionysius
uit een anderen hoek waaien. Plato werd krijgsgevangen
verklaard en aan een Spartaansch gezantschap (Sparta was
Athene zeer vijandig gezind) meegegeven met de bedoeling hem
op reis onschadelijk te maken. Op de markt te Aegina werd
Plato als slaaf verkocht. Anniceris, een Cyrenaicus, ontfermde zich over hem en kocht hem los. Zoo kwam Plato
± 388 in Athene terug, vast besloten zich geheel aan de
wetenschap te geven.
Hij kreeg in eigendom een dicht bij Athene gelegen park
met een gymnastiekschool, welke plaats gewijd was aan den
heros Academus, en daarom de Academie genoemd. Later is
dit de naam geworden voor de school van Plato.
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Aanvankelijk werd het onderwijs gegeven in dialoogvorm,
naar de methode van Socrates. De leermeester leidde het
gesprek, wierp een punt op, het de leerlingen antwoorden
en discussieeren, toonde het oppervlakkige of onhoudbare van
sommiger meening aan en trachtte door te dringen tot de kern
van waarheid, die in het antwoord school. Toch was Plato geen
copie van zijn meester. Plato was geen straattype, maar de
aristocraat die in zijn eigen huis met een keur van leerlingen
wetenschappelijke vraagstukken behandelde. Later werden door
Plato voor de meergevorderden voordrachten gehouden en
was het onderwijs, gelijk ten onzent aan de hoogescholen, in
hoofdzaak akroamatisch. Dit is duidelijk merkbaar, wanneer men
de werken uit zijn jeugd en die uit zijn ouderdom met elkaar
vergelijkt. De dialogen van Plato geven in kunstvorm weer
de debatten, in de Academie gehouden, maar de laatste dialogen
hebben den gesprekvorm bijna geheel verloren en zijn voordrachten. Enkele van de beste leerlingen, o.a. Aristoteles,
traden in de Academie zelfstandig op en waren als het ware
lectoren naast den professor. Het onderwijs werd, in tegenstelling met dat der Sophisten, kosteloos gegeven.
Tusschen leermeester en leerlingen was een zeer vriendschappelijke verhouding. De band, die ze samenbond, was de liefde
tot de wetenschap.
De Academie van Athene is later door schenkingen aan boeken
en andere verzamelingen zeer verrijkt, heeft negen eeuwen bestaan,
en is 529 n. C. bij besluit van keizer Justinianus opgeheven.
Ten tweeden male, in 367, het Plato zich overhalen door
Dio, oom van Dionysius den jongeren, om de reis naar
Sicilië te ondernemen en aan het hof de rol van staatsman te
spelen. Plato werd door den jongen tyran minzaam ontvangen
en zocht dezen voor zijn politieke idealen te winnen. Reeds
spoedig bleek dat Dionysius, evenmin als zijn vader, iets
voelde voor de bespiegelingen van den wijsgeer. Dio viel in
ongenade en Plato keerde onverrichter zake naar Athene terug.
Voor den derden keer, in 361, heeft hij, en nu op verzoek
PhOxa. 1

6
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van Dionysius zelf, de reis naar Syracuse ondernomen. Ook
ditmaal zag Dionysius in Platos adviezen geen heil.
Teleurgesteld en gegriefd ging de wijsgeer naar huis.
Tot zijn dood toe, bleef hij, met schier onverzwakte kracht,
in Athene werkzaam, waar hij in 347, op tachtigjarigen leeftijd
gestorven is.
Terwijl hij aanzat aan een maaltijd, overviel hem de dood.
Plato had een sterk lichaamsgestel en heeft een „seniele aftakeling" niet gekend. Zijn laatste werk „de Wetten" was bij
zijn sterven nog niet voltooid. Met het oog op de literarische
werkzaamheid tot den laatsten levensdag toe zegt Cicero )
dat Plato met de pen in de hand gestorven is.
Als persoonlijkheid was Plato hoog en voornaam. Hij had
een sterk zelfgevoel, dat zich soms in pedanterie openbaarde
en in de latere jaren, toen hij ook door den wierook van den
roem eenigszins bedwelmd werd, zich in zoo eenzijdige richting
ontwikkelde, dat hij geen tegenspraak kon verdragen. Hij was
een ernstig man, altijd diep onder den indruk van de zwaarte
der problemen. Er wordt verhaald, dat lachen in de oude Academie verboden was.
Zijn zedelijk leven was in overeenstemming met zijn persoonlijkheid, ernstig en waardig. In de latere literatuur wordt hij
beschuldigd niet alleen met vrouwen maar ook met mannen
ongeoorloofde betrekkingen te hebben onderhouden, maar daar
tegenover staan in de oudheid zooveel andere getuigenissen ),
dat het moeilijk aan te nemen is.
Plato is een religieuze natuur en onderscheidt zich daarin
van Socrates die meer een ethische persoonlijkheid is. In
Plato's dialogen komen herhaaldelijk mythen voor en soms is
het door het verband duidelijk dat hij, de dichter-wijsgeer, de
mythen gebruikt als verdichting, als inkleeding van gedachten.
Maar nu en dan kan men bij de lectuur van Plato's werken
zich niet aan den indruk onttrekken, dat hij sommige mythen
1

2

•) Cicero. (Cato 5,13): scribens mortuus est. *) Vgl. Zeiler II*, 1, pag. 427 v.v.
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inderdaad reëel heeft opgevat en daaraan geloof gehecht). Hij
staat tegenover de religieuze voorstellingen van de Grieken
heel anders dan de Sophisten, zelfs heel anders dan Socrates,
want, is Socrates in betrekking tot den staat van de ziel na
den dood eenigszins sceptisch, Plato gelooft aan een hiernamaals en neemt met volle overtuiging de postexistentie der
ziel in zijn psychologie en religieleer op.
!

_

Plato heeft veel geschreven en hoogstwaarschijnlijk zijn bijna alle werken, die hij
voor publiciteit bestemd had, ons bewaard gebleven. Zijn geschriften zijn kunstwerken en bekoren door hun weiverzorgden,
literair hoogstaanden, aesthetischen vorm. Het dialoog-genre
heeft hij tot een buitengewone hoogte opgevoerd. Dit brengt
voor ieder, die uit philosophisch gezichtspunt zijne werken leest,
eenige moeilijkheden met zich mee: de terminologie staat niet
vast, men moet goed onderscheiden tusschen het philosophisch
belangrijke en het literaire „bijwerk", men is als het ware genoodzaakt de gedachten uit te pellen.
De verzameling geschriften, die wij kennen, bestond in de
eerste eeuwen onzer jaartelling reeds als Corpus Platonicum
en omvatte 35 dialogen, 13 brieven van Plato en de „definities". In betrekking tot deze verzameling doen zich twee
kwesties voor, 1° de echtheid van de dialogen, 2° de historische
volgorde.
Het is niet te ontkennen, dat in het Corpus Platonicum werken zijn opgenomen, die niet van Plato afkomstig zijn en
wier onechtheid reeds in de oudheid bekend was. Het nieuwere
') „Diese Mythen sind dem Platon vertraut, haben einst als Wahrheit seine
kindliche Seele erschüttert und erhoben. Jetzt weiss er, dass sie Mythen sind,
aber wo er die Wahrheit als unerreichbar kennt, verschmaht er sie nicht,
nimmt sich nur die Freiheit, nach Belieben mit ihnen zu schalten. Es ist auch
nicht zu verkennen, dass sie auf seine Phantasie einen starken Einfluss haben ;
er weist es durchaus nicht von der Hand, dass ihnen Offenbarung zugrunde
liege." Wilamowitz—Moellendorff. Platon P, 337.
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Plato-onderzoek sinds Schleiermacher heeft zich met het
vraagstuk van de echtheid intensief beziggehouden, de gevoelens der geleerden in de vorige eeuw liepen soms verre uiteen
(Schaarschmidt nam slechts 9 dialogen als echt aan, Grote
aanvaardde ze alle), maar in den tegenwoordigen tijd zijn de
Plato-kenners het in hoofdzaak vrijwel met elkaar eens. Het is
heel moeilijk tot een goed geargumenteerde conclusie te komen.
Immers aan den inhoud een criterium te ontleenen heeft zijn
bezwaren, daar een dialoog evengoed uit de school van Plato
afkomstig en door een zijner leerlingen geschreven kan zijn.
Ook gaat het niet aan den stijl als maatstaf te nemen, daar
een groot stilist als Plato over verschillende stijlsoorten beschikt en het stijlgenre samenhangt met het onderwerp dat behandeld wordt. Het best is hiermee ten onzent te vergelijken
Dr. A. Kuyper, die zijn leaders in de Standaard en zijn
meditaties in de Heraut ieder in een eigen stijl heeft geschreven.
Ook kan het gehalte aan philosophische gedachten geen beslissing brengen over de echtheid of onechtheid van een dialoog;
er zijn dialogen, die onmiskenbaar van Plato zijn en toch een
betrekkelijk geringen wijsgeerigen gedachteninhoud hebben.
Bij het onderzoek naar de echtheid is van groot belang het
[getuigenis van Aristoteles. Deze citeert Plato gedurig op
verschillende wijzen, nu eens door een aanhaling te doen, waarbij
bij den naam van Plato noemt, dan weer door met een „men
zegt" een uitspraak van Plato te geven. In het laatste geval
blijkt uit Aristoteles zelf niet dat het citaat van Plato
is en wordt alleen gewezen op een vroeger door een ander
geschreven werk, maar door argumenten, aan den inhoud of
aan het taaleigen ontleend, kan soms in hooge mate waarschijnlijk gemaakt worden, dat de aanhaling uit een dialoog van
Plato afkomstig is. Van sommige dialogen geeft Aristoteles geen citaten, maar hieruit is allerminst af te leiden, dat deze
niet van Plato zouden zijn.
In overeenstemming met onderscheidene Plato-onderzoekers
achten we de „definities" onecht; de „brieven" mogen hoogst-
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waarschijnlijk evenmin onder de echte geschriften gerekend
worden; van de dialogen kunnen we met meerdere of mindere
zekerheid een 27-tal aan Plato toeschrijven.
Ook de volgorde van de geschriften is een zaak van groot
belang. Wisten we nauwkeurig in welken tijd de afzonderlijke
dialogen zijn ontstaan, dan was het gemakkelijk een inzicht te
geven in den ontwikkelingsgang van Plato's denken. Jammer
genoeg is haast geen enkele dialoog met zekerheid te dateeren.
Vandaar verscheidenheid van hypothesen en groot verschil van
indeeling. Door nauwkeurig te letten op den inhoud van de
dialogen en vooral op de historische notities en heenwijzingen
naar vroegere dialogen, bovenal door gebruikmaking van de
taalstatistische methode (die onder eenige reserve moet worden
gebruikt, omdat, gelijk boven reeds is opgemerkt, woordenkeus
en zinswending nauw samenhangen met het onderwerp) wordt
getracht de chronologische orde, waarin de dialogen ontstaan
zijn, te construeeren of in elk geval groepen te creëeren, waarbinnen bepaalde dialogen thuis hooren. De groepeering, die
hieronder gegeven wordt, sluit zich in hoofdzaak aan bij die
van Windelband.
De voornaamste uitgaven van Plato's werken zijn:
H. Stephanus. Parijs, 1578. Naar deze uitgave wordt gewoonlijk geciteerd.
G. Stallbaum. Leipzig, 1821—1825.
K. F. Hermann. Leipzig, 1851. Dit is de bekende Teubnereditie, die later in nieuwere uitgave verscheen.
M. Schanz. Leipzig, 1875. Deze editie is nog niet voltooid,
John Burnet. London, 1899— 1906. Dit is een zeer goede
editie.
Van Plato's werken bestaan vele vertalingen. Een bekende
Latijnsche vertaling is die van Marsilius Ficinus, welke
in 1483/4 te Florence verscheen, nog vóór het Grieksche origineel in druk was uitgegeven. Een Fransche vertaling is bewerkt
door V . Cousin. Een bekende Duitsche vertaling is die van
F. Schleiermacher. Nieuwere Duitsche vertalingen zijn van
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H o r n e f f e r , K a s s n e r , K i c f e r und P r e i s e n d a n z bij
Diederichs in Jcna, 1904 (deze vertaling is te vrij en moderniseert Plato's taal te veel) en van O t t o A p e l t e. a. in de
Philosophische Bibliothek van Felix Meiner te Leipzig (deze
vertaling is over het algemeen nauwkeurig, bij eiken dialoog
worden een inleiding en voortreffehjke aanteekeningen gegeven).
In Nederlandsche vertaling verschenen bij de Maatschappij
voor goede en goedkoope lectuur de Apologie door Dr. A .
R u t g e r s , de Phaedo door Dr. T . C . B o u t e n s ; bij Sythoff
te Leiden 1913 de Phaedrus door Dr. J. C . V o l l g r a f f en
bij Cohen en Zonen te Amsterdam in 1902 de Staat door Dr.
M . v a n der Hoek.
De geschriften van P l a t o kunnen in de volgende vier groepen ingedeeld worden:
I. Werken uit den eersten tijd over themata, die^ liggen
in de Socratische gedachtensfeer.
Laches. Twee generaals, L a c h e s en N i c i a s , hebben een
onderhoud over het wezen van de dapperheid.
Charmides, waarin het wezen van de bezonnenheid (aaHfQoa&ij)
behandeld wordt.
Io, een gesprek van S o c r a t e s met Io, den rhapsode uit
Efeze. De dichtkunst is een gave der godheid, een gedicht ontstaat door goddelijke ingeving en is geen product van nadenken.
Hippias minor. Hier gaat het over de vraag, wat erger is:
opzettelijk of onopzettelijk onrecht doen. S o c r a t e s beweert
het laatste.
Hippias maior. H i p p i a s , de Sophist, wordt ondervraagd
over het wezen van de schoonheid. Tot een positieve oplossing komt het niet.
Lysis, een onderzoek naar het wezen van de vriendschap
of de liefde.
Euthyphron, die handelt pver het begrip vroomheid (Seiov).
Apologie, Socrates' verdedigingsrede voor het gericht.
Crito. Gesprek van S o c r a t e s met C r i t o in de gevangenis.
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C r i t o wil S o c r a t e s overhalen om te vluchten, maar deze
weigert. Zich door de vlucht aan het gericht onttrekken, is
ongerechtigheid. Niet het leven is het hoogste goed, maar het
„goede" leven.
II. Geschriften tegen de Sophisten, waarschijnlijk uit den tijd
toen P l a t o van zijn reis naar Cyrene en Egypte teruggekeerd
was in Athene.
Protagoras, een van de uitstekendste dialogen, een kunstwerk van den eersten rang, met groote dramatische levendigheid. Er ontspint zich een twistgesprek tusschen S o c r a t e s en
P r o t a g o r a s over de vraag in hoeverre de deugd leerbaar is.
Aan het slot van den dialoog vindiceert S o c r a t e s dat de
deugd leerbaar is, maar op een andere manier dan P r o t a g o ras voorgesteld had.
Gorgias ), een geschrift waarin P l a t o met scherpe wapenen
der dialectiek te velde trekt tegen de holle rhetorica, die een
verderf voor het volk is; hij erkent het bestaansrecht van de
goede rhetorica. Voorts wordt in den breede aangetoond, dat
het erger is onrecht te doen dan onrecht te lijden. P l a t o
laat zijn S o c r a t e s met heldere kleuren schilderen de heerlijkheid van het recht.
Meno, een dialoog over de vraag of de deugd leerbaar is.
De oorsprong der kennis wordt op deze wijze verklaard, dat
de ziel der menschen zich herinnert, wat zij in een vóórbestaan
aan kennis van het wezen der dingen heeft verkregen.
Menexenus, een lijkrede op in den oorlog omgekomen soldaten, welke dialoog voor de philosophische ontwikkeling van
P l a t o van ondergeschikt belang is.
Euthydemus, waarin de eristJek der Sophisten wordt gehekeld.
Cratylus. H e r m o g e n e s en C r a t y l u s disputeeren erover
of de verbinding van het woord en zijn beteekenis naar de
1

') Vgl. B. ]. H . O vink,
Gorgias. Leiden, 1909.
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natuur (g>tto«) is of op menschelijke inzetting (#«r«) berust.
Beiden worden door S o c r a t e s in het zonnetje gezet.
III. De geschriften uit den bloeitijd, nadat de Academie was
geopend.
Phaedrus. In dezen dialoog over de liefde (f? ?) wordt een
strenge scheiding tusschen zinlijke en bovenzinlijke wereld voorgedragen. De ziel, die, naar haar edel deel, tot de bovenzinlijke
wereld behoort, is in haar aardsch bestaan in het lichaam ge-j
vangen, als een oester in de schelp. Het tweede gedeelte geeft
een critiek op de rhetorica.
Het drinkgelag (symposion). Alle deelnemers houden een rede
over de liefde QQ<^S). S o c r a t e s verdedigt de Platonische opvatting en geeft deze weer als de openbaring van een priesteres.
Phaedo, waarin de wijze wordt geteekend, die goedsmoeds
den dood ingaat. De stervende S o c r a t e s onderricht zijn
vrienden over de onsterfelijkheid der ziel. T h . G o m p e r z
noemt den Phaedo „ein Erbauungsbuch der Menschheit" ').
De Staat (politeia) in 10 boeken ). Dit gedachtenrijke werk
over den idealen staat is een verhandeling over het wezen van
de gerechtigheid.
Parmenides, waarin P l a t o zich oriënteert aan de Eleaten
en critiek 'geeft op zijn vroeger voorgedragen ideeënleer.
Theaetetus, een critiek op de leer der waarneming van
P r o t a g o r a s en ook van A n t i s t h e n e s . Op de waarneming
alleen kan geen zekere kennis gebouwd worden.
Sophistes, waarin eveneens de ideeënleer van P l a t o wordt
gecritiseerd.
Politicus, over het begrip van den waren staatsman.
c0

2

IV. De werken uit zijn ouderdom, die een religieus en metaphysisch stempel dragen.
PhÜebus, een dialoog over de vraag: wat is het doel des
') Gomperz, Gr. Denker IP, 344. ) Met Gomperz, K. K u i p e r e.a.
meen ik de eenheid van dezen dialoog te moeten handhaven.
2
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levens, de lust of het weten (cpQÓvrjaig). Plato geeft als antwoord:
een vermenging van die beide, naar de juiste maat.
Critias, een fragment, de beschrijving van een idealen staat.
Timaeus, een in den vorm van mythen voorgedragen theorie
over het ontstaan van den kosmos en van de menschen.
De Wetten (vópoi), in twaalf boeken. Aan de voltooiing van
dit werk was Plato bezig, toen de dood hem overviel. Het is
na zijn dood uitgegeven en draagt duidelijk de sporen van
niet-af zijn. De kunstvorm van den dialoog is op den achtergrond gekomen, ook is de Socratesfiguur verdwenen. Het is een
boek met breede en diepe gedachten.

In het hier volgend overzicht wordt het voornaamste uit
Plato's philosophische gedachtenwereld in systematischen vorm
voorgedragen. Achtereenvolgens worden behandeld de ideeënleer,
de natuurphilosophie, de psychologie, de ethiek.
T-. , „ ,
De Ideeënleer.

In heel de philosophie van Plato komt
, . v„
1 1 ,
i
• ruit dat hij een leerling van boer at es is. \je~
hjk deze, stelt hij zich tegenover het Scepticisme der Sophisten
en neemt positie in het geloof, dat er waarheid is. Hij doet
onderzoek naar het wezen van onze kennis en naar den rechts-j
grond, waarop onze kennis rust. Nu had Socrates gezegd
dat we de soortbegrippen moeten zoeken en de enkele dingen
in de werkelijkheid onder die soortbegrippen subsumeeren.
Die soortbegrippen kunnen we afleiden uit de voorstellingen
die we door de dagelijksche waarneming verkrijgen, en het is
de taak van den wijsgeer om uit de alledaagsche meening der
menschen de soortbegrippen, de „echte" kennis, uit te halen.
Wanneer we die soortbegrippen in een zuivere definitie kunnen
uitdrukken, weten we wat een ding eigenlijk is.
Volgens Plato zijn de soortbegrippen niet af te leiden uit
den waarnemingsinhoud der menschen. De soortbegrippen zijn
boven de waarneming verheven, gaan er aan vooraf, bestaan
T

c

1
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als realiteiten op een eigen wijze en worden op een eigen wijze
gekend. De soortbegrippen noemt hij ideeën (dtiog, Idia), en de
wetenschap, die zich met de beschrijving en classificatie van de
ideeën bezighoudt, is de Dialectiek. Bij het zoeken naar de soortbegrippen ging S o c r a t e s van de ervaring uit: zijn methode
was de inductieve. Maar P l a t o kiest meer voor de deductieve
methode en tracht het bizondere uit het algemeene af te leiden.
Aanleiding hiertoe lag in de vereering, die P l a t o aan de wiskunde toedroeg. De wiskunde, de wetenschap die in haar stellingen volstrekte zekerheid biedt, maakt gebruik van de deductieve methode; uit weinige grondstellingen wordt door het denken
een gansche wetenschap afgeleid. De op deze wijze verkregen
kennis is noodwendig en algemeen. Door zijn mathematische
aspiraties gedreven, paste P l a t o de deductieve methode in zijn
kenleer toe.
Bij de nadere omschrijving van Plato's ideeënleer moet
aanstonds opgemerkt worden, dat ze niet af is. De wijsgeer
heeft bij de conceptie en nadere bepaling van het wezen der
idee een ontwikkeling doorgemaakt. Herhaaldelijk oefent hij in
onderscheidene dialogen critiek op zijn eigen leer en is van
tegenstrijdigheden niet vrij te pleiten. Vandaar dat er veel
controversen bestaan en een beknopte reproductie van Plato's
ideeënleer altijd maar een stuk doet zien, slechts ééne zijde naar
voren brengt, die de auteur acht de belangrijkste te zijn. V o l komen waar is wat Dr. B. J. H . O v i n k zegt: „Het is buitengewoon moeilijk Plato's ideeënleer nauwkeurig weer te geven.
Want terwijl P l a t o aan de hoofdgedachten altijd met diepe
overtuiging blijft vasthouden, is hij in vele bijzonderheden zelf
onzeker en steeds zoekende; voortdurend ontwikkelen en wijzigen zich zijn denkbeelden" *).
Wat zijn die ideeën ? Het zijn, volgens P l a t o , niet producten
van onzen geest, geen immanente krachten in onze psyche, maar
zelfstandigheden, metaphysische wezenheden van bovenaardsche
')

O v i n k . Overzicht der Gr. Wijsbeg. 70.
2
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realiteit. Boven de materieele wereld die door de zintuigen
waargenomen wordt en waarvan we zintuiglijke kennis, „meening"
(&}f«), bezitten, is een immaterieele*) wereld. In die door het
denken kenbare wereld (TÓJTOS voyróg) bevinden zich de ideeën
als zelfstandige wezenheden, als lichaamlooze gestalten (aamixaru
*'%). Z e zijn geen gedachtedingen in ons, maar zelfstandige
wezenheden in de bovenzinlijke wereld. P l a t o heeft dus de
soortbegrippen tot zelfstandigheden, hypostasen, verheven. Aan
de soortbegrippen komt toe het volle zijn (ró bvrag bv), er is
in hen geen worden, ze zijn mitsdien ongeworden, onveranderlijk, onvergankelijk. De ideeën zijn de eeuwig bestaande oertypen van de werkelijkheid.
Naast deze „metaphysische" interpretatie van de ideeën bij
P l a t o is er een meer „logische". Hiertoe kan men rekenen
het standpunt van de latere Neoplatonici, die de ideeën opvatten
'als gedachten Gods. Als zoodanig heeft P l a t o ze beslist niet
bedoeld. Afdoende is de neoplatonische opvatting weerlegd door
H e r b a r t . Onjuist is ook de opvatting van V a n H e u s d e ,
volgens wien de ideeën „notiones universae" zijn, zonder welke
de mensch niet kan denken en oordeelen, en „notiones" die
de mensch noodig heeft voor het practische handelen ). Van
grooten invloed is geworden een opvatting, die reeds te vinden
is bij L o t ze in zijn Logik, en vooral gepropageerd door de
mannes van de Marburger School, C o h e n en N a t o r p . (P,
N a t o r p , Platos Ideeenlehre, 1903); dit gevoelen wordt ook
verdedigd door Dr. O v i n k (Grieksche Wijsbeg. 64 w . ; Inleiding op den commentaar op Gorgias; De logische beteekenis
der platonische Idee. Art. Tijdschr. voor Wijsbegeerte, Oct.
1912); het is eveneens voorgedragen in de tegenwoordig veelgebruikte Geschichte der Philosophie van K a r l V o r l a n d e r .
z

3

') Dit begrip „immaterieel" mag niet vereenzelvigd worden met „geestelijk",
pneumatisch, zooals het Christendom ons dit leert kennen. ) Ph. W. van
Heusde. Iniüa philosophiae platonicae, Utrecht, 1842 I. 328. De Socratische
School, Utrecht, 1834. VgL A. J. Lakke. Ph. W. van Heusde (1778-1839).
Leiden, 1908, pag, 126 v.v.
2
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Naar deze exegese zijn de ideeën geen hypostasen in een immaterieele wereld, maar begrippen waardoor wij de dingen bepalen, wetmatigheden in ons denken waarnaar wij de dingen'
vormen; de idee schoonheid bestaat dan volgens P l a t o in
onzen geest, immanent en niet transcendent. Het komt mij voor,
dat de Marburger opvatting niet juist is ) en de door Z e i l e r ,
W i n d e l b a n d , G o m p e r z e. a. voorgestane Plato's gedachte weergeeft. Breede weerlegging van N a t o r p c.s. zou
een heel boek eischen. Daarom zij hier slechts gewezen op de
volgende punten:
a. de Marburger opvatting is een interpretatie van P l a t o
met behulp van de Kantiaansche philosophie. Nu is het apriori
gevaarlijk Plato's philosophie te exegetiseeren naar een kennistheorie van iemand, die tweeduizend jaar later leefde. Men beroept zich ook gaarne op een uitlating van K a n t over P l a t o .
Dit zegt weinig. Immers, welke beteekenis K a n t als denker
ook moge hebben, een nauwkeurig kenner van de geschiedenis
der philosophie was hij niet.
b. deze opvatting is moeilijk overeen te brengen met andere
gedeelten uit Plato's philosophie: Plato's leer van den oorsprong onzer kennis als herinnering kan bij de Marburger exegese
alleen op gewrongen manier worden verklaard.
c. afdoende is voor mij, dat A r i s t o t e l e s de interpretatie
van Plato's ideeën geeft, zooals die boven is beschreven,
( A r i s t o t e l e s . Metaph. I, 6.) Dat A r i s t o t e l e s , de geniale
leerling van P l a t o , den leermeester in dit punt niet zou hebben
begrepen, is ten hoogste onwaarschijnlijk; voor de meening dat
hij Plato's ideeënleer met opzet onjuist zou hebben voorgesteld,
is geen enkele grond.
Wat het aantal der ideeën betreft, oorspronkelijk gaf P l a t o
den indruk dat elk soortbegrip kon worden opgevat als idee.
De ideeën zijn dingen, natuurproducten (vuur), of kunstvoortbrengselen (tafel), qualiteiten (koud, warm), waardebepalingen (goed,
1

') De interpretatie van Lotze en de Marburgers wordt ook bestreden door
Maier, Sokrates, 531 v.v.
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schoon), mathematische verhoudingen (gelijkheid, ongelijkheid),
toestanden (rust, beweging). Hij kwam echter in de moeite, toen
gevraagd werd of er in de bovenzinlijke wereld ook ideeën
zijn van het slechte en leelijke, b.v. van een mesthoop. Daarom
beperkte P l a t o in de latere dialogen de ideeën tot natuurproducten, waardebepalingen en mathematische verhoudingen *).
De ideeën staan niet los naast elkaar, maar zijn elkander
verwant, m. a. w. de immaterieele wereld is in haar wezen kosmos]
en niet chaos. De hoedanigheid van die verwantschap wordt
nader aangegeven. De ideeën vormen een ladder, van lager tot
hoog er, een pyramide waarin alle lijnen van de basis uitloopen
op den top. P l a t o heeft dit machtige denkbeeld niet in
bizonderheden uitgewerkt of trachten uit te werken, hij geeft
slechts aan wat de hoogste idee is, n.1. die van het goede. Het
goede is de centrale idee, de zon in het rijk der ideeën. Aan
die hoogste idee zijn alle andere ondergeschikt, in dezen zin,
dat ze dienen als middel tot verwerkelijking van het goede als
het hoogste doel. De ideeën zijn dus teleologisch bepaald. Die
idee van het goede is tegelijk wereldrede, is de godheid. Het
goede, de godheid, is werelddoel èn wereldoorzaak. (Onderscheidene critische opmerkingen zouden hier te maken zijn; het
goede wordt niet nader bepaald; de verhouding van het goede
als idee tot de godheid is niet duidelijk; het is niet in te zien
hoe de idee de oorzaak kan wezen van de wordende dingen,
daar toch alleen aan de ideeën een zijn toekomt. Toch doen
dergelijke critische opmerkingen niets te kort aan de waardeering
die we hebben van de grootheid van deze platonische conceptie).
De verhouding van de ideeën tot de werkelijkheid wordt
door P l a t o verschillend aangegeven. In „Het Drinkgelag" b.v.
statueert hij de verhouding van gelijkheid. De idee is het „Urbild" (TÓ nttQ&Suyiia), het zichtbare ding is het „Abbild" (TÓ
iïdcolov). Het ding, dat we in de werkelijkheid waarnemen, gelijkt op de idee, maar drukt den inhoud van de idee niet ten
') Vgl. W i n d e l b a n d — B o n h ö f f e r . Gesch. der ant PhÜ. . 175 v.v.
3
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volle uit. E e n schoon meisje beantwoordt nooit geheel aan de
idee der schoonheid. E e n cirkel i n de werkelijkheid gelijkt op
de idee van den cirkel, maar drukt de idee nooit zuiver uit. D e
werkelijkheid is een meer of minder nauwkeurige reproductie
v a n de ideeënwereld. P l a t o spreekt ook van een deelneming van
het werkelijkheidsding aan de idee; één ding kan deel hebben
aan onderscheidene ideeën. Een ding is schoon en goed, wanneer de idee van de schoonheid en de goedheid er in wonen.
W e vinden ook (bv. in den Phaedo) de voorstelling, dat de
ideeën oorzaken van de dingen zijn ; ja, ze zijn de doeloorzaken
van alles, wat i n de materiëele wereld aanwezig is.
Omdat de ideeënwereld in contact staat met de materiëele
wereld, is er in die materiëele wereld een drang om zich tot del
immateriëele te verheffen, een streven om haar gelijk te worden.
Die drang is de liefde (f?cos), het heimwee van het „Abbild"
naar het „Urbild". D e liefde is een streven, ze is een dochter
van Poros en Penia, van rijkdom en armoede, van hebben en
niet-hebben. Z e is de drang van het eindige, voorbijgaande
naar het oneindige, naar het eeuwige zijn, naar de onsterfelijkheid.
In de liefde w i l de sterfelijke onsterfelijk zijn. Dat geldt in de
hoogste mate op het gebied van de philosophie, die niet is het
bezit van de wijsheid maar het streven er naar. D e goden philosopheeren niet, zij dorsten niet naar wijsheid omdat ze wijs
zijn, en de dwazen streven niet naar wijsheid omdat ze meenen
wijs te zijn, maar de philosophen, die wijsheid zoeken, staan
tusschen de wijzen en de dwazen in.
O p welke wijze kan de mensch kennis verkrijgen van de
ideeën ? Niet door waarneming, maar door het denken, en w e l
(door de herinnering (&v«iiv^atc). D e ziel des menschen bestond
reeds, v ó ó r ze met het lichaam werd verbonden; in die praeexistentie heeft ze in de bovenzinlijke wereld de volmaaktheid
gezien en de ideeën van alle dingen, die op aarde zijn, aanschouwd. D e ziel is nu opgesloten i n het lichaam, en zoodra
zij door middel van de zintuigen de dingen op aarde waarneemt,
vindt ze in die waarneming aanleiding zich te herinneren het
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oerbeeld, de idee, die ze in de immaterieele wereld schouwde.
Alle echte, d. i. begripsmatige, kennis verkrijgen we door herinnering van hetgeen de ziel in haar vóór-bestaan heeft aanschouwd. De zintuiglijke waarneming is dus niet de bron voor
onze kennis, maar slechts de aanleiding om de ideeën intuïtief
te zien.
Er is dus volgens Plato een immaterieele en een materiëele
wereld, een rijk van het Zijn en van het Worden. Er is een
ideeënwereld waar enkel zijn is (dat: is het eleatisch element),
en er is een materiëele wereld van het worden (dat is het
herachtisch element in Plato's wijsbegeerte). Plato belijdt
een metaphysisch dualisme. De waarachtige werkelijkheid is
het bovenzinlijke, het onveranderlijke zijn.
Met dit metaphysisch dualisme stemt overeen een kennistheoretisch dualisme. Van de veranderlijke dingen hebben we
door middel van de zintuiglijke waarneming niet anders dan
oppervlakkige kennis, meening (5<i|«), maar door de aanschouwing
van de ideeën verkrijgen we echte kennis (Inior^nt]). Ware kennis
ider dingen is er niet door waarneming met de zintuigen maar
door geestelijke visie. Hier is het uitgangspunt voor de mystiek.
Hoe ontzaglijk groot het onderscheid is tusschen de kennis,
door waarneming, en die, door aanschouwing van de ideeën verkregen, heeft Plato geteekend in zijn beroemde gelijkenis van
de grot (de Staat, begin boek VII) die hij geeft in een dialoog
tusschen Socrates en Glauco.
Socrates.

Maak u nu door de volgende gelijkenis duidelijk,
in welken toestand onze natuur verkeert, wanneer
zij de volle kennis heeft, en anderzijds wanneer
deze haar ontbreekt. Stel u eens menschen voor,
als 't ware in een onderaardsche holwoning, die
voor het gansche hol een breeden, naar het licht
toegekeerden ingang heeft. Hierin zijn ze van
jongsaf, geboeid aan de beenen en aan den nek,
zoodat ze steeds op dezelfde plaats moeten blijven
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en alleen recht voor zich uit kunnen zien; door
de boeien zijn ze niet in staat het hoofd om te
draaien. Heel in de verte boven hen en achter
hen brandt een vuur, en tusschen het vuur en de
geboeiden loopt bovenaan een weg, waarlangs
een muurtje opgetrokken is, zooals voor de
goochelaars de staketsels vóór het publiek zijn geplaatst, waarboven zij hunne kunststukken vertoonen.
Glauco.
Dat kan ik me voorstellen.
Socrates.
Langs dit muurtje, zoo moet ge het u verder
voorstellen, dragen menschen èn allerlei voorwerpen die boven het muurtje uitsteken, èn menschenbeelden en steenen en houten figuren van allerlei
levende wezens; natuurlijk praten sommigen van
die menschen en anderen zwijgen.
Glauco.
Een vreemd beeld en vreemde geboeiden!
Socrates.
Toch zijn ze ons gelijk. Want kunnen deze geboeiden, ten eerste, van zichzelf en van elkander
iets anders waargenomen hebben dan de schaduwen
die door het vuur op den achterwand van de
grot geworpen werden?
Glauco.
Hoe zou dat mogelijk zijn, daar zij toch genoodzaakt zijn hun leven lang het hoofd onbeweeglijk te houden?
Socrates.
Geldt van de voorbijgedragen voorwerpen niet
precies hetzelfde?
Glauco.
Ja [ook van deze zien ze slechts de schaduwen].
Socrates.
Wanneer ze met elkander spreken konden,
zouden ze dan niet meenen dat de namen, die zij
gebruiken, toekomen aan de dingen, die ze daar
voor zich zien?
Glauco.
Zeker.
Socrates.
Wanneer er een echo in den kerker was en
een van de voorbijgaande mannen iets riep, zouden
zij dan dien door hen vernomen uitroep aan iets
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anders toeschrijven dan aan de juist voorbijtrekkende schaduw?
Glauco.
Volstrekt niet.
Socrates.
Dus kunnen de geboeiden niets anders voor de
werkelijkheid houden dan de schaduwbeelden van
de voorwerpen?
Glauco.
Zoo moet het inderdaad zijn.
Socrates.
Denk u eens in, hoe het hun te moede zou zijn,
wanneer ze van hun boeien werden bevrijd en
van hun dwaling genezen en het volgende gebeurde: opeens wordt één van de gevangenen
losgemaakt en gedwongen op te staan, den hals
om te draaien, te stappen en naar het licht op te
zien; dit alles doet hem pijn en, door het licht
verblind, kan hij die dingen niet zien waarvan hij
vroeger de schaduwen zag. Wat zou hij zeggen,
als iemand hem zeide, dat hij vroeger ijdele dingen
gezien heeft maar dat hij nu de werkelijkheid
naderbij gekomen is en, heengewend naar een
hoogere werkelijkheid, juister ziet? En wanneer
iemand hem dan op de voorbijgaande voorwerpen
wees en hij op de vraag antwoorden moest wat
dit was, acht ge niet dat hij in verlegenheid
zou zijn en meenen dat hetgeen hij vroeger zag
meer werkelijkheid had dan wat men hem nu
toont?
Glauco.
Voorzeker.
Socrates.
En wanneer men hem dwong naar het licht
zelf te zien, zouden zijn oogen pijn doen, hij zou
zich afwenden en tot die dingen zich keeren welke
hij kan zien, en meenen dat die duidelijker zijn
dan wat hem nu getoond wordt, nietwaar?
Glauco.
Zeker.
Socrates.
En wanneer nu iemand hem met geweld langs
den ruwen en steilen weg naar boven trok en
PhiloM. I
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hem niet losliet voordat hij hem in het zonlicht
getrokken had, zou hij dan geen pijn hebben, en
het onaangenaam vinden dat hij voortgetrokken
werd, en zou hij, wanneer hij bij het zonlicht kwam,
door den lichtglans niet zóó verblind zijn, dat hij
van alles, wat hem als ware werkelijkheid wordt
voorgehouden, niet één ding zou kunnen zien?
Glauco.
Ja, hij zou niet kunnen zien. Tenminste niet
dadelijk.
Socrates.
Hij zou zich, dunkt me, er aan moeten gewennen,
om te kunnen zien wat boven is; eerst zou hij het
gemakkelijkst de schaduwen kunnen zien, daarna
in het water de spiegelbeelden van de menschen
en van de andere dingen, ten laatste de dingen
zelf; daarna zou hij gemakkelijker bij nacht de
dingen aan den hemel en den hemel zelf beschouwen en het licht van de sterren en van de
maan gemakkelijker waarnemen dan bij dag de
zon en het licht der zon.
Glauco.
Zeker zou hij dat.
Socrates.
Ten laatste zou hij, denk ik, de zon, niet in het
water en niet haar spiegelbeelden op een vreemde
plaats, maar haar zelf op haar eigen plaats kunnen
zien en beschouwen hoedanig zij is.
Glauco.
Dat moet wel zoo zijn.
Socrates.
En daarna zou hij al spoedig tot de conclusie
komen, dat zij het is, die de jaargetijden maakt, en
de jaren en alles bestuurt wat zich in de zichtbare
ruimte bevindt, en in zekeren zin ook de oorzaak
is van alles wat men [voorheen in de grot aan
schaduwen] waarnam.
Glauco.
Natuurlijk zou hij geleidelijk tot dit inzicht
geraken.
Socrates.
En dan verder. Wanneer hij aan zijn eerste
woonplaats terugdenkt, en aan de wijsheid die
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Glauco.

daar heerscht en aan zijne medegevangenen, zou
hij zich naar uw oordeel om die verandering
niet gelukkig prijzen en met die anderen medelijden hebben?
Zeer zeker.

Natuurpbilosophie.

waarneembare wereld behoort
volgens Plato niet tot het gebied van
het zijn en ook niet tot dat van het niet-zijn, maar tot het gebied van het worden, zij vormt als het ware een overgang van
het zijn (oiaia) tot het niet-zijn (1*$ 8*). De wereld is het product
van de samenwerking van zijn en niet-zijn. Er is de idee,
waaraan het zijn in volle mate toekomt, maar zal de idee
zich manifesteeren, dan is noodig de medewerking van het nietzijn, van de „materie" (vXy), d. i. de ledige ruimte ). De ledige
ruimte is de mogelijkheid voor het bestaan der zichtbare dingen
en als zoodanig mede-oorzaak van het heelal. In de ledige
ruimte ligt ook de grond dat de idee zich niet geheel kan
manifesteeren, dat de dingen altijd maar gebrekkige copieën zijn
van de ideeën, dat de dingen onvolkomen zijn. In de ledige
ruimte, waarvan de idee zich bij hare manifestatie bedient, ligt
tegelijk een begrenzing, een weerstand die haar volkomen ontplooiing tegenhoudt.
De kracht, die de wereld naar de ideeën in de ledige ruimte
heeft gevormd, is een goddelijk wezen, dat Plato dendemiurg
(SypcovQ/óg) noemt. Die demiurg of wereldvormer heeft eenerzijds
buiten zich de ideeën en anderzijds de ledige ruimte, die „medeoorzaak" van de wereld is. De godheid is geen wereldsc/iepper,
maar wereldpormer, een werkmeester die de gegeven mogelijkheid realiseert. Tot de gedachte, dat God de wereld geschapen
heeft, is Plato niet doorgedrongen. Het Christendom leert naar
D

e

z i n I i j k

]

') Dat bi) Plato onder de materie, hyle, de ledige ruimte verstaan moet
worden is op uitnemende wijze aangetoond door Z e i l e r Philos. der Griechen
II . 728. Aan de ledige ruimte, het niet-zijn, moet in zekere mate en in een
bepaalden zin toch een „zijn" toekomen.
4
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de H . Schrift, dat G o d , naar de gedachten die in H e m zijn, de
wereld

door Z i j n

machtwoord

in het aanzijn heeft geroepen

en haar in de vormen v a n tijd en ruimte heeft geschapen, zoodat
de

ruimte geen

schapen

„mede-oorzaak"

bestaansvorm

der

is,

maar een door G o d ge-

dingen. O o k de

ruimte (vht;) is

door H e m g e c r e ë e r d .
Hoe

de

vorming van

de wereld door den demiurg is toe-

gegaan, heeft P l a t o

beschreven in den dialoog Timaeus. H i j

deelt

over de wereldvorming niet mee in be-

zijne gedachten

gripsmatigen, wetenschappelijken vorm, maar hult ze in het kleed]
van de mythe. Z e hangen dus onmiddellijk samen met P 1 a t o's
religieuze overtuiging (irlane). H i j zegt zelf dat deze meeningen
geen

echte kennis zijn (de leer van het zijn, van de i d e e ë n is

dit wel), maar stellingen die een hoogen graad van waarschijnlijkheid hebben. H e t is moeilijk met eenige zekerheid te zeggen
w a t P l a t o voor de kern en den hoofdinhoud der mythen, die hij
ten

deele aan

de

De

hoofdzaak

geven we hier weer en het is o. i . niet noodig

Dionysusreligie

ontleende,

gehouden heeft.

op

de

bizonderheden van deze religieus getinte natuurphiloso-

phische speculatie in te gaan.
De
een

demiurg vormde uit het
substantie

ziel

is

het

universum een

die hem doet leven en zich bewegen, zoo is er ook in

beweging;
af

te

zijnde en het niet-zijnde eerst

nl. de wereldziel. Gelijk er in den mensch een

de

wereldziel.

beweging

Z i j is

in het

de oorsprong van alle

heelal is in laatster instantie

leiden uit de wereldziel, die het principium van a//e be-

weging is. P l a t o neemt hier positie tegen D e m o c r i t u s , die
leerde,

dat

alle

beweging

in het

heelal de resultante is van

de enkelvoudige bewegingen der atomen. Bij P l a t o wordt de
beweging

van

de

enkele

dingen

verklaard uit de algemeene

beweging, die haar oorsprong heeft in de wereldziel. In de beweging is orde, doelmatigheid, welke vooral te zien is aan het
hemelgewelf. V a n alle wetmatigheid, van alle orde in de getallen,
van alle harmonie in de wiskunde ligt de grond in dewereldziel.
Tot

deze opinie

is

P l a t o gekomen door den invloed welke

PLATO.

101

er van de natuurphilosophische speculatie der Pythagoreën op
hem is uitgegaan.
Uit de wereldziel is te verklaren alle beweging, eveneens
alle bewustzijn, alle kennen. Gelijk de ziel in den mensch
het lichaam doet bewegen en tevens de dingen doet kennen,
zoo ligt in de wereldziel de grond voor alle kennen zoowel
in de waarneming als in het denken.
De wereldziel die zoowel aan het rijk van de ideeën als aan
het rijk van het worden verwant is, heeft twee eigenschappen,
n.1. zelfheid en anderheid, wetmatigheid en variatie, het met zich
zelf gelijk blijvende en het veranderlijke {zavrbv xal &ÜT(QOV).
Dienovereenkomstig is er in de beweging gelijkmatigheid en
veranderlijkheid, en in het kennen een weten dat op het zich
gelijk blijvende en een weten dat op het veranderlijke betrekking heeft, denken en waarnemen.
Het heelal, dat door de wereldziel leeft en zich beweegt, is
samengesteld uit vier (zie E m p e d o c l e s , pag. 31) elementen
(ffrotjjfr«): aarde, water, lucht, vuur; de verhouding van die
elementen is mathematisch bepaald: het vuur verhoudt zich tot
de lucht, als deze tot het water, en de lucht verhoudt zich tot
het water als het water tot de aarde. Voorts acht P l a t o de
elementen stereometrisch bepaald; de vorm van de vuurdeeltjes
kan uitgedrukt worden door een regelmatig viervlak (tetraëder),
de vorm van de luchtdeeltjes door een achtvlak (oktaeder), de
vorm van de waterdeeltjes door een twintigvlak (ikosaeder), en
die van de aardedeeltjes door een zesvlak (kubus); elk deeltje
of lichaampje zou weer uit vlakken zijn samengesteld.
Het heelal zelf heeft den vorm van een bol. In dien bol is
een vast middelpunt, dat onbeweeglijk is, nl. de aarde, die zelf
ook den bolvorm heeft. Daaromheen beweegt zich de tweede sfeer
van zeven kringen, maan, zon en vijf planeten (Venus, Mercurius,
Mars, Jupiter en Saturnus). De derde sfeer wordt gevormd door den
hemel der vaste sterren, die in een etmaal ronddraait van het Oosten
naar het Westen. Het is duidelijk, welk een invloed de Pythagoréfsche wereldvoorstelling in dit opzicht op Plato heeft gehad.
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Alle hemellichamen zijn bezield, zijn vurige lichtwezens. Het
gansche heelal leeft. Ook de sterren. Het heelal is een levend
wezen i£<pov), is een zichtbare god. De sterren zijn geschapene
zichtbare goden.
Het gansche heelal, dat door den demiurg is gevormd naar
het oerbeeld der ideeën, drukt, voorzoover dat in een zinlijke
wereld mogelijk is, de ideeën op de meest volkomen wijze uit.
Deze wereld is de relatief volkomenste die mogelijk is, en als
zoodanig is zij ook de eenige. Er is geen coëxistentie of successie van werelden, gelijk Democritus leerde. In deze waardeering van de wereld breekt bij Plato krachtig door het
optimisme van den Griekschen geest.
De psychologie van Plato wordt hoofdza^
" * kelijk voorgedragen in mythe-vorm en berust
slechts voor een gering gedeelte op zuivere waarneming van de
psychische verschijnselen. Hiermee staat in verband, dat zich
in de psychologie onderscheidene controversen voordoen; het
is ondoenlijk de uiteenloopende voorstellingen der verschillende
dialogen tot een sluitend geheel te vereenigen.
Het onstaan der zielen wordt in den Timaeus behandeld.
Toen de wereldvormer het heelal en de goden in het aanzijn
geroepen had, droeg hij aan de goden op, zelf de drie „sterfe-1
lijke geslachten", menschen, dieren en planten, te vormen. Wat
echter in de menschen goddelijk en onsterfelijk is, daarvan zou
hij zelf de zaden en kiemen vormen en deze hun overgeven, om
alzoo het onsterfelijke met het sterfelijke saam te weven. Dit
onsterfelijke product van den demiurg is het hoogste deel der|
ziel, waarin het denken zetelt. De demiurg vormde evenveel
zielen als er sterren zijn, en plaatste iedere ziel op een ster als
op een vaartuig. De zielen werden met de materie verbonden,
iedere ziel op haar tijd, en werden in een lichaam ingeplant.
Wie in den hem toegemeten tijd goed geleefd en zijn zinlijk
leven beheerscht heeft, keert naar de sterrewoning terug, wie
niet aan den eisch heeft beantwoord, moet wederom een ge-
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bootte ondergaan en wordt een vrouw; voldoet hij nog niet
aan het gebod, dan gaat de ziel bij volgende geboorte over in
een of andere diersoort en zij komt niet eerder dit lijden te boven
vóór zij de zinlijkheid door de rede volkomen beheerscht heeft.
Deze wetten werden aan de zielen door den demiurg meegedeeld.
Hoewel de eerste verbinding van de ziel met het lichaam in
den Timaeus niet als een straf wordt voorgesteld (in den Phaedrus is de verbinding van ziel en lichaam een gevolg van een
val in de praeexistentie) is elke volgende verbinding wel
als zoodanig te beschouwen. P l a t o leert dus een dualisme, de
ziel en het lichaam hooren eigenlijk niet bij elkaar, vormen niet
in twee-eenheid de menschelijke natuur, maar de ziel is in het
lichaam opgesloten als een oester in de schelp, als een gevangene
in den kerker. De dood is voor de ziel de bevrijding van de
banden des lichaams. Sterven is vrijmaking van de materie.
P l a t o handhaaft ten sterkste de onsterfelijkheid der ziel. Z e
lis reeds onsterfelijk omdat ze door den demiurg is gevormd;
wat hij tot stand brengt, vergaat niet. In den Phaedo geeft
P l a t o enkele bewijzen voor de onsterfelijkheid en onvergankelijkheid der ziel. Ze heeft een praeexistentie, waarin ze de
ideeën schouwt. En op deze praeexistentie berust de mogelijkheid om iets te leeren. Als het onbekende ons niet in eenigerlei
vorm bekend was, hoe zouden we het dan kunnen leeren ? Hoe
zouden we er toe kunnen komen algemeene begrippen te vormen, indien de ziel nimmer in haar vóórbestaan de ideeën had
aanschouwd? Is de ziel met het lichaam verbonden, dan is ze
in haar aardsche existentie het prindpium van de beweging des
lichaams; zij is een wezen dat zich zelf beweegt. N a den dood
volgt een postexistentie, waarvan de hoedanigheid in het nauwste
verband staat met de wijze, waarop de mensch in zijn aardsche
existentie zich heeft gedragen.
Beheerschend is in Plato's denken de idee van de vergelding. Over het hoe der vergelding is de wijsgeer het niet met
zich zelf eens (hij geeft dienaangaande verschillende voorstellingen ; in den Phaedo bv. leert hij een viervoudigen staat na
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den dood: 1. de menschen van gewone rechtschapenheid komen
in een gelukkigen staat, waar ze nog voor reiniging vatbaar
zijn; 2. de onverbeterlijke boosdoeners gaan naar een strafplaats,
waar ze voor altijd worden gekweld; 3. de verbeterlijke boosdoeners ontvangen een tijdelijke straf; 4. de bizondervoortreffelijken genieten de hoogste zaligheid en zijn voor immer bevrijd
van het lichaam, welke geluksstaat alleen voor de ware philosophen bestemd is), maar het dar der vergelding staat voor
hem vast. P l a t o buigt voor de majesteit van het hoogste
recht. Zegepralen moet in het eind de gerechtigheid, waardoor
de boosheid wordt gestraft en de deugd beloond. De wijze,
waarop hij de uitoefening van de gerechtigheid zich denkt, is
jde zielsverhuizing. Waarschijnlijk onder invloed van pythagoreïsche denkbeelden leert hij dat de zielen in onderscheidene
lichamen moeten boeten, totdat ze zich geheel aan de zinlijkheid
hebben ontworsteld en tot de lichaamloosheid, als eindpunt van
al de omzwervingen, geraken. Gereinigd door de successieve
inwoning in vele lichamen, keert de ziel naar haar vaderland terug.
Wat de indeeling van de zielskrachten betreft, P l a t o
onderscheidt een hooger deel, dat onsterfelijk, en een lager deel,
dat sterfelijk is, en dit laatste, hetwelk nauw met het lichaam
is verbonden, wordt onderscheiden in een edel en een minder
edel deel. Zoo bestaat de ziel uit 3 deelen (f*fQv) l van zielekrachten of zielsvermogens is eigenlijk nog geen sprake.
Het laagste deel van de ziel omvat het terrein van de zinnelijke begeerte (ró ini&vn^Tixóv); hier werkt de begeerte met
het doel zinnelijke genieting te verkrijgen. De zetel van dit
zieledeel is in de ingewanden, met name in de lever, die tegelijk
het orgaan is voor waarzeggende droomen.
Het tweede hoogere deel is de moed (ru &vpoti$tg) die zich
uit in toorn, eerzucht, enz. De zetel is in de borst, met name in
het hart, van waar uit door middel van de bloedvaten de aansporingen van den moed door het geheele lichaam snel bekend
gemaakt worden. Als bewijs voor de geringe kennis der physiologie, zij medegedeeld dat, volgens P l a t o , de longen, die zich
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in de onmiddellijke nabijheid van het hart bevinden, dienen
om het hart, wanneer het te warm is, af te koelen. Wat
P l a t o in den Timaeus verder zegt over de werking onzer
organen, is niet der moeite waard te releveeren. Steeds wijst
hij op de doelmatigheid, waarmee ons geheele lichaam is
opgebouwd.
Het hoogste en onsterfelijke deel van de ziel is het denken
(TÖ Xoyto-Tixóv) dat zetelt in het hoofd, hetwelk als een burcht
het geheele lichaam beheerscht. Evenals het heelal en de aarde
heeft het den volmaaktsten vorm, den bolvorm. Het denken
moet de twee andere zieledèelen leiden, het is, zoo stelt P l a t o
het in den Phaedrus voor, de wagenmenner die de twee
paarden in bedwang moet houden, van welke het eene gewillig
is maar het andere steeds den verkeerden kant uit wil.
Omdat P l a t o de ziel uit „deelen" laat bestaan en hij de
onderscheiding van krachten of functies niet kent, hjdt de opvatting van de ziel als een eenheid schade. De persoonlijkheid,
als de eenheid en het leidende element in het zieleleven,
komt bij P l a t o niet voldoende tot haar recht.
Ethiek

*
b t i g goede wordt niet aangetroffen in deze zinlijke wereld, maar behoort tot
de denkbare wereld, tot het rijk der ideeën. In het rijk van
het eeuwige zijn, van de echte werkelijkheid is de idee van het
goede de centrale idee, doel aller dingen en oorzaak van alles
wat bestaat; zij is de godheid.
Voor den mensch, d. i. voor de menschelijke ziel, bestaat het
goede hierin, dat hij zich van de materiëele wereld afwendt en
opheft tot het rijk der ideeën. Negatief is het goede een zich
afkeeren van de zinlijke wereld, een zich ontworstelen aan de
stof, een do oden van het lichaam, een overwinnen van de natuurlijke begeerten. Hier ligt, in verband met Plato's metaphysica,
het uitgangspunt voor de later opkomende negatieve, ascetische
moraal: wereldvlucht, dooding des lichaams, zelfkastijding,
monnikendom. Positief bestaat het goede hierin, dat de mensch
9 o e d c
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zich heenwendt naar het rijk der ideeën, gemeenschap heeft
met de idee en, gedreven door de liefde, de idee al meer leert
kennen, haar in het leven verwerkelijkt, en alzoo tot harmonische levensontwikkeling komt. Dat geeft waren lust, maar een
lust van hooger karakter dan die van A r i s t i p p u s .
Het middel om die zaligheid te bereiken is de deugd, die de
geestelijke gezondheid van den mensch, de harmonie der ziel is.
Bij de meeste menschen wordt ze niet gevonden. P l a t o onderscheidt, naar gelang het eene zieledeel of het andere een leidende
positie inneemt, de menschen in drie soorten: ten eerste degenen,
bij wie het lagere leven der begeerte domineert, die het geld
hef hebben (<fiXofja^[uxroi); ten tweede degenen, bij wie de moed
de leiding heeft, die de eer liefhebben (cpilóTipoi); ten derde
degenen, bij wie het verstand heerscht, die de wijsheid liefhebben (cpdóaocpot). Alleen bij de laatsten is de harmonie in beginsel tot stand gekomen.
P l a t o onderscheidt (ook hier geeft zijn indeeling van de ziel
weer den toon aan) vier hoofddeugden: 1° de wijsheid (ooqp/a),
2° de dapperheid (avÖQtia), 3° de bezonnenheid, zelf beheersching
(aaxfqots'ivtj), 4° de gerechtigheid (pixaioavvrj) die de saamvoeging van de drie eerste i s ) .
De deugd der gerechtigheid komt niet tot volle ontplooiing
in het individu, maar in de gemeenschap. D i t leidt tot de behandeling van zijn Sociale ethiek. V o o r a l in den dialoog „de
Staat" wordt getracht het wezen van de gerechtigheid te omschrijven. Gerechtigheid i n den staat is, dat ieder zijn eigen
zaken doet (TÖ ra tavroV nQurruv) en zich niet op het terrein
van een ander begeeft, en dat tot levenswerk kiest, wat i n
overeenstemming is met zijn aanleg en begaafdheid ). W i e
op deze wijze rechtvaardig leeft, is gelukkig.
Hiertegen komt in den dialoog „de Staat'' G l a u c o i n verzet,
die een oogenblik het gevoelen verdedigt van hen, die be]

8

i) Later worden in de literatuur deze vier deugden verbonden met de drie
christelijke deugden (geloof, hoop en liefde) en dan saamgevat onder den naam
„de zeven cardinale deugden". *) De Staat I 356 en IV 433.
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weren, dat het leven van een onrechtvaardige beter is dan van
een rechtvaardige. Van nature is onrecht doen een goed en onrecht lijden een kwaad. De menschen hebben zich in elkanders
belang verbonden om noch onrecht te doen noch onrecht te lijden,
en hun voorschriften noemen ze wetten. De practijk komt hierop
neer, dat ieder onrecht doet, wanneer hij sterk genoeg is en het
hem voordeel brengt; het hoogste is: rechtvaardig te schijnen
zonder het te zijn. Ieder probeert het en de onrechtvaardige
komt er ver mee. Wie waarlijk rechtvaardig is, zal in deze
wereld door een schijn van onrechtvaardigheid omgeven zijn. Men
zal een rechtvaardige ten slotte geeselen, in boeien slaan, de oogen
uitsteken en hem na allerlei folteringen aan een kruis hangen );
zij echter die onrechtvaardig zijn, maar rechtvaardig schijnen,
behooren tot de aanzienlijken in de stad, trouwen met wie
ze willen, maken goede zaken en staan bij de menschen in
eere. Is het dan niet gelukkiger en beter onrechtvaardig te zijn ?/)
Hoewel behalve Glauco ook Adimantus opponeert,
houdt Socrates voet bij stuk en zegt, dat de gerechtigheid
inderdaad een goed is dat nuttigheid en geluk schenkt. Omdat
de gerechtigheid niet te verwerkelijken is in een staatsinrichting
zooals die tegenwoordig bestaat, teekent hij het beeld van een
staat, waarin dit wel mogelijk is. Deze staat is niet een ideaalstaat in den zin van een utopie, maar een ontwerp waarvan
Plato de verwerkelijking mogelijk achtte. Zijn staat is een
sradstaat (de Grieksche nóXtc), een Helleensche staat (alleen met
„barbaren" mag men oorlog voeren) die voor een groot deel
naar het model van het rigoristisch Sparta is ingericht.
In Plato's staat zijn drie standen, die de Duitschers niet onaardig den Nahrstand, den Wehrstand en den Lehrstand noemen.
Tot den laagsten stand behooren de boeren en handwerkslieden,
die naar hun aanleg moeten arbeiden en de twee hoogere
standen van leeftocht moeten voorzien. Voor levensonderhoud,
kleeding en noodige genoegens moet gezorgd worden. Zij hebl

•) Wie denkt hier niet aan Golgotha? *) De Staat, II 361 en 362.

108

PLATO.

ben zich onvoorwaardelijk aan de leiding der hoogere standen
te onderwerpen.
De tweede stand wordt gevormd door de staatsbeambten en
soldaten. Zij dienen als politie en leger, en moeten er voor
zorgen dat de staatswetten door de burgers worden opgevolgd;
zij moeten den staat verdedigen tegen vijanden en, zoo het
noodig is, het grondgebied uitbreiden.
De eerste of hoogste stand is die der regeeringspersonen, der
regenten (&Q%ovnc), die allen philosophen, d.i. wetenschappelijke
mannen, moeten zijn. Immers, naar Plato's bekend woord, is
het onheil voor het menschelijk geslacht niet te overzien, wanneer
niet de philosophen heerschers of de tegenwoordige heerschers
philosophen worden'). Zij moeten naar den eisch der wetenschap
de wetten vaststellen en den staat door middel van beambten
regeeren.
De twee hoogste standen vat P l a t o samen onder den naam
wachters, (yvlaxtg). Zij vormen een aparte kaste en zijn van de
massa streng gescheiden. Zij leven geheel voor den staat en
moeten van alle privaatbezit afstand doen. Er wordt onder hen
niet gerekend met het onderscheid van mannen en vrouwen.
Ook de vrouwen verrichten soldaten- en politiedienst; alleen
zal men haar wegens haar geringere lichaamskracht niet te
zware lasten opleggen. Gelijk de knapen, en tegelijk met dezen,
oefenen de meisjes zich in de gymnastiek geheel ontkleed.
Door een voorgeschreven foksysteem wordt het geslacht der
wachters aangekweekt en in stand gehouden. Mag voor den
derden stand het huwelijk toelaatbaar zijn, hier is gemeenschap
van vrouwen. De lichamelijk en psychisch beste mannen
worden met vrouwen van hetzelfde gehalte uitgekozen, en
dezen moeten op door de wetten voorgeschreven tijden samenkomen om een edel menschenras te fokken. Zoodra kinderen
geboren worden, moeten dezen door staatsminnen of door de
moeders gezoogd worden, doch geen moeder mag weten wat
') De Staat, V 173.
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haar eigen kind is. De vrouw baart voor den staat Misvormde
of zwakke kinderen worden van kant gemaakt. Overigens is er
onbeperkte geslachtsgemeenschap; ontstaat er een vrucht, dan
is abortus provocatus het aangewezen middel.
De kinderen van den staat worden van staatswege opgevoed,
naar het lichaam door de gymnastiek, naar de ziel door de
muze. De mythen, die aan de jonge menschen verteld worden,
moeten een goeden inhoud hebben. Hesiodus en Homerus
zijn niet aan te bevelen, omdat zij goden en heroën als met
elkaar strijdende voorstellen en veel leelijks van hen verhalen.
Immers, zegt Plato. is de godheid goed, voor het kwaad
moet men een andere oorzaak zoeken dan de godheid, zij is
een eenvoudig wezen en vertoont zich niet in allerlei gestalten,
zij kan ook niet liegen. Voorts moeten de wachters dapper gemaakt worden, zij mogen den dood niet vreezen, en de Homerische
voorstelling van den hades mag hun niet meegedeeld worden.
Ze moeten leeren matig te zijn in alles, in Spijs en drank, in
liefdesgenot, enz. Ook moeten ze zich oefenen in de muziek.
Nadat ze van 18—20 jaar in den wapenhandel zijn getraind,
worden de besten uitgekozen, die van 20—30 jaar verder
studeeren in wiskunde, astronomie en harmonie. Van dezen
worden weer de besten uitgezocht die zkh nog vijf jaar aan de
dialectiek, de wetenschap van de begrippen, de philosophie in
engeren zin, wijden, om daarna zich in de practijk van het
leven te bekwamen. Eerst op zijn vijftigste jaar kan men in
den regentenstand opgenomen worden.
Deze staat van Plato is een dwangstaat, waarin de vrijheid
van de persoonlijkheid te niet gedaan is. Ieder moet zich
schikken in het gareel, waarin de staat hem spant. De regentenkaste, die van de philosophen, heeft alles te zeggen en regelt
het leven der burgers tot in kleinigheden, 't Is staatsalmacht.
De staat is een godheid.
De groote schaduwzijde van Plato's staat is naast het dwangkarakter, de uitschakeling van het huisgezin, het prijsgeven van
het familieleven, de opheffing van het huwelijk. Naar scheppings-

110

PLATO.

ordinantie is het huisgezin de cel, waaruit het samenstel in
maatschappij en staat is opgebouwd. Ook is af te keuren de
algeheele nivelleerende gelijkstelling van man en vrouw; dit
is in strijd met de idee der gerechtigheid, dat elk zal doen wat
in overeenstemming is met zijn aanleg.
P l a t o schrijft in zijn staat te veel invloed toe aan de opvoeding. De opvoeding is in het menschelijk leven een machtige
factor, maar niet zóó alles beheerschend, als P l a t o het voorstelt. Hier werkt bij hem na de Socratische gedachte, dat hij,
die het goed weet, ook goed handelt: kennis is deugd.
Een ander ontwerp voor den Griekschen staat was P l a t o
bezig te bewerken, toen de dood kwam. In zijn Wetten doet
hij een voorstel tot nieuwe staatsinrichting, dat het midden
houdt tusschen het ideaal, in den Staat geteekend, en de werkelijkheid, die Hellas toen te aanschouwen gaf. In de harde school
van het leven had P l a t o geleerd, dat het eerste ontwerp niet
voor realiseering vatbaar was.

pj
Ch

Het gedachtengeheel, dat P l a t o inzijndial ° 9 biedt, is de aandacht van den Christendenker ten volle waard. Zijn onderscheiding
van een materiëele en een immaterieele wereld, van een
reëelen en van een gedachten kosmos, biedt, evenals zijn leer
van de ideeën, gegevens, welke de wijsgeer, die op het standpunt der Christelijke belijdenis staat, met eenige wijziging verwerken kan. Reeds A u g u s t i n u s '), die P l a t o en vooral de
Neo-Platonici kende, heeft de opmerking gemaakt dat P l a t o
heel dicht bij het Christendom gekomen is. Daar is inderdaad een
bovenzinlijke wereld, waarin de oertypen van de zintuiglijk waarneembare wereld zijn. De dingen, die gezien worden, zijn niet
geworden uit dingen, die onder de oogen verschijnen (Hebr. 11:3),
maar uit de onzienlijke gedachten Gods. God, de Schepper van
t

d

e n

') Augustinus. De civit. VIII, 4, v.v. H . Ritter. Die Christl. Philosophie.
Göttingen 1858, I. 419, v.v. H . Bavinck. Geref. Dogmatiek II , 197, v.v.
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hemel en aarde, heeft naar Zijne gedachten, naar Zijne ideeën
den kosmos door Zijn almachtigen wil in het aanzijn geroepen.
De ideeën als oertypen van de werkehjkheidsdingen zijn geen
goden, hebben niet als substanties een immaterieele realiteit
naast God, maar zijn gedachten in God, principale onveranderlijke vormen in het Goddelijk bewustzijn, waarnaar de waarneembare dingen gecreëerd zijn ). Als zoodanig zijn ze causae
exemplares van de werkelijkheid, die zintuiglijk waarneembaar is.
Omdat er verband, samenhang, systeem tusschen de ideeën is,
is de wereld een kosmos, zijn alle geschapen dingen aan elkander verwant en is er zelfs een innerlijke relatie tusschen de
wereld van den geest en van de stof.
Van die ideeën en hun samenhang kunnen wij kennis krijgen,
niet door herinnering, want van een vóórbestaan der ziel in
de bovenzinlijke wereld leert Gods Woord ons niets, maar
door waarneming en denken. Alle kennis, ook van de geestelijke dingen, begint met de zintuiglijke waarneming. Maar
daarbij behoeven we niet te blijven staan en blijven we ook niet
staan. We kunnen door denken opklimmen van de voorstelling
tot het begrip en, zij het ook met groote moeite, een inzicht
krijgen in den samenhang, in de familierelatie der begrippen.
Op deze wijze bouwt de menschelijke geest een „gedachte
wereld" op, die de kern, het wezen van de voorstellingswereld
weergeeft en die een begripsmatig beeld is van het ideeënsysteem in God. Nu is deze kennis inderdaad uiterst gebrekkig,
ze heeft betrekking op een klein stukske van de werkelijkheid, ze is
met vergissing en dwaling vermengd, ze is slechts kennis in menschelijken vorm. We kunnen niet licht te ootmoedig zijn en niet
genoeg onder den indruk komen van de beperktheid van het
menschelijk kennen. Het is een kennen ten deele, een zien door
een spiegel in een raadsel (1 Cor. 13 : 12). Toch is de qualil

') Augustinus. De divin. qu. 46: sunt namque ideae principales formae
quaedam vel rationes rerum stabiles atque incommutabiles, quae ipsae formatae
non sunt, ac per hoe aeterne ac semper eodem modo se habentes, quae in
divina intelligentia continentur. Cf. De civit. XI. 10. Retract. I, 3, 2.
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ficatie van P l a t o in zijn gelijkenis van de grot, als zouden
we slechts schaduwen zien, niet juist. W e zien, op menschelijke,
beperkte wijze, de werkelijkheid zelve, en God, die zoowel den kosmos als het den kosmos waarnemend menschelijk bewustzijn
schiep, heeft ons bewustzijn zóó gecreëerd, dat wij, zuiver en
nauwkeurig waarnemende en naar de denkwetten denkende, de
ideëele werkelijkheid in beperkte mate kunnen kennen.
De Christelijke philosophie en theologie heeft positie genomen
tegenover Plato's leer van de ledige ruimte (hyle) als de medeoorzaak van het ontstaan der wereld en den zetel van het
kwaad. Terecht heeft A u g u s t i n u s naar het Woord Gods
geleerd, dat God de wereld geschapen heeft, en tijd en ruimte
bestaansvormen zijn van de werkelijkheid. Het kwaad zit inde
stof als zoodanig niet. Het ethisch dualisme, dat P l a t o aan
de tegenstelling van immaterieele en materiëele wereld ondergeschoven heeft, is van Christelijk standpunt te verwerpen.
De mensch in zijn tweeëenheid van ziel en lichaam is goed door
God geschapen. Vandaar, dat heel de menschelijke natuur, naar
haar geestelijke zoowel als naar haar physische zijde, Gode
moet worden toegewijd. A l zijn er in de Middeleeuwen onder
invloed van de Neo-Platonici bij sommige Christenen voorstellingen ingeslopen die aan Plato's dualisme herinneren, dergelijke dualistische theorieën zijn met het Christendom zelf in
strijd. Alleen misverstand kan P a u l u s er van verdenken.
Ascese, wereldvlucht, kastijding van het lichaam, vinden rechtvaardiging op het standpunt van Plato's metaphysisch-ethisch
dualisme, maar niet op de basis eener theologie, die naar een
gezonde exegese van het N . Testament is opgebouwd.
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A r i s t o t e l e s zag in 384 vóór Christus te
Stagira in Thracië het levenslicht; hij wordt,
naar zijn geboorteplaats, dikwijls de Stagiriet genoemd. Zijn vader,
de arts N i c o m a c h u s , zal waarschijnhjk van jongsaf de liefde
voor de natuurwetenschap opgewekt hebben bij den zoon, die
voor natuurstudie bizonderen aanleg had.
Van zijn jeugd is weinig bekend. Op zeventienjarigen leeftijd
kwam hij, om zijn opvoeding te voltooien, te Athene, werd
leerling van P l a t o en interesseerde zich in de Academie vooral
voor rhetorica en dialectiek. Na weinige jaren van oefening
werd de gezel meester. Door zijn groote begaafdheid en buitengewonen ijver had hij zich onder de discipelen van P l a t o
een eerste plaats weten te veroveren; hij hield zelf voordrachten en schreef dialogen in levendigen stijl.
Na den dood van P l a t o , in 347, werd S p e u s i p p u s scholarch; dit gaf A r i s t o t e l e s aanleiding om de Academie te
verlaten. Met sommige van zijn vrienden vertrok hij uit Athene
en ging naar H e r m i a s , den tyran van Atarneus en Assus in
Mysië. Na een driejarig verblijf verhuisde hij naar Mytilene.
In 343 ontving A r i s t o t e l e s van P h i l i p p u s van MacePhilos. I
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donië dc opdracht onderwijs te geven aan zijn dertienjarigen
zoon A l e x a n d e r . Hoewel A l c x a n d e r geen persoon was.
geschikt om aan een leiband te loopen, en hij zijn zelfstandigheid wist te bewaren, is er toch in de driejarige onderwijsperiode
een sterke invloed van den wijsgeer op zijn koninklijken leerling
uitgegaan. N a beëindiging van het onderwijs keerde Aristoteles
naar Stagira terug, waar hij zijn natuurwetenschappelijke studiën
voortzette.
In het jaar 334 vestigde hij zich te Athene. Hij sloot zich
niet aan bij de Academie, maar stichtte een eigen school voor
wetenschap in het gymnasium Lyceum (zoo genoemd, omdat
het aan Apollo Lukeios gewijd was). Naar de wandelplaats
(peripatos) bij het gymnasium is de school van A r i s t o t e l e s
later de peripatetische genoemd. Elf a twaalf jaren heeft de
wijsgeer aan het hoofd gestaan van een breeden en^intensieven
wetenschappelijken arbeid. Hij was een buitengewoon werker,
organisator first rate, die de kunst verstond zijn leerlingen
onder zijn leiding zelfstandig te laten werken. Man van diepe
denkkracht en stalen vlijt, heeft A r i s t o t e l e s zich in zijn
school een monumentum aere perennius gesticht. De stoot tot
oprichting van een groote bibliotheek is van hem uitgegaan; ook
heeft hij een uitgebreide verzameling studiemateriaal aangelegd.
Om politieke redenen moest hij Athene in 323 verlaten. Hij
werd van minachting voor de goden (asebie) aangeklaagd, doch
de eigenlijke reden was, dat hij verdacht werd van te groote
liefde voor Macedonië. Hij vertrouwde zijn school aan T h e o p h r a s t u s toe en verÜet Athene, omdat hij, naar luid vaneen
uit de oudheid van hem overgeleverd gezegde, de Atheners
niet in de gelegenheid wilde stellen zich voor de tweede maal
aan de philosophie te bezondigen. Reeds het jaar daarop, in
322 v. Chr., is hij te Chalcis op Euboea_ gestorven.
Van het karakter en de persoonlijkheid van A r i s t o t e l e s
is weinig met zekerheid te zeggen. Een zeer oud standbeeld in
Rome leert ons hem kennen als een ernstig denker, met diepe
denkgroeven in het voorhoofd. Scherpzinnigheid en diepzinnig-
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heid, buitengewone wilsenergie en hooge intellectueele begaafdheid waren in Aristoteles op zeldzame wijze vereenigd.
In aanmerking genomen de zeden van dien tijd, kan gezegd
worden, dat hij een gelukkig huwelijksleven heeft gehad. Hij is
tweemaal getrouwd geweest. Uit het eerste huwelijk met een nicht
van Hermias werd een dochter geboren. Zijn tweede vrouw,
Herpyllis van Stagira, schonk hem een zoon, Nicomachus
geheeten, die na 's vaders dood de Ethiek heeft uitgegeven,
Geschrift n

^
9 k *
Aristoteles., welke
wij bezitten, zijn naar den vorm gansch anders
dan die van zijn leermeester. Plato is kunstenaar; zoowel
naar de conceptie als naar de wijze van uitdrukking zijn Plato's
geschriften kunstwerken. Wat van Aristoteles is overgeleverd, kenmerkt zich door wetenschappelijken vorm, logischen
betoogtrant, vaste terminologie. Aristoteles' geschriften zijn
de eerste wetenschappelijke werken in den eigenlijken zin des
woords.
Ze worden onderscheiden in drie soorten:
A. Geschriften, door hemzelf uitgegeven. Behalve enkele
fragmenten zijn deze alle verloren gegaan, slechts de titels zijn
bewaard gebleven. Het waren z.g. exoterische voordrachten in
populairen vorm, die de wijsgeer voor een groot pubhek hield.
Deze voordrachten waren onderscheiden van de z.g. esoterische,
die voor den kring der leerlingen bestemd waren.
B. Verzamelwerken, waaraan zijne leerlingen meegewerkt
hebben. Het zijn uittreksels uit wetenschappelijke boeken en
verzamelingen van geleerd materiaal. Van deze is niets over,
behalve een in 1891 ontdekt fragment over de geschiedenis
van de staatsinrichting der Atheners.
C. Leerboeken, die in hoofdzaak door Aristoteles zelf
zijn vervaardigd en na zijn dood door zijn leerlingen, hier en
daar van opmerkingen voorzien, uitgegeven. Deze leerboeken,
in streng wetenschappelijken vorm, werden door Aristoteles
bij zijn voordrachten gebruikt. Sommige van deze vormen een
C
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afgerond geheel en zijn tamelijk af, andere zijn blijkbaar slechts
aanteekeningen. Er komen herhalingen in voor; er wordt
wederkeerig geciteerd, van a naar b en van b naar a verwezen;
ook wordt wel eens een uiteenzetting beloofd, die niet komt.
Waarschijnlijk zijn deze geschriften ongeveer gelijktijdig,, tijdens
zijn twaalfjarige werkzaamheid aan het Lyceum, ontstaan.
Deze leerboeken ) worden verdeeld in drie soorten:
I. Logische geschriften.
Deze worden saamgevat onder den naam Otganon (instrument voor den wetenschappelijken arbeid) en zijn:
1. de Categorieën.
2. de Hermeneutiek, die over het oordeel handelt.
3. het hoofdwerk voor alle logica, de Analytiek, welke onderscheiden wordt in een eerste en een tweede («valvrixa
irgónga
xal vaxtqd), over de besluiten en over de bewijzen.
4. de Topiek, over de waarschijnhjkheidsbewijzen.
5. over de valsche bewijzen der Sophisten.
II. Geschriften over theoretische philosophie.
1. Het hoofdwerk van Aristoteles: de Metaphysica (zoo
genoemd, omdat het in een oude verzameling meta d.i. na de
physica kwam), door hemzelf ook wel betiteld als „eerste wetenschap" of „theologie." Het bestaat uit 14 boeken, in de
Berlijner editie uit 13, terwijl Boek 2 is aangeduid als «. Boek
1—3 en 5—8 vormen een aaneengeschakeld geheel, Boek 4
geeft verklaringen van philosophische begrippen. Boek 11 is
een „theologie", Boek 12 en 13 een critiek op Plato's
ideeënleer.
2. de Physica, in 8 boeken, een natuurphilosophie.
J

f

') Over de lotgevallen van Aristoteles' werken, zie Z e i l e r II 2, 139.
Strabo en Plutarchus zeggen, dat na den dood van T h e o p h r a s t u s
de werken van A r i s t o t e l e s en Theophrastus in het bezit kwamen van
zijn erfgenaan Neleus, door wien ze in een kelder werden opgeborgen, waar
ze in de eerste eeuw vóór Christus zijn ontdekt. Ze zijn toen naar Athene
gebracht, later naar Rome gevoerd en door A n d r o n i c u s opnieuw uitgegeven. Behalve in deze origineelen bestonden de werken van Aristoteles
ook in onderscheidene afschriften.
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3. de geschiedenis der dieren.
4. kleinere werken over astrologie, physica en meteorologie.
5. de Psychologie.
III. Geschriften over practische philosophie.
1. De Ethiek. 10 boeken, in twee uitgaven, één van Eudemus
en één van Nicomachus, van welke de laatste de beste is.
Boek 5—7 van Nicomachus komt overeen met 4—6 van
Eudemus.
2. de Politiek, 8 boeken, welke vrij zeker door elkaar gehaspeld zijn.
3. de Rhetorica, 3 boeken, waarvan het derde waarschijnlijk
niet echt is.
4. de Poëtiek, een fragment van Aristoteles' kunstleer,
dat voornamelijk handelt over de tragoedie.
De eerste uitgave in druk zag in de Grieksche taal het licht
in 1495. De beste uitgave is die van de Berlijnsche academie,
van Becker-Bonitz (1831 — 1870). naar welke editie gewoonlijk geciteerd wordt. Een tekstuitgave is verschenen bij
Teubner in Leipzig. Van de voornaamste werken bestaat
een goede vertaling in Meiner's Philosophische Bibliothek.
Aristoteles is in de philosophie een leerling van Plato.
Hij heeft (b.v. in boek 1, 6 en 12 van de Metaphysica) de
ideeënleer van den meester krachtig bestreden, maar daardoor
aan het nageslacht tegelijkertijd duidelijk getoond, dat hij in
zijn denken van hem geheel afhankelijk is. Aristoteles vijlt
uit Plato's philosophie de oneffenheden weg, vermijdt zooveel
mogelijk onjuistheden en eenzijdige opvattingen, is consequenter
en scherper belijnd in zijn wijsgeerige constructies, laat de
beeldtaal in zijn philosophie varen en schept een wetenschappelijke terminologie, maar wordt in zijn probleemstelling door
Plato bepaald.
Aristoteles is in geestelijken zin de zoon van Plato en
de kleinzoon van Socrates. Deze had geleerd, dat echte
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wetenschap bestaat in kennis van het zijnde in den vorm van
[het begrip. Plato en Aristoteles gaan in hoofdzaak hier'mede accoord. Voor Aristoteles is het doel waarnaar de
wetenschap, de philosophie, moet streven, het wezen der dingen
te kennen. En het wezen van een ding wordt uitgedrukt in
het soortbegrip.
Er is echter een machtig onderscheid tusschen de twee
groote leerlingen van Socrates. Plato had de soortbegrippen
gehypostaseerd en tot zelfstandige wezenheden verheven, die
een bestaan voerden in een immaterieele wereld, welke van de
materiëele onderscheiden en daarvan gescheiden is. Tegen die
scheiding richt zich vooral de oppositie van Aristoteles.
Volgens hem zijn de soortbegrippen of ideeën geen immaterieele
hypostasen, die boven de dingen in de werkelijkheid verheven zijn,
| maar krachten die in de dingen werken. Idee is het wezen, dat
zich in het enkele werkelijkheidsding manifesteert. De wereld
van het zijn en die van het worden mogen niet als dualistisch
existeerend opgevat worden; in het individueele ding is zoowel zijn als worden aanwezig.
De logica van Aristoteles is een grootsche
Logica. hepping, die in de geschiedenis der philosophie
nauwelijks haar weerga vindt. Ofschoon vroegere wijsgeeren
enkele bouwsteenen hebben bijgedragen en de Sophisten,
Socrates en Plato voorbereidend werkzaam zijn geweest,
is Aristoteles de man die deze wetenschap heeft doen
geboren worden. Terecht wordt hij genoemd „de vader van
de logica". Aristoteles zelf heeft de logica, die hij in zijn
Organon gaf, nog niet beschouwd als een afzonderlijk wijsgeerig vak, maar als een propaedeuse voor de andere wetenschappen. De logica van Aristoteles is voor een groot deel
van waarde tot den tegenwoordigen tijd toe; tal van begrippen
en termen zijn door hem gemeengoed geworden van de
internationale wetenschap.
Den vorm onzer kennis ziet Aristoteles terecht niet in
sc
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het begrip op zich zelf, maar in de verbinding van begrippen
>in het oordeel. Een begrip is waar noch valsch. Eerst een
verbinding van begrippen geeft een uitspraak, een bewering
(b.v. de mensch is sterfelijk). Het eene begrip zegt iets van het
andere uit. Het begrip waarvan iets wordt uitgezegd is het
subject, het begrip dat iets van het subject uitzegt is het
praedicaat. Een oordeel is waar, als de verbinding van begrippen overeenkomt met de werkelijkheid; valsch, indien dit
niet het geval is.
A r i s t o t e l e s geeft reeds een indeeling van de oordeelen.
Naar de qualiteit worden ze onderscheiden in affirmatieve
(bevestigende) en negatieve (ontkennende) oordeelen. Tegengestelde oordeelen kunnen contradictorisch of contrair tegengesteld zijn; in het laatste geval blijft nog een derde mogelijkheid
open: beide oordeelen kunnen valsch zijn. Naar de quantiteit
onderscheidt hij de oordeelen in algemeene, bizondere en individueele; naar de modaliteit in werkelijke, noodwendige en
mogelijke.
De leer van de bewijzen wordt breedvoerig ontwikkeld in de
eerste Analytiek, die over het syllogisme, de sluitrede, handelt.
De term syllogisme is waarschijnlijk het eerst door A r i s t o t e l e s
gebruikt. Alle bewijzen, alle redeneeren en voortgang in het
denken berust op het syllogisme. Het komt er nu op aan, het
wezen en de wetten van het syllogisme vast te stellen. De
Sophisten hadden ook geredeneerd, maar hunne redeneeringen
waren valsch, ze gooiden het met de waarheid op een accoordje,
waren sceptisch gezind en gaven voor waarheid uit wat niets
dan schijn-waarheid was. A r i s t o t e l e s wordt in zijn denken
door de overtuiging beheerscht, dat er algemeen geldende en
noodwendige waarheid is. Deze tracht hij te vinden en met
bewijzen te staven.
Een syllogisme ) is een verbinding van gedachten waarbij
uit twee proposities, die tot elkander in zekere verhouding staan,
J

') Vgl. H . M a i e r Die Syllogistik des Aristoteles. 1896—1900. E . Z e i l e r .
Phil. d. Griech. II , 2, 226 v.v.
3
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een derde, daarvan onderscheiden, stelling met noodwendigheid
wordt afgeleid. (Een algemeen bekend voorbeeld is: alle menschen
zijn sterfelijk, propositio maiot; Gaius is een mensch, propositio
minor; Gaius is sterfelijk, conchtsio. In dit syllogisme is mensch
het middenbegrip). Een syllogisme mag uit niet meer dan drie
begrippen bestaan, anders maakt men zich schuldig aan de
logische fout van de quaternio terminorum. Er zijn verschillende
soorten van syllogismen mogelijk naar gelang van de plaats die het
centrale begrip, n.1. het middenbegrip, inneemt. Het kan, als
in bovenstaand voorbeeld, subject zijn in de maior en praedicaat
in de minor, het kan in beide proposities praedicaat zijn, het
kan in beide proposities subject zijn, het kan praedicaat zijn in
de maior en subject in de minor ), welk laatste geval door
Aristoteles niet is behandeld. Het eerste geval is het voornaamste, het tweede en het derde zijn tot het eerste terug te brengen.
Wanneer we een stelling willen bewijzen, moeten we die
uit een meer algemeene d. i. een hoogere stelling kunnen afleiden
naar de wetten van de syllogistiek. Bewijzen is afleiden van het
bizondere uit het algemeene, het subsumeeren van een stelling
onder een hoogere, meer algemeene. (Gaius is sterfelijk, omdat
deze stelling afgeleid kan worden uit de hoogere, dat alle
menschen sterfelijk zijn).
Klimmen we nu zoo redeneerend en bewijzend al hooger op
tot steeds algemeener oordeelen, dan stuiten we ten slotte op
oordeelen die het algemeenst zijn, die niet meer uit hoogere
oordeelen zijn af te leiden, die dus als zoodanig onbewijsbaar
zijn. Terecht heeft Aristoteles ingezien, dat men het bewijzen en afleiden niet tot in het eindelooze voortzetten kan,
maar dat de keten van bewijzen in een onbewijsbare stelling
moet vasdiggen. Bewijzen is het herleiden van het bewijsbare
tot het onbewijsbare.
Elke wetenschap heeft speciale principia die haar basis vormen, grondstellingen, waaruit alle andere stellingen kunnen
]

') Voor breedere behandeling van de leer der syllogismen zij verwezen naar
de handboeken voor logica.
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bewezen worden. In de wiskunde kennen we als zoodanig de
axiomata.
Niet alleen iedere wetenschap afzonderlijk, maar ook de wetenschap in het algemeen gaat uit van principia, die aan alle bewijsvoering ten grondslag liggen. A r i s t o t e l e s noemt er twee,
nl. dat van de tegenspraak (principium contradictionis) en dat
van het uitgesloten derde (principium exclusi tertii seu medii).
Het principium van de tegenspraak wordt aldus geformuleerd:
het is onmogelijk dat aan hetzelfde ding in dezelfde verhouding
hetzelfde tegelijk toekomt en niet toekomt, d. i. contradictorisch
tegengestelde oordeelen kunnen niet beide tegelijk waar zijn.
Het principium van het uitgesloten derde houdt in, dat twee
contradictorisch tegengestelde oordeelen niet beide tegelijk valsch
kunnen zijn (A is B of niet-B, een derde is niet mogelijk).
A r i s t o t e l e s heeft blijkbaar verder geen poging gewaagd
andere grondprincipia voor de wetenschap op te sporen.
Deze onherleidbare, onbewijsbare grondstellingen zijn onmiddellijk zeker, staan in zich zelf vast: we zijn zonder eenige redeneering van hare waarheid overtuigd.
Op de vraag, hoe wij die in zich zelf vaststaande principia
vinden kunnen, geeft A r i s t o t e l e s ook een antwoord. De
wetenschap, die deze hoogste principia opspoort, is de dialectiek,
welke wetenschap beoefend wordt naar de inductieve of epagogische methode; zij gaat uit van het in de ervaring gegeven
feit, de empirie, en tracht door voortdurende veralgemeening
de hoogste principia te vinden. Zij is de wetenschap die, uitgaande van de ervaring en de dagelijksche meening der menschen, de prima principia opspoort, zij is een wordende wetenschap, terwijl in de reeds tot afsluiting gekomen wetenschap
door de echte kennis (lmaT^i*ij), naar deductieve methode, de
verschijnselen uit de prima principia worden afgeleid en verklaard.
Uit dit beknopt overzicht van de leidende gedachten in
A r i s t o t e l e s ' logica blijkt, dat bij bij de beoefening van de
wetenschap zoowel van de inductieve als van de deductieve
methode gebruik wil maken. De deductieve methode moge
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toepassing vinden in de volontwikkelde wetenschap, voor het
wetenschappelijk onderzoek prijst hij de inductieve methode
aan. Dit is van beteekenis. Hier is in beginsel uitgesproken,
dat onze kennis met de zintuiglijke waarneming begint, dat wij
van uit de ervaringsfeiten moeten opklimmen tot de wet, tot
het die feiten beheerschende princiep.
De inductieve methode heeft de wijsgeer van Stagira niet
alleen in de theorie geponeerd, maar ook in de practijk toegepast. Vergelijken we zijne onderzoekingen met de prestaties
naar experimenteele methode in de laboratoria van thans, dan
is er enorm verschil en moet de Stagiriet het afleggen. Evenwel, al beschikte hij niet over de rijke hulpmiddelen der tegenwoordige wetenschap, hij was ongetwijfeld een uitstekend
waarnemer en verstond de kunst van materiaal verzamelen op
uitnemende wijze. Soms heeft hij verkeerd waargenomen of zich
te spoedig bij toentertijd voor waar gehouden meeningen aangesloten, nu en dan bouwt hij uit simpele gegevens ver reikende
conclusies op, maar dit alles doet geen afbreuk aan het feit
dat Aristoteles de man is geweest, die de inductieve methode
als de methode voor het wetenschappelijk onderzoek heeft
aanbevolen. Denkers in onzen tijd, die met Plato dwepen en
over Aristoteles weinig goeds kunnen hooren, mogen hieraan wel eens herinnerd worden.
Tot de Logica behoort ook de leer van de categorieën.
Het oordeel is samengesteld uit begrippen en in het begrip
ligt het wezen van een ding. De wetenschap stelt zich ten doel
het begrip te definieeren, nauwkeurig de plaats aan te wijzen
die het in het organisme der begrippen heeft. Definieeren bestaat in het aangeven van het naastbijliggend soortbegrip, genus
proximum, en het bizondere wezenskenmerk, differentia specifica. (Het begrip „mensch" kan gedefinieerd worden als: met
rede begaafd levend wezen, homo est animal rationale; animal is het genus proximum, rationale de differentia specifica).
Er is verwantschap onder de begrippen, ze zijn familie van
elkaar. Hadden we een volmaakt inzicht in de werkelijkheid,
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dan zou ze voor onzen geest staan als een organisch samenstel van begrippen. We, zouden dan leeren kennen de hoogste
en algemeenste begrippen, die niet weer onder een hooger, nog
algemeener begrip te subsumeeren zijn.
Naar die onafleidbare begrippen heeft A r i s t o t e l e s gezocht.
Hij noemt ze categorieën en somt in zijn boek over de categorieën een tiental op i
1. ding (o*W«), b.v. de mensch, het paard ).
2. quantiteit (noaiv), b.v. tets is twee of drie el.
3. qualiteit (nodv), b.v. wit, bedreven in de talen.
4. relatie (nQÓg n), b.v. dubbel,. half, grooter.
5. plaats (nov), b.v. in het lyceum, op de markt.
6. tijd (nort), b.v. gisteren, vóór een jaar.
7. toestand, zich bevinden (xiïa&cu), b.v. liggen, zitten.
8. hebben (*)!«*'), b.v. schoenen aan hebben, gewapend zijn.
9. werken, doen {nouïv), b.v. hij snijdt, brandt.
10. ondergaan (TC«<!%UV), b.v. hij wordt gesneden, wordt gebrand.
Deze categorieën zijn niet methodisch uit één princiep afgeleid,
maar langs inductieven weg gevonden. Sommigen vermoeden,
dat het grammaticale A r i s t o t e l e s bij het vinden en ordenen
voor den geest gezweefd heeft (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, werkwoord). Terecht is ook
opgemerkt, dat ze niet in zuiver logisch verband staan, daar
de categorieën 2—10 toestanden zijn van het ding, onder 1
genoemd. Van het zijn en het ééne wordt geen melding gemaakt, omdat deze volgens A r i s t o t e l e s geen principia van
de werkelijkheid zijn, maar praedicaten die bij alle dingen
gedacht kunnen worden. \
A l zijn de categorieën van A r i s t o t e l e s niet te handhaven,
al moet erkend worden dat ook thans de logica niet met
zekerheid een systeem van de hoogste begrippen kan geven,
het zoeken naar de categorieën is op zich zelf van waarde.
Immers aan het onderzoek naar de categorieën, zoowel bij
1

') De voorbeelden zijn van Aristoteles zelf. (cat. lb).

124

ARISTOTELES.

A r i s t o t e l e s als thans, ligt de overtuiging ten grondslag,
dat de wereld in haar wezen geen chaos maar een kosmos is,
en dat eenheid en systeem in onze kennis het doel van de
wetenschap is.
•** *

u

^
P y s f c a is volgens A r i s t o t e l e s
de wetenschap van het zijnde in het algemeen.
Z i j tracht het zijnde te verklaren, de verschijnselen af te leiden
uit hunne laatste oorzaken en diepste gronden, om alzoo het
wezen der dingen te leeren kennen. Z i j moet in haar onderzoek dus uitkomen bij den oergrond van al het bestaande, bij
de godheid. Daarom heet deze wetenschap bij A r i s t o t e l e s
ook wel theologie.
In zijn boek over de metaphysica biedt bij eerst een overzicht van de antwoorden, die door vroegere wijsgeeren op de
metaphysische vragen gegeven zijn. H i j onderwerpt die aan
critiek en trekt vooral te velde tegen de ideeënleer van P l a t o .
H a d P l a t o begrip en werkelijkheidsding gescheiden, het
eerste in de bovenzinlijke wereld van het zijn, het tweede in
de zinlijke wereld van het worden geplaatst, A r i s t o t e l e s
leert dat het begrip niet buiten en boven, maar in het ding
aanwezig is.
p

•
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Substantie (oi/aia) is naar A r i s t o t e l e s het enkele ding in
de werkelijkheid, niet het ding zooals het op een bepaald
moment door ons wordt waargenomen, maar het werkelijkheidsding, dat hetzelfde blijft, ook al wisselen de onderscheidene
toestanden. Het wezen is de begripsmatig gedachte kern van
het ding. D i t wezen ontvouwt en verwerkelijkt zich in verschillende toestanden.
D e som van al die veranderingen in de verschillende toestanden is het worden. Het worden behoort alzoo tot het
wezen van het ding zelf. W o r d e n is de ontwikkeling van het
zijn, wat wordt moet in kiem in het zijn inzitten, iets kan
niet worden wat het in beginsel niet reeds is. A l l e worden
—> dit heeft A r i s t o t e l e s zeer juist ingezien — onderstelt
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een zijn, is ontplooiing van hetgeen in het zijn in kiem gegeven
is. Zoo wordt ontwikkeling een van de hoofdbegrippen in
Aristoteles' philosophie ).
We moeten in een ding onderscheid maken tusschen dat wat
het in kiem, naar zijn aanleg, is, en dat, wat uit de kiem tot
stand komt, de volle verwerkelijking. Een en hetzelfde ding
kan beschouwd worden naar stof en vorm, mogelijkheid en
verwerkelijking, potentia (dvvaptg) en actus (tvigydcc). De stof
{vXij) is het ding in kiem, de mogelijkheid die zich tot volle
werkelijkheid kan ontwikkelen. De vorm (tïSog, inoqtfrj) is het
ding dat tot volle verwerkelijking gekomen is.
Deze ontwikkeling is vooral waar te nemen in de organische
natuur. Uit de zaadkorrel ontwikkelt zich de plant, uit het ei
komt het dier voort. Aristoteles kiest echter ook kunstproducten tot voorbeeld. Voor een standbeeld is het blok steen
de stof, het is er naar de mogelijkheid in aanwezig; die stof
wordt door den beeldhouwer gevormd tot een standbeeld.
De stof is alzoo de veronderstelling en de mogelijkheid voor
den vorm, ze is echter ook een belemmering voor den vorm
en verhindert den vorm zich ten volle te verwerkelijken. Nooit
komt er uit een ding uit wat er in kiem inzit, de mogelijkheid
komt nooit tot algeheele verwerkelijking. Dit is hieraan te
wijten, dat in de stof de grond ligt voor de onvolkomenheid,
voor het ondoelmatige en toevallige. Dat is toevallig, wat niet
zijn grond vindt in het wezen van een ding, maar anders had
kunnen zijn. Het beperkte, het begrensde en onvolkomene
wordt veroorzaakt door de stof. Dit is een van de Platonische
elementen in Aristoteles' metaphysica.
Om nu te komen van mogelijkheid tot verwerkelijking is er
noodig beweging. Volgens Aristoteles is de beweging)
eeuwig, gelijk stof en vorm eeuwig zijn. Zij heeft begin noch
eind. De wereld is niet ontstaan en zal ook geen einde hebben.
Hij analyseert de beweging en noemt vier principia van de
1

') W . Windelband. Lehrbuch der Gesch. der Philos. , 115.
6
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beweging nl. de stof (#Xrj), den vorm (fïSog), de oorzaak (vqi' oh),
het doel {oh ivtxu of rêXog). Bij organische wezens vallen de
drie laatste principia samen en is de vorm een kracht, die
de beweging veroorzaakt en doelmatig leidt. Maar bij de
kunstproducten is het anders. In het standbeeld moeten de
laatste drie principia der beweging onderscheiden worden. De
stof is het blok steen, de vorm is het begrip van het standbeeld
of de idee die den kunstenaar voorzweefde, de oorzaak is de
hand van den kunstenaar, het doel is het resultaat van de
werkzaamheid, nl. het standbeeld zelf.
Dit proces van ontwikkeling kan plaats hebben in de enkele
dingen zelf, en dan wordt in een en hetzelfde ding stof en
vorm onderscheiden. Maar naar A r i s t o t e l e s staan de dingen
ook tot elkander in de verhouding van stof en vorm. Zoo is
het anorganische de stof voor het organische als vorm, het
lichaam de stof voor de ziel als vorm, en de ziel weer de
stof voor de rede (voOg). Het heelal is een systeem van stoffen
en vormen. Een ding is op zichzelf gevormde stof, maar is
tegelijk voor een lager ding de vorm, en voor een hooger
de stof.
Het is inderdaad een geniale conceptie den kosmos op deze
wijze te verstaan en als een groot teleologisch systeem op te
vatten. Maar meer dan een conceptie is het ook niet. Van
uitwerken kan geen sprake zijn, daar onze kennis van de dingen
veel te beperkt is. Daarbij komt dat A r i s t o t e l e s in zijn
omschrijvingen niet helder is, in zijn voorbeelden minder
gelukkig en vaak langs kronkelpaden tot zijn doel moet
komen. De onderscheiding van kiem en verwerkelijking, van
potentie en actus, van stof en vorm is ten opzichte van de
organische wezens van groote beteekenis, worden is hier de
overgang van de mogelijkheid tot de verwerkelijking. Bij de
verklaring van het geschapene is het begrip ontwikkeling later
bizonder vruchtbaar gebleken. Wanneer A r i s t o t e l e s ditzelfde
schema ook gaat toepassen op de verhouding van de dingen
jtot elkander, raakt hij het goede spoor bijster. De begrippen
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stof en vorm hebben een anderen inhoud bij de dingen op
zichzelf genomen dan in hun toepassing op de dingen in hun
verhouding tot elkaar. Hoewel B e l l a a r S p r u y t ' s ) critiek
op A r i s t o t e l e s eenzijdig en ongerechtvaardigd is en deze
hem ten onrechte van oppervlakkigheid beschuldigt, moet
toegegeven worden, dat de leer van stoffen en vormen ten
opzichte van de relatie der dingen tot elkaar aan gerechtvaardigde critiek bloot staat en moeilijk te handhaven is.
In het systeem van stoffen en vormen moeten twee grensbegrippen zijn, nl. de laagste stof en de hoogste vorm. Er is
stof die zelf niet weer vorm is voor wat anders, een bloote
mogelijkheid, pure materie, die nog niet werkelijkheid is maar
de geschiktheid heeft om iets gevormds te worden. Aan den
anderen kant is er een vorm die de loutere werkelijkheid is,
enkel actus, waarin geen mogelijkheid meer tot verwerkelijking
kan komen. Deze is de godheid. Omdat zij de volkomen vorm
is en er in haar niets is dat gevormd kan worden, is er in de
godheid geen worden of geschieden, zij is een volmaakt zijn.
De godheid is een volkomen en eeuwig levend wezen. Van
haar gaat geen actie uit in de richting van de wereld, maar
zonder dat ze zichzelf beweegt, laat ze de dingen zich bewegen
in de richting naar haar heen. Gelijk de geliefde den hef hebber
beweegt, zoo beweegt de godheid de wereld, zonder er zelf
iets aan te doen.
Er is dus, ten eerste, de materie die bewogen wordt en zelf
niet beweegt; er is, ten tweede, de natuur die bewogen wordt
en zelf anderen beweegt; er is, ten derde, de godheid die zelf niet
bewogen wordt, maar die wel anderen beweegt. De onderstelling van de aanvangslooze beweging in de wereld is de godheid die zelf niet bewogen wordt.
In de godheid is naar A r i s t o t e l e s geen worden en geschieden, en ook geen willen (geen nouïv of TTQUTTHV), want wie iet-»
wil, tracht door de wilsdaad iets te bereiken, en dat zou in strijd
1

') Bellaar Spruyt, Gesch. der Wijsbegeerte pag. 204 v.v.
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wezen met de bewegingloosheid der godheid. De godheid is
enkel denken, zij is het denken van het denken (vóyoig voyotwg),
zij denkt zich zelf, is het in zichzelf rustende zelfbewustzijn.
Eeuwig aanschouwt zij zichzelf en in die zelfaanschouwing
(&ia)QÏa)
is haar zaligheid. De godheid heeft een zalig leven, zóó
volkomen, als wij het slechts voor korten tijd genieten.
Omdat ze enkel denken is, is ze alleen rede, verstand
(voVg), en als zoodanig ook onlichamelijk, vrij van alle materie.
(Deze materieloosheid der godheid is niet te vereenzelvigen met
de geestelijkheid Gods, zooals de Christelijke theologie die leert).
De godheid denkt het beste (TÖ SQIOTOV), dat is, zichzelf. Zij is
het hoogste goed, terwille waarvan alles geschiedt, zij heeft
geen doel boven zich, maar is zelf doel van alles.
Deze godsleer van Aristoteles gaat verre uit boven de
godsvoorstellingen van de Grieken in dien tijd en van vroegere
wijsgeeren. Het is van groote beteekenis dat Aristoteles de
godheid beschrijft als een absoluut zijn, als een volkomen
wezen, als een volmaakte werkelijkheid, waarin geen mogelijkheid
meer gerealiseerd kan worden; ook handhaaft hij het wezenlijk
onderscheid tusschen de godheid en de materie; waardevol is,
dat hij de godheid opvat als het doel van alle dingen. Het is
te begrijpen, dat de Christelijke theologie Aristoteles' godsleer met groote waardeering tegemoet getreden is en belangrijke
momenten daaruit heeft overgenomen. Als God door de
Scholastieke theologen omschreven wordt als actus purissimus
et simplicissimus, dan is deze terminologie in den zin van
Aristoteles bedoeld.
Aan den anderen kant moet niet voorbijgezien worden, dat
er een machtig onderscheid is tusschen Aristoteles' godsvoorstelling en hetgeen de Christelijke theologie naar de H. Schrift
van Gods wezen en eigenschappen leert.
Ten eerste is de godheid van Aristoteles intellectualistisch gedacht, zij is zelfdenken; van het wilsleven en gemoedsleven is geen sprake. Het is een arme, koude god. De Christelijke theologie beschrijft God, ja, als het hoogste verstand, maar
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noemt als Zijn eigenschappen ook liefde, barmhartigheid, genade.
Ten tweede, de godheid van A r i s t o t e l e s handelt niet
I is niet werkzaam; de Christelijke theologie leert, dat God.
die de eeuwig Zijnde is, toch voortdurend werkt, de wereld
geschapen heeft uit niets (ook de materie is een schepsel Gods)
haar wetten gegeven heeft en haar met Zijn almachtige hand
bestuurt. Jezus zeide : Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk
ook (Joh. 5 : 17).
Ten derde, A r i s t o t e l e s heeft de transcendentie van de
godheid eenzijdig op den voorgrond geschoven en voor de immanentie geen oog gehad. Onverklaarbaar is de meening van sommigen, dat A r i s t o t e l e s een soort van pantheïsme zou voorstaan ). Zijn standpunt is dat van het deïsme ). De Christelijke
theologie leert het theïsme en handhaaft zoowel de immanentie"
als de transcendentie Gods. God, die wezenlijk van de wereld
is onderscheiden, is tegelijk overal in haar aanwezig.
2

NatuurPoilosophie van A r i s t o t e l e s is
philosophie. °
n g - Zijn werken over de
kennis der natuur leggen getuigenis af van geleerdenvlijt en dikwijls van nauwkeurige waarneming, maar de
theorieën die hij ter verklaring van de verschijnselen opbouwt
znn grootendeels alleen van belang voor den natuurkundige die
de historie van zijn vak wil bestudeeren.
Bij zijn beschouwing over de natuur laat A r i s t o t e l e s zich
leiden door de principia stof en vórm. Alle dingen streven in
de richting van den hoogsten vorm, alle worden is ontwikkeling
Z«n denken is overwegend teleologisch, en hoewel hij de causae
efncientes niet voorbijziet, let bij toch voornamelijk op de doeloorzaken. De beweging in het heelal is in de richting van het
doelmatige. Het ondoelmatige, onvolkomene. gebrekkige en
D
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c

natuur
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b i z o n d e r
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') Gomperz. Gr Denker. DJ» 164. *) Vgl. V . Hepp. Het Testimonium
Spmtus Sancti I 1914, bl. 72. „Aan het Grieksche denken was het theïsme
ten eenenmale vreemd".
Phlha. I
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toevallige wordt uit den tegenstand verklaard, dien de vorm bij
het doordringen van de stof ondervindt. A r i s t o t e l e s opponeert met kracht tegen D e m o c r i t u s , die de doeloorzaken
uitschakelde en heel de natuur trachtte te verklaren door mechanische causaliteit. Hiermee houdt verband dat, terwijl Democ r i t u s alle qualitatieve onderscheidingen wilde herleiden tot
quantitatieve verschillen onder de atomen, A r i s t o t e l e s de
zelfstandigheid der qualiteiten handhaaft. De stoffen hebben bepaalde hoedanigheden, maar door vermenging en verbinding
kunnen die in andere qualiteiten overgaan. Vloeibaar water
verandert door koude in ijs, dat heel andere eigenschappen
heeft dan water, voedsel gaat over in bloed en beenderen.
De beweging in de natuur wordt door A r i s t o t e l e s in
drie soorten onderscheiden: 1° de plaatsverandering, 2° de
eigenschapsverandering, 3° de grootteverandering; of, om het
in modernen vorm uit te drukken, er zijn veranderingen van
mechanischen, van chemischen en van organischen aard. In
overeenstemming met zijn teleologische natuurbeschouwing leert
A r i s t o t e l e s dat de hoogere veranderingen de lagere in zich
besluiten en zonder deze niet kunnen bestaan: grootteverandering (toenemen of afnemen van het menschelijk lichaam) onderstelt eigenschaps- en plaatsverandering. .
De totaliteit van de bewogen materie, het heelal, is begrensd,
want een onbegrensde ruimtelijke grootheid laat zich niet denken. W e l is het denkbaar de begrensde ruimte in een eindeloos
aantal deelen te splitsen; de atoomtheorie van D e m o c r i t u s
is dus niet juist.
Moge de wereld begrensd zijn ten opzichte van de ruimte,
zij is het niet ten opzichte van den tijd. In tegenstelling met
vroegere wijsgeeren (o.a. Plato) die leerden dat de wereld is
ontstaan, verdedigt A r i s t o t e l e s de stelling dat de wereld
ongeworden, eeuwig is als de godheid. Ook is er geen andere
naast de wereld, die wij kennen. Hij loochent zoowel een successie als een coëxistentie van werelden.
In het heelal moet onderscheid gemaakt worden tusschen
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aarde en hemel. Dit onderscheid wordt uitgedrukt in de twee
grondvormen, den cirkel en de rechte lijn. De cirkel is de vorm
van de volkomenheid, zij is begrensd; de rechte lijn is de vorm
van de onvolkomenheid, want zij kan eindeloos verlengd gedacht worden. Het begrensde is voor het Grieksche denken
steeds het meer volkomene. Evenals de Pythagoreën beschouwt
Aristoteles den hemel als het betere deel der wereld. Aan
het hemelgewelf is geen verandering, geen vergaan, altijd dezelfde
wetmatigheid; op aarde heerscht de vergankelijkheid en wisselen vergaan en ontstaan af. De hemeldingen bestaan ook uit
een eigen, bovénaardsch element, den aether, terwijl de aarde
met alles wat er op is, gevormd is uit de vier elementen: aarde,
water, lucht en vuur. In de verbinding van deze elementen bestaan de dingen. Deze voorstelling herinnert aan Empedocles.
In het middelpunt van het heelal bevindt zich de aarde, die
den vorm heeft van een bol. Om de aarde bewegen zich concentrisch de hemellichamen, eerst de maan, de zon en de planeten, daarna de vaste sterren. Die hemellichamen zijn vastgehecht aan doorzichtige concentrische schalen, welke om de
aarde draaien. Een in de ruimte zich vrij bewegend voorwerp
kon Aristoteles zich niet denken. Om de beweging der
hemellichamen te verklaren meende hij niet minder dan 55 schalen
te moeten aannemen.
De sterren zijn geen doode massa's, maar levende wezens,
bezield. Door de kracht van haar ziel bewegen ze zich. Deze
sterrenwezens komen der godheid meer nabij dan de mensch.
Uit de voorstelling, dat de sterren bewoond worden door
intellectueel hooger begaafde wezens dan de menschen, door
goden, en dat alle beweging in het heelal, ook de loop der
dingen op aarde, verklaard moet worden uit de beweging van
de vaste sterren, ontwikkelde zich een astrologie, die zich tot
in den nieuweren tijd heeft weten te handhaven.
Aristoteles' astronomische beschouwingen worden in hoofdlijn bepaald door de speculaties der Pythagoreën.
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Het is een groote verdienste van Aristoteles,
syc o og e. ^ j^.. ^
boek over psychologie
geschreven heeft; het draagt tot titel: de ziel (ntql yvyijg) ).
Op de verhouding van lichaam en ziel past Aristoteles
het grondschema van zijn metaphysica toe: het lichaam is de
stof, de ziel is de vorm. De ziel is de kracht die een lichaam
doet leven en zich bewegen, zij is de vormende kracht, de
eerste entelechie van een organisme. Als vorm moet ze onlichamelijk zijn; ze is evenwel niet een eigen substantie maar
een kracht, die wel van het lichaam onderscheiden is maar
daarvan niet gescheiden kan worden, evenmin als de kracht
om te zien gescheiden kan worden van het oog. De ziel kan
niet onafhankelijk van het lichaam bestaan en ook niet, zooals
Plato leerde, in andere lichamen overgaan. Omdat de ziel de
vorm is voor het lichaam, is alles in het lichaam doelmatig
ingericht, om daarmee de ziel te dienen, hetgeen met meer of
minder gelukkig gekozen voorbeelden door Aristoteles wordt
aangetoond.
Hij onderscheidt niet, gelijk Plato, drie deelen in de ziel,
maar drie soorten van zielen, nl. de plantenziel, de dierenziel, de
menschenziel. Deze zijn zóó geordend, dat de hoogere ziel
steeds de lagere ziel onderstelt en in zich opneemt. De lagere
ziel is potentieel in de hoogere aanwezig. Er is in de natuur
een gradatie, een voortdurende opklimming van lager tot hooger.
Er zijn planten die weinig van dieren verschillen, en de mensch
gaat in zijn eerste levensjaar psychisch in geringe mate boven
het dier uit. Deze gradatie moet niet in den zin van een
historische ontwikkeling opgevat worden alsof de hoogere
wezens uit de lagere zouden zijn voortgekomen; daarover
spreekt Aristoteles zich niet uit, hij constateert alleen het
feit der gradatie.
De plantenziel (*ö Qgiirrixóv, anima vegetativa) is het princiep
van de instandhouding van het individu, het is de kracht der
e e r s t

e e n
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1

') Ook in Nederlandsche vertaling verschenen : Dr. ]. M . Fraenkel, Aristoteles'
zielkunde. Groningen, 1919.
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voeding en voortplanting. De plant kent geen beweging, zij
staat vast in den bodem en verroert zich niet.
De dierenziel (vb aia9^TiK6v, anima sensitiva) is de kracht om
door middel van de vijf zintuigen, waarvan de tastzin, die bij
de laagste dieren aanwezig is, de oorspronkelijke is, waar te
nemen en het lichaam te bewegen. Dat de dierenziel hooger
staat dan de plantenziel, blijkt reeds terstond hieruit dat, terwijl
de planten „geslachtloos" zijn, de dieren in manlijke en vrouwlijke exemplaren differentieeren. Ook bij het verschil van manlijke
en vrouwlijke wezens wordt weer het schema van vorm en
stof toegepast. Een vrouwlijk exemplaar ontstaat door den
invloed van de stof, d.i. van het onvolkomene; een vrouw is
derhalve een wezen, dat op een lager punt van ontwikkeling is
blijven staan. Zoo wordt het wezen van het geslachtelijk onderscheid en de eigensoortigheid der vrouwelijke natuur bij dieren
en menschen miskend.
Het dier, tenminste in de hoogere soorten, kan zich bewegen,
waarnemen en zich herinneren. In de waarnemende ziel is een!
concentratiepunt, waar de verschillende indrukken of gewaarwordingen tot een geheel worden verwerkt en de voorstellingen
bewaard blijven. Dit concentratiepunt noemt A r i s t o t e l e s den
gemeenzin (ala»^TijQiov *oivóv). Deze heeft zijn zetel in het
hart, dat het middelpunt van de voorstellingswerkzaamheid is.
Hoewel P l a t o en D e m o c r i t u s juister zagen en de hersenen den zetel van het voorstellingsleven noemden, is de beschouwing van A r i s t o t e l e s langen tijd de heerschende
gebleven. De hersenen zijn volgens hem een afkoelingsapparaat
voor het bloed, dat in het hart tot het kookpunt stijgt!
Ondergeschikt aan het waarnemen is het begeeren, dat met
waardeeringsgevoelens, lust of onlust, gepaard gaat. Door de
waarneming en het daarmee samengaand lustgevoel wordt de
begeerte opgewekt en ontstaat de doelmatige lichaamsbeweging
(een dier ziet een prooi, spant de spieren en springt er op los).
De menschelijke ziel, die plantenziel en dierenziel in zich
opneemt, is in haar wezen denkende ziel (rö Siavoijnxbv %M voüg,
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anima rationalis). In het denken, noes, wordt weer onderscheid
gemaakt tusschen lijdend verstand en werkend verstand (vovg
nu&i}riti6g en vodg noiijTixóg). De eerste is de stof, de tweede de
vorm; in de eerste wordt alles, de tweede werkt alles. De
laatste is niet aan het lichaam gebonden, komt van buiten in het
lichaam in, ontstaat niet door de ouders. Het is niet na te gaan,
hoe A r i s t o t e l e s zich die twee in verhouding tot elkaar
heeft voorgesteld, zijn beschrijving laat aan duidelijkheid te
wenschen over. Trouwens hij komt ook in conflict met zijn
oorspronkelijke stelling, dat hchaam en ziel onafscheidelijk verbonden zijn. De noes is onsterfelijk en keert bij den dood in
den wereldaether, het bovenaardsch element terug. Een persoonlijke onsterfelijkheid leert A r i s t o t e l e s niet.
De werkzaamheid van het verstand is het denken, en object
van dit denken zijn de begrippen, vooral de hoogste waarheden,
die door onmiddellijke zekerheid vaststaan. Naast het verstand
(dat nog weer onderscheiden wordt in een theoretisch en een
practisch verstand) is in de menschelijke ziel de wil, die een
hoogere vorm is van het begeeren. De wil moet het verstand
volgen, maar de begeerte verzet zich menigmaal daartegen. De
wil des menschen is vrij, in dezen zin dat ieder verantwoordelijk
is voor zijn daden. A r i s t o t e l e s onderscheidt alzoo in de menschelijke ziel twee vermogens: het kenvermogen (waarneming
en denken) en het begeervermogen (begeerte en wil). De zelfstandige beteekenis van de gevoelsfuntie heeft de Stagiriet niet
ingezien.
Het doel van onze zedelijke werkzaamheden is het
Ethiek, } j g
d , d.i. een goed, hetwelk niet meer
middel is voor een ander goed, maar in zichzelf waarde heeft
en aller doel is. Dit hoogste goed is het geluk, de eudaemonie
0 0
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(tvSaiftovla).

Het geluk wordt door A r i s t o t e l e s niet opgevat in de beteekenis van zinnelijk geluk en voorspoed in materiëele zaken.
W e l erkent hij, dat de natuurlijke goederen, als gezondheid en
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welvaart, tot het geluk behooren, ja er in zekeren zin den
grondslag van vormen, maar hij zoekt het geluk vooral in de
hoogere sfeer, in de werkzaamheid van den mensch als redelijk
wezen. In het deugdzame doen bestaat het ware geluk.
De eudaemonie kan zich eerst ten volle verwerkelijken, wanneer
het leven van den mensch tot ontplooiing is gekomen. Bij een
kind kan het geluk nog niet zijn, omdat het nog geen echt
zedelijke handelingen verricht. Ook moet het geluk niet van
voorbijgaanden aard zijn. Eveneens is het bezit van eenige
uitwendige cultuurgoederen van noode.
Het deugdzame handelen brengt genot met zich mee. Het
genot, de lust is geen doel van onze zedelijke handelingen maar
jhet resultaat en de vrucht er van. Aristoteles is geen
hedonist, die den lust tot doel des levens stelt, maar hij heeft
terecht ingezien dat het doen van zedelijke handelingen bevrediging met zich brengt. Wanneer het schepsel loopt langs
de richtlijnen, die voor de ontwikkeling van zijn wezen zijn getrokken, heeft het welvaren en genot. Het volbrengen van de
wet geeft zaligheid als vrucht. Hoe edeler en voortreffelijker
naar Aristoteles een handeling is, des te meer genot brengt
ze met zich.
De deugd is een hoedanigheid van den mensch, uit kracht
waarvan hij, door redelijk inzicht geleid, het goede doet. Het
'vermogen op zichzelf is nog geen object van zedelijke beoordeeling, maar eerst de acte die er uit voortkomt. Aan het
deugdzame handelen ligt een natuurlijke aanleg ten grondslag,
die op zichzelf nog zedelijk indifferent is. Wat wij uit die
potentieele psychische krachten, uit die onwillekeurige driften,
neigingen en affecten maken, wat wij door oefening als daad
tot stand brengen, is ethisch of niet-ethisch. Ethisch te beoordeeleh is alleen de daad, wat met inzicht gedaan wordt, niet
de bodem waaruit de daad ontspruit (hoewel bij de zedelijke
beoordeeling wel in aanmerking wordt genomen de gezindheid
waarmee een bepaalde handeling verricht is). In deze Aristotelische opvatting ligt de philosophische grondslag voor de latere
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Roomsche leer, die de hebbelijkheid (*l«s), de begeerlijkheid op
zichzelf nog niet als zonde rekent, maar dan eerst de psychische
acte als zonde qualificeert, wanneer de hebbelijkheid overgaat
in actie en aan de begeerte wordt toegegeven. Deze ondiepe
zondebeschouwing hangt samen met het semi-pelagianisme der
Roomsche anthropologie.
De deugden worden door Aristoteles onderscheiden in
dianoëtische en ethische. De dianoëtische zetelen in de rede en
komen tot stand door de denkwerkzaamheid van den mensch.
Zij geven het hoogste genot. De voornaamste zijn het inzicht
((pQÓvyaig)
en de wijsheid (oocpia), die de principia der dingen tot
object heeft. Het beschouwen van de hoogste waarheden schenkt
een zaligheid, welke eenigermate met de gelukzalige zelfbeschouwing der godheid te vergelijken is. Het beschouwende leven
van den man der wetenschap is het hoogste geluk op aarde.
De ethische deugden zijn altijd verbonden met het redelijk
inzicht, dat op het begeer en en de wilsacte inwerkt. Aristoteles
bestrijdt Socrates, die kennis en deugd identificeerde. Hij is
er van overtuigd, dat kennen en willen onderscheiden zijn. De
ethische deugden komen voort uit wilsacten, uit begeerten, met
medewerking van de affecten. De begeerten moeten zich door
het verstand laten leiden, het redelijk inzicht werkt ook in op
den wil, maar de wil zelf beslist ten slotte tusschen zinnelijke
aandrift en verstandelijk inzicht, en kiest voor of tegen het
goede. Wanneer door den wil in verband met de aanwezige
driften en den bestaanden aanleg het goede wordt gekozen,
ontwikkelt zich de goede handelwijze door oefening tot gewoonte
en komt uit de zede (toog) de zedelijkheid (y&og) voort.
Hoe wordt de inhoud van het zedelijk handelen bepaald?
Dat is voor de ethiek-philosophen altijd een moeilijk probleem.
De theologische ethiek leidt den inhoud af uit den geopenbaarden wil van God. Aristoteles bhjft, gelijk vele moralisten, in gebreke den inhoud der deugd af te leiden uit
een princiep. Hij vindt den inhoud der zedelijke handelingen empirisch en beschouwt een handeling, die het midden houdt tusschen
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twee uitersten, als deugd. De deugd ligt altijd in het midden,
't Is de methode van het „juste milieu". Dit is geen theoretische,
principieele begrenzing van den inhoud der deugden, maar een
afleiden uit de practijk, waarbij dan het redelijk inzicht, het
practisch verstand beoordeelt, wat de uitersten zijn en wat het
juiste midden is. De dapperheid staat in het midden tusschen
overmoed en lafheid, zelf beheersching of bezonnenheid (aoicpQwsivij)
tusschen genotzucht en ongevoeligheid voor al het aardsche,
milddadigheid tusschen vrekheid en verkwisting, zielegrootheid
(luyciXoxpv^ia) tusschen zelfoverschatting en geringschatting van
zichzelf, zachtmoedigheid tusschen opvliegendheid en onverschilligheid.
Een deugd van hoog gewicht is de gerechtigheid (over welke
het vijfde boek van de Nicomachische Ethiek handelt), die door
A r i s t o t e l e s hoofdzakelijk beschouwd wordt in verband met
de verdeeling van goederen; men moet aan anderen niet teveel
en niet te weinig geven, maar juist datgene wat hun toekomt.
In het achtste en negende boek van de Ethiek wordt een
breede beschrijving gegeven van de vriendschap (<j>dia), de deugd
waardoor de mensch in verbinding met anderen het goede en
schoone als levensdoel tracht te verwezenlijken.
Een organisch samenstel der deugden treffen we bij
A r i s t o t e l e s niet aan. Trouwens dit is ook niet te verwachten, daar hij den inhoud van de deugden niet theoretisch
uit één princiep maar uit de levenspractijk afleidt. W e l is er
eenige opklimming op te merken, als hij voortschrijdt van de
individueele tot de sociale deugden.
Politiek

A r i s t o t e l e s ' boek over de regeerkunde is
onvoltooid door hem nagelaten.
Onwillekeurig komt men er toe de politieke bespiegelingen
van P l a t o en A r i s t o t e l e s met elkander te vergelijken.
Beiden nemen tot basis van hun beschouwingen den stadstaat,
de Grieksche polis; zelfs A r i s t o t e l e s , wiens blik wat ruimer
was geworden door de betrekking waarin hij tot A l e x a n d e r
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stond, beperkt zich in zijn philosophie tot den stadstaat Het
onderscheid bestaat voornamehjk hierin dat, terwijl Plato een
ideaalstaat ontwerpt, Aristoteles meer empirisch te werk
gaat en zich bij de bestaande toestanden tamelijk nauw aansluit.
De politiek is voor den Stagiriet een onderdeel van de ethiek,
en deze laatste komt in de politiek tot haar volle ontwikkeling.
Volmaakte zedelijkheid is er niet in het individueele leven op
zichzelf maar in de gemeenschap met gelijkgezinde individuen;
zonder gemeenschap met anderen zou de ware zedelijkheid niet
bloeien, eerst in den staat kan de deugd zich ten volle ontplooien. De staat met zijn bestuur en wetgeving, met zijn
organisatie en regeermacht is noodzakelijke voorwaarde tot de
ontwikkeling van de zedelijkheid.
Het doel van den staat is alzoo van ethischen aard. Het doel
is niet in de eerste plaats het physisch welzijn van de burgers
te bevorderen in verhooging van de welvaart en vermeerdering
van het bezit, maar ze op te kweeken tot een deugdzaam leven.
Dit gemeenschapsmotief sluit zich geheel aan bij den aard
van de menschelijke natuur. De mensch is een gezellig wezen
(nohrixöv £&ov) en van huis uit aangelegd op de samenleving
in familie, maatschappij en staat.
Aristoteles heeft groote waardeering voor het familieleven
en vormt ten dezen een diametrale tegenstelling met Plato, die
in zijn ideaalstaat het familieleven verwoestte en, naar communistischen trant, vrouw en kinderen tot staatseigendom verklaarde.
Misschien hangt dit verschil in waardeering ook samen met
hun levensomstandigheden. Aristoteles is gelukkig getrouwd
geweest, terwijl Plato de weelde van het bezit van een lieve
vrouw nooit heeft gekend.
Bij Aristoteles is de vrouw niet een wezen, slechts geschikt om een hooger ras van menschen voort te brengen, maar
zij is als eene persoonlijkheid erkend, die een betrekkelijke zelfstandigheid geniet en in zich zelf waarde heeft. De man is door
de natuur hooger begaafd en dus de meerdere. De wil van de
vrouw is minder energiek; daarom treedt zij in het publieke
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leven niet zelfstandig op. Haar plaats is „op den achtergrond
van 't leven", „dienende bescheidenheid".
In het familieleven is naast de verhouding van man tot vrouw,
ten tweede, die van de ouders tot de kinderen. Het kind kan
tegenover zijn vader geen rechten laten gelden, maar het is de
plicht van den vader voor de ethische opvoeding van zijn kind
zorg te dragen.
Ten derde is er in de familie de verhouding van heer tot
knecht (slaaf) ). Hoewel Aristoteles de slavernij uit overtuiging wil handhaven, heeft hij daarover, zijn tijd in aanmerking genomen, betrekkelijk milde denkbeelden gekoesterd. Volgens zijn beschouwing is de slavernij een van de grondslagen
van het familieleven. Br moeten nu eenmaal menschen zijn die
werken, en de natuur zelf wijst sommigen aan, die alleen geschikt zijn om handenarbeid te verrichten. De heeren moeten
de slaven tot deugd opvoeden en hun tot belooning de vrijheid
geven. Het is geoorloofd een oorlog te voeren om zich van
slaven te voorzien, als die oorlog dan maar gevoerd wordt
tegen een volk dat voor de slavernij geschikt is. De barbaren,
d. i. de niet-helleensche volken, zijn als het ware gepraedisponeerd om de slaven van de Hellenen te zijn. Onder de
barbaren hebben de noordelijke volken wel moed maar weinig
verstand, de Aziaten zijn verstandig maar niet moedig, en daarom
door de natuur bestemd voor de slavernij. Beide eigenschappen,
moed en verstand, zijn harmonisch vereenigd bij de Hellenen!
Bij de beroepen maakt Aristoteles onderscheid tusschen
de natuurlijke en de technische. Tot de eerste rekent hij al de
werkzaamheden, noodig voor het onderhoud van het natuurlijk
leven, landbouw, veeteelt, jacht, enz. Omdat men zelf niet alle
levensbenoodigdheden kan produceeren, is ruilhandel noodzakelijk. Wanneer echter de ruilhandel overgaat in een streven
naar het bezit van geld, wordt het beroep technisch en van
lager gehalte. Financieele instellingen, vooral die, welke zich ten
1

') Vgl. J. J. Koopmans. De servitute antiqua et religione christiana. Groningen. 1920. pag. 67 v.v.
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doel stellen geld tegen rente te leenen, behooren tot de minderwaardige bedrijven.
Is P l a t o idealist en voorstander van het communisme, A r i s toteles, empirisch aangelegd, stelt zich op den bodem van de
werkelijkheid en handhaaft het privaat bezit. In een communistischen staat, waar ieder evenveel heeft, wordt de prikkel om
te werken afgestompt, het welgevallen in hetgeen men door eigen
inspanning verworven heeft verdwijnt en de weldadigheid verzwakt.
Bij de beschrijving van de inrichting van een staat stelt
A r i s t o t e l e s zich tevreden met een die in de werkelijkheid
bestaanbaar is. Hij tracht bij het empirisch-gegevene zich aan
te sluiten en daarop voort te bouwen.
De macht om te heerschen kan berusten bij één, bij enkelen
of bij allen. Van deze drie mogelijkheden is een slechte en een
goede vorm bestaanbaar. Slechte regeeringsvormen zijn: de
heerschappij van éénen in het despotisme (TVQCCVVÏQ), van enkelen
in de oligarchie, van allen in de willekeur van het gepeupel.
De goede vormen zijn : het bewind van éénen in de monarchie,
van enkelen (de besten des volks) in de aristocratie, van allen in
de politeia (democratie in den modernen zin des woords). Van
deze goede regeeringsvormen wordt de monarchie aanbevolen,
wanneer een volk er zelf niet rijp voor is de regeermacht te aanvaarden, en er een koning is die ver boven anderen uitmunt.
De beste vorm is de aristocratie, de regeering van de allerbesten
des volks. In bizonderheden heeft de wijsgeer dezen „besten
staat" niet uitgewerkt.
Opmerking verdient nog dat A r i s t o t e l e s , echt Grieksch,
evenals P l a t o van de veronderstelling uitgaat, dat de staat,
als het hoogste, het leven der burgers tot in kleinigheden moet
regelen. De Helleen is in de allereerste plaats staatsburger en
de persoonlijke vrijheid wordt tot een minimum gereduceerd.
A l wordt het koord niet zóó strak gespannen als in den
Staat van P l a t o , ook A r i s t o t e l e s wil dat de staat de
lichamelijke, zedelijke en intellectueele opvoeding voor zijn rekening zal nemen. De tijd voor het verwekken van een nageslacht
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wordt van boven af geregeld; de geschikte tijd daarvoor is
bij den man de 37-jarige, bij de vrouw de 18-jarige leeftijd. De
voeding en opvoeding der gezonde kinderen wordt van staatswege
„gemassregelt"; van zwakke en gebrekkige kinderen moetende
ouders zich ontdoen; wanneer een vrucht verwekt is door ouders,
die reeds te oud of nog te jong zijn, is afdrijving het aangewezen
middel. Deze echt „heidensche", aan Plato herinnerende maatregelen bewijzen, hoe ver zelfs een man als Aristoteles van
de eerste beginselen der Christelijke ethiek af staat.
Rhetorica.

**
°
9 beteekenis dat Aristoteles de eerste is geweest, die de rhetorica
tot den rang van wetenschap heeft verheven. Vroeger was de
kunst van de welsprekendheid vooral door de Sophisten beoefend,
en dezen hadden enkele regelen gegeven, die in de practijk
met succes konden worden aangewend. Aristoteles gaat
boven al zijn voorgangers uit, door het materiaal, dat reeds
voorhanden was, zorgvuldig bijeen te garen en te ordenen, en met
bewustheid het doel en de methode der rede vast te stellen. In
de rhetorica is object van onderzoek het vermogen in elke zaak
dat te kennen, wat in staat is bij anderen de door den redenaar
gewilde overtuiging te wekken. Bij het inwerken op de overtuiging van anderen moet uitgegaan worden van de dagelijksche
ervaring (de inductieve methode is de meest heilzame), om dan
door krachtige bewijsvoering anderen voor zijn meening te winnen. In theorie wil Aristoteles niet dat de redenaar zich van
kunstgrepen zal bedienen, maar in de voorbeelden, die hij geeft,
is hij zelf daarvan allerminst vrij te pleiten.
Zijn werk over de rhetorica bestaat uit drie boeken, waarvan
er twee handelen over de bewijsmiddelen en één over de uitdrukking en de indeeling der rede. De Romeinsche rhetoren Cicero
en Quintilianus hebben zich later bij Aristoteles
aangesloten. De redevoeringen worden onderscheiden in drie
soorten : 1° de politieke rede in de volksvergadering over economische belangen, oorlog of vrede,financieelekwesties, enz.; 2° de
et
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gerechtelijke rede, voor de rechtbank gehouden met het doel iemand
in staat van beschuldiging te stellen of vrij te pleiten; 3° de lofrede, ter eere van hen die zich verdienstelijk hebben gemaakt,
vooral van hen die in den oorlog voor het vaderland gevallen zijn.
Wat hij in dit werk terloops zegt over de affecten en de
karakters is, hoewel het meer in de psychologie dan in de
rhetorica thuis hoort, van groot belang.
De kunstleer behandelt Aristoteles in zijn
* boek over de dichtkunst (negl iroiyTixijg), waarvan
een fragment bewaard is gebleven. Een kunstleer in eigenlijken
zin kan het niet genoemd worden, daar hij slechts aan de tragoedie en het epos zijn aandacht schenkt.
Het is opmerkelijk, dat de wijsgeer, die in Athene vele
kunstgewrochten van menschelijk genie kon bewonderen, het
wezen van de aesthetische productie niet vindt in den scheppingsdrang van den kunstenaar, maar in de nabootsing. Kunstvoortbrengselen danken hun ontstaan aan de werking van de imitatiedrift. Het grootsche, eigene en persoonlijke in elk echt kunstwerk
wordt door deze verklaringshypothese miskend.
De kunstenaar kan de dingen voorstellen zooals ze zijn öf in
den vorm zooals de menschen ze beschouwen öf zooals ze wezen
moeten. Zijn taak is het teekenen van het ideaal of het voorstellen van het algemeene.
De kunst heeft vierderlei doel, zij dient tot zedelijke verheffing,
zij bezorgt geschikte afleiding, zij geeft genotvolle bezigheid en
zij brengt tot stand een reiniging (xa&agaig) van de aandoeningen.
o e

1

De werking van een zoo universeel systeem
Invloed van j
Aristoteles kon niet uitblijven. Het
Aristoteles. fc \\ eeuwen door op denkers van diverse
richting zijn machtigen invloed uitgeoefend. Zijn logica is gemeengoed geworden in de internationale wetenschap; zijn metaphysica en psychologie is door de wijsgeeren, die op het
standpunt der Scholastiek staan, ijverig bestudeerd; zelfs in de
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natuurphilosophie heeft A r i s t o t e l e s in den tegenwoordigen
tijd nog niet afgedaan.
De werken van dezen magister philosophiae zijn in de eerste
eeuwen na zijn dood vlijtig gecommentarieerd, na de negende
eeuw heeft de Arabische en Joodsche philosophie zich van hem
meester gemaakt, in de Middeleeuwen is het de congeniale
denker T h o m a s A q u i n a s geweest, die A r i s t o t e l e s in
zich heeft opgenomen, bij het Christendom aangepast en de
theologische dogmata met behulp van het peripatetische begrippenschema bewerkt. De invloed van den Stagiriet is in de Roomsche
philosophie en theologie overheerschend geworden, sinds Paus
L e o X I I I in zijn encycliek Aeiemi Patris de philosophie van
T h o m a s den Roomsch-Katholieken heeft aanbevolen. De
werken van den Roomschen wijsgeer B e y s e n s ) ten onzent
zijn met den geest van T h o m a s — A r i s t o t e l e s gedrenkt.
Ook de Protestantsche theologie en philosophie van de zestiende
en zeventiende eeuw heeft bij de. constructie van haar systemen
gebruik gemaakt van de philosophie van A r i s t o t e l e s .
L u t h e r heeft van dezen Griekschen wijsgeer op minder
vriendelijke wijze gesproken en met Frau Vernunft den spot
gedreven, maar de orthodoxe theologie der Lutherschen kon
de begrippen van A r i s t o t e l e s niet ontberen. M e l a n c h t h o n ,
de praeceptor Germaniae, heeft zich in de philosophie door den
Stagiriet laten leiden. Joh. G e r h a r d en andere dogmatici
hebben zeer veel (tè veel) Aristotelisch materiaal in de
Protestantsche dogmatiek ingedragen ).
Gereformeerde philosophen en theologen hebben eveneens de
groote beteekenis der Aristotelische philosophie ingezien en zijn
in menig opzicht de peripatetische wijsbegeerte al te slaafs
1

s

') J. Th. Beyens schreef o.a.: Algemeene Zielkunde; Cosmologie; Ontologie; Logica; Criteriologie. ) Vgl. E . T r o e l t s c h . Ges. Werke. Leipzig.
1912. Bd. I. E . Weber. Die philosophische Scholastik des deutschen
Protestantismus im Zeitalter der Orthodoxie 1907; J. Bohatec. Die cartesianische Scholastik, Leipzig 1912; P. Petersen, Geschichte der aristotel.
Philos. im protest. Deutschland. Leipzig,. 1920.
2

3
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gevolgd. Althaus ) geeft in zijn interessante studie daarvan
merkwaardige voorbeelden. De groote waardeering, die de
Danziger geleerde Keckermann voor Aristoteles had, blijkt
b.v. hieruit, dat hij hem noemde een bizonder instrument in de hand
Gods onder de heidenen (singulare Dei organon inter Ethnicos).
Toch was de sympathie niet onverdeeld; kwam de peripatetische
philosophie in conflict met Gods Woord, dan moest zij wijken.
Alsted verklaart dat Aristoteles wel eens geslapen heeft
en Keckermann rekent hem niet onder de uitverkorenen ).
Ten onzent heeft Amesius het Aristotelisme bestreden ).
In het moderne denken, zoowel bij de empiristische als bij de
rationalistische strooming, heeft Aristoteles betrekkelijk
weinig invloed gehad. Door de Kantiaansche probleemstelling
kwam hij in de negentiende eeuw geheel op den achtergrond.
In onzen tijd oriënteert de wijsbegeerte zich over het algemeen
meer aan Plato dan aan Aristoteles, hoewel b.v. de
bioloog-philosoof HansDriesch zich in zijn natuurphilosophie
weer bij den Stagiriet aansluit.
1

2

3

') P. A l t h a u s . Die Prinzipien der deutschen reformirten Dogmatik im
Zeitalter der aristotelischen Scholastik, Leipzig, 1914. Het ware de moeite
waard de nawerking van A r i s t o t e l e s in de Gereformeerde Theologie in
Nederland te onderzoeken. K o e l m a n , die de Aristotelische een „Gereformeerde
philosophie" noemt, zegt in H e f Vergift van de Cartesiaansche Philosophie
(1692) pag. 144: De redenen, waarom wij in onze scholen de Aristotelische
of peripatetische philosophie moeten houden, zijn deze: 1. Omdat deze philosophie zoodanig van de heterodoxie gezuiverd is, dat ze wel met de rechtzinnige theologie overeenkomt, en niet daarmede strijdig is, en de Kerk heeft
zich daar tot nog toe wel mede bevonden. 2. Omdat het niet alleen een rechtzinnige, maar ook een gedienstige philosophie is, die zich ten dienste en nutte
van alle de hooge faculteiten wel weet te schikken; zij is niet meesterachtig,
maar onderworpen, en recht geschikt, om de theologie te dienen (aangehaald
bi] J. S e v e r ij n, Spinoza en de Gereformeerde Theologie zijner dagen. Utrecht,
1919, pag. 51, naar welk werk in dit verband zij verwezen). *) P. A l t h a u s
a.w. bl. 103v.v. 3) A l t h a u s , bl. 108v.v.
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II. D E HELLENISTISCHROMEINSCHE PHILOSOPHIE

P. Wendland. Die hellenistisch-römische Kultur in ihren
Beziehungen zu Judentum und Christentum. Tübingen, 1912.
R. H. Woltjer. Het Woord Gods en het woord der
menschen. Utrecht, 1913.
J. Kaerst. Geschichte des Hellenismus I . Leipzig, 1917.
2

2

De periode in de geschiedenis der philosophie, die na den
dood van A r i s t o t e l e s begint, is wezenlijk van de voorgaande onderscheiden. Het is het tijdperk van het Hellenisme,
de uitzetting van den Griekschen geest, de aera waarin het
cultuurbezit van Oud-Hellas geestelijk eigendom wordt van de
volken rondom de oude wereldzee.
Van hoog belang is reeds de eenheid van taal. Het HellenistischGrieksch wordt in het verloop van dit .tijdvak overal gesproken.
Zoowel op de markt te Rome als in de poort van Jerusalem
kan men met Grieksch (xow«/) zich verstaanbaar maken.
Deze eenheid van taal was mogelijk gemaakt door het wereldrijk, dat A l e x a n d e r de G r o o t e geschapen had. N a zijn
dood viel het uiteen, om plaats te maken voor het Romeinsche wereldrijk, dat nog grooter gebied dan het rijk van
Alexander zou omvatten.
Het kan niet bevreemden dat met de practische realiseering
van een wereldrijk ook de gedachte van een wereldburgerschap
wordt geboren. De hoogheidswaan der Hellenen is verstoord.
De tegenstelling tusschen Grieken en barbaren vervalt. De Stoa
met name heeft de idee van het cosmopolitisme ingedacht en
in groote trekken uitgewerkt. De horizon verwijdt. Het staatsideaal van den Griekschen stadstaat, door P l a t o en A r i s t o t e l e s zorgvuldig gekweekt, is een antiquiteit geworden.
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Waar het goed is, daar is mijn vaderland, zegt de Epicureër.
Als zelfstandige staat gaat Griekenland onder, het heeft in
de politiek zijn rol uitgespeeld. In de tweede eeuw moet het
zich aan Rome onderwerpen. Maar, wordt de Grieksche staatsmacht overwonnen, de Grieksche geest triumfeert. De machtige
gedachten der Grieksche wijsgeeren worden onder de volkeren
uitgedragen, overal bloeit Grieksche wetenschap en heerscht
Grieksche cultuur. De philosophie wordt internationaal. Behalve
in Griekenland vindt zij haar domein in Pergamum, Rhodus en
vooral in Alexandrië, de typische wereldstad aan den Nijlmond,
waar het Egyptische, Grieksche en Semitische denken elkaar
ontmoeten, tegen elkaar botsen, en zich met elkaar verbroederen.
In de Hellenistische periode zijn er geen groote denkers met
breed uitgewerkte systemen. Mannen, die forsche lijnen trekken
en nieuwe denkmotieven bijbrengen, zijn weinige in aantal.
Over het algemeen genomen kan men zeggen, dat de wetenschap overgaat van „het grootbedrijf" in „het kleinbedrijf". De
speciale wetenschappen ontwikkelen zich ten koste van de
universeele wetenschap. Er zijn mannen die ontzaglijk veel
studiemateriaal verzamelen en in zich opnemen. Philosophen
worden geleerden.
Hiermee hangt nog een ander verschijnsel samen. De philosophie
gaat uit het theoretische over in het practische. De levensvragen
i uit de practijk staan op den voorgrond en geven in het denken
de richtlijnen aan. Het groote probleem van dezen tijd is, hoe
de mensch zijn leven moet inrichten om waarlijk gelukkig te
zijn. Wie is de ware wijze? Van welke levensbeschouwing moet
ik uitgaan, om onder alle levensomstandigheden onafhankelijk
te zijn en mijn persoonlijkheid tot haar recht te doen komen?
De philosophie wordt in hoofdzaak ethiek, en wel individaeele
i ethiek. Het geluk van den enkele, van het individu, wordt gezocht.
Nadat onderscheidene scholen naar verschillende richtingen
getracht hebben het levensideaal van den mensch te bepalen,
blijkt ongeveer een eeuw vóór C h r i s t u s ' geboorte dat dit
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streven op fiasco moet uitloopen: het scepticisme bevangt velen.
De mensch wanhoopt er aan, het levensgeluk ooit te zullen
vinden. De twijfelvraag wordt de uitdrukking van de wanhoopsstemming in het menschelijk hart.
Van hier uit is er maar ééne schrede naar een religieus gekleurde philosophie. Kort voor de geboorte van Jezus wordt
alom gevraagd naar verlossing door machten, hooger en sterker
dan de mensch, de behoefte aan religie wordt al krachtiger, de
goden moeten te hulp komen. Dan worden Oostersche religies
aan het Hellenistisch denken geassimileerd en de philosophie
van den meest religieuzen wijsgeer der Grieken, P l a t o , wordt
in een voor dien tijd passend kleed gestoken.
W e kunnen in de H ellenistisch-Romeinsche philosophie onderscheiden :
A . De ethische scholen, 322—± 100 v. C.
B. De religieuze systemen, + 100 v. C ± 500 n. C.

A.

DE ETHISCHE SCHOLEN
(322 — ± 100 v. C).

In deze periode, waarin de philosophie uit het theoretische
in het practische wordt getransponeerd, dringen de vragen van
practische levenswijsheid naar den voorgrond. Voorzoover de
mannen van wetenschap zich met theoretische vragen bezighouden, komen die meestal alleen ter sprake onder den gezichtshoek van het ethische. Gelijkgezinden sluiten zich aaneen
en stichten een bond, niet alleen om door onderlinge samenspreking dieper in de leer der school door te dringen maar
ook om practisch zich in de deugd te oefenen.
De voornaamste scholen in dit tijdvak zijn die van de Stoa
en van E p i c u r u s . Vóór de behandeling hiervan, wordt eerst
een beknopt overzicht gegeven van de philosophie van de oudere
Academie en van het Lyceum, terwijl aan het slot dezer afdeeling
een kenschetsing wordt geboden van het Scepticisme, het Syncretisme en het Eclecticisme.

L

De Academie»

De school van P l a t o , die ongeveer duizend jaren bestaan
heeft, wordt in den regel ingedeeld in drie perioden: de oude,
de midden- en de nieuwe Academie.
De oude Academie omvat het tijdvak van P l a t o tot ongeveer het midden van de derde eeuw.
De voornaamste schoolhoofden (scholarchen) zijn Speusippus,
P l a t o ' s neef en opvolger, f 339; X e n o c r a t e s , f 314;
P o l e m o , f 270. Behalve deze mannen hebben ook een positie
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van beteekenis ingenomen de groote polyhistors als Heraclides
P o n t i c u s , P h i l i p p u s v a n Opus, Eudoxus van C n i d u s .
P l a t o had in de laatste periode van zijn leven zich heel
dicht bij de bespiegelingen der Pythagoreën over de getallen
aangesloten en de mannen van de oude Academie gaan dezelfde
richting uit. Getallensymboliek is een voornaam bestanddeel van
hun philosophie. X e n o c r a t e s sloot zich in de zieleleer geheel
aan bij de Pythagoreën en spon aan de speculaties van P l a t o
in zijn Timaeus ijverig voort. Bij X e n o c r a t e s vinden we het
eerst de indeeling van de philosophie in physica, logica en ethica.
Een meer ethiseerende richting heeft haar vertegenwoordigers
in P o l e m o , C r a t e s en C r a n t o r . De laatste schreef een
boekje over de treurigheid (ntQi név&ovg), dat later bij velen tot
model gediend heeft in de buiten-Christelijke troostliteratuur.
Hij trachtte ook de goederen des aardschen levens in hunne verhouding tot elkaar te waardeeren. Op de eerste plaats komt
de deugd, op de tweede de gezondheid, op de derde de lust
en op de vierde de rijkdom.

2* Het Lyceum.
Overeenkomstig den wil van A r i s t o t e l e s werd hij na
zijn dood als scholarch opgevolgd door T h e o p h r a s t u s ,
T 287, een man van groote geleerdheid, jarenlang de trouwe
medewerker van den Stagiriet. T h e o p h r a s t u s heeft zeer
veel geschreven, maar bijna alles is verloren gegaan. Hij heeft
o.a. een werk uitgegeven over de planten, dat in de Middeleeuwen, toen de natuurwetenschap schier uitsluitend door boekenstudie beoefend werd, de hoofdbron is geweest voor de botanie.
Algemeen bekend is zijn boekje over De Karakters waarin hij met
') Vgl. Gomperz. Griech. Denker III 376. In Nederlandsche vertaling
is het uitgegeven door de Wereldbibliotheek te Amsterdam.
2
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fijn psychologischen kijk de zwakheden der menschen teekent.
T h e o p h r a s t u s werkte over het geheel genomen in den
geest van den stichter der school voort. Toch week hij op
een gewichtig punt van hem af, nl. in de opvatting van de
verhouding, waarin de godheid tot de wereld staat. Aristoteles
was deïst, hield godheid en wereld streng gescheiden. T h e o p h r a s t u s ' denken bewoog zich in de lijn van verzoening
dezer tegenstelling, welke richting zich voortzet bij het derde
schoolhoofd, S t r a t o , en daar uitloopt op pantheïsme. Strato
van Lampsacus, f 269, in de oudheid de physicus genoemd,
leerde een naturalistisch pantheïsme. Naar hem wordt de voorstelling, die op naturalistische wijze godheid en wereld identificeert,
wel Stratonisme genoemd.
Naast deze mannen zijn van beteekenis E u d e m u s die de
ethische geschriften van den meester uitgaf, A r i s t o x e n u s
die over muziektheorie schreef, en D i c a e a r c h u s , een vorscher op historisch en geographisch terrein. De meesten hielden
zich, naar den geest van den tijd, vooral bezig met ethische
problemen. Ook begon men de werken van A r i s t o t e l e s te
paraphraseeren en te commentarieeren.
De school der peripatetici mondt later in die van het Neoplatonisme uit.

3. De Stoa*
F. O g e r a u. Essai sur le système philosophique des Stoiciens.
Paris, 1885.
R. Hirzel. Untersuchungen zu Ciceros philosophischen
Schriften. Leipzig, 1877—1883. Voornamelijk deel II.
P. Barth. Die Stoa . Stuttgart, 1908.
E. Be van. Stoics and Sceptics, Oxford, 1913.
2

De stichter van de Stoïsche school is Z e n o (f 264) uit
Citium op Cyprus. Na schipbreuk geleden te hebben is hij 314
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te Athene gekomen, waar hij o.a. van C r a t e s onderwijs genoot. Omstreeks 300 ging hij over tot het stichten van een
eigen school. Hij hield met zijn leerlingen samenkomsten in een
beschilderde hal, stoa poikilé (oroèt noixi}.^) en naar deze vergaderplaats is de school van Z e n o de Stoïsche genoemd.
Het tweede schoolhoofd was C l e a n t h e s (f 233),uitKleinAzië afkomstig. Hij werkte in aansluiting aan de Cynische
school de gedachten van Z e n o verder uit. Hij is bekend door
zijn, bij S t o b a e u s bewaard gebleven, hymne aan Zeus,
waaruit de apostel P a u l u s in zijn rede op den Areopagus
hoogstwaarschijnlijk een regel heeft aangehaald (Hand. 17:28).
Het derde schoolhoofd, de voornaamste vertegenwoordiger
van de Stoa, is C h r y s i p p u s (f 207), een groot geleerde,
eveneens geboortig uit Klein-Azië. Men zag reeds in de oudheid in hem zoozeer de geïncarneerde Stoa, dat het woord is
overgeleverd: „wanneer er geen Chrysippus geweest was, zou
nooit een Stoa bestaan hebben" (« pij-/CCQïjv Xgijamnog, oix
«v T\V üroa). C h r y s i p p u s moet meer dan zevenhonderd
boeken geschreven hebben.
De scholarchen die op C h r y s i p p u s volgden, evenals de
andere aanhangers dezer school, zijn van minder beteekenis
dan hij.
De meeste dezer mannen zijn afkomstig uit Azië en NoordAfrika, echte Atheners zijn er haast niet bij. Enkelen zijn zelfs
van Semitisch ras. De Stoa vertoont een internationaal type.
Het is te betreuren dat de meeste geschriften van de oudere
Stoïcijnen verloren zijn gegaan. Het voornaamste werk voor
de kennis van hun philosophie is het zevende boek van
D i o g e n e s L a e r t i u s ; voorts komen vooral in aanmerking
P l u t a r c h u s die citaten uit C h r y s i p p u s geeft, C i c e r o
die herhaaldelijk citeert, en 'ook Kerkvaders, die op onderscheidene plaatsen in hun werken van de Stoa melding maken.
De fragmenten der oude Stoïcijnen zijn uitgegeven door
H a n s v o n A r n i m , Stoicorum veterum fragmenta, Leipzig,
1903—1905.
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De geschiedenis van de Stoa wordt gewoonlijk onderscheiden
in drie phasen. De eerste phase loopt tot ongeveer het midden
van de tweede eeuw, de tweede phase tot het midden van de
eerste eeuw v. C , de derde phase valt in den tijd van de Romeinsche Keizers. In deze afdeeling wordt een beknopt overzicht
van de philosophie der oude Stoa gegeven. In bizonderheden
is niet meer na te gaan, wat ieder der Stoïcijnen afzonderlijk
leerde. Daarom is het 't beste naar de overgeleverde fragmenten
een geordend overzicht te bieden van de Stoïcijnsche philosophie.
Door dezen stand van zaken zijn er bij de interpretatie en
reconstructie van het stelsel nog al controversen.
De Stoa deelt naar het voorbeeld van Xenocrates de
philosophie in in physica, logica en ethica. We zullen ons in
hoofdzaak aan deze indeeling houden.
Het woord en zijn uitdrukking in de taal staan
Logica.
j
verband. Omdat de Stoïcijnen
hiervoor oog hadden, hebben ze zich ook met taalwetenschap
bezig gehouden en zelfs in die mate vruchtbaar gewerkt, dat
hun terminologie nog ten deele gebruikt wordt in de grammatica
van onzen tijd.
Wat de Stoa op het gebied van de formeele logica heeft
gepresteerd, kan met stilzwijgen worden voorbijgegaan. Ze
tracht Aristoteles te corrigeeren en aan te vullen. Van
meer belang is, wat ze geeft over den oorsprong en de geldigheid
onzer kennis.
In de kennistheorie toonen de Stoïcijnen leerlingen te zijn
van de Cynische school, die de menschelijke kennis uit de
j waarneming afleidde. Hun standpunt is dat van het sensualisme,
d.w.z. al onze kennis komt door de zintuiglijke waarneming tot
stand. De voorstellingen (cpavraaCat) ontstaan, doordat de
buitenwereld op onze ziel inwerkt en in onze ziel afdrukken veroorzaakt zooals een zegel wordt afgedrukt in was ). De ziel
m g t
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') v. Arnlm. I fr. 58, 484.
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des menschen is te vergelijken met een stuk wit papier, waarop
door de buitenwereld letters geschreven worden, die uitdrukken
wat de dingen buiten ons zijn ).
D e kennis ontstaat dus door de waarneming met onze zintuigen, de waarnemingen worden verbonden i n de herinnering
en de herinneringen verbinden zich tot ervaring, empirie (ipnfiQia).
D e ontwikkeling van het verdere kenproces is in haar wezen
verbinding der voorstellingen.
Terwijl nu de waarneming ons het enkele ding in de werkelijkheid doet kennen, komen we door de werkzaamheid van de
rede tot de vorming van algemeene begrippen, of liever, van algemeene voorstellingen, die de individueele in zich begrijpen en die
omvatten. Deze algemeene-begrippenvorming kan onopzettelijk
en opzettelijk zijn, is een natuurlijke en bij alle menschen op
dezelfde manier aanwezig, öf een kunstmatige en methodische,
zooals deze geschiedt in de wetenschap. In het eerste geval vormen zich bij den mensch op noodwendige wijze algemeene
begrippen (*oiv«l tvvouu) ), die beschouwd kunnen worden als
een soort van residu i n de ontwikkeling van het ras, een neerslag
van kennis die bij alle menschen gelijk is. D e ziel van den
mensch is bij de geboorte een onbeschreven blad papier gelijk,
maar hij heeft i n zich de geschiktheid om bij het opgroeien de
algemeene begrippen te vormen ).
]

2

8

') Terecht is opgemerkt, dat de uitdrukkingen die de Stoïcijnen gebruiken
om de acte van de waarneming uit te drukken, ontleend zijn aan den tastzin,
hetgeen misschien te verklaren is uit de materialistische mentaliteit van de
Stoa. We moeten bij de uitdrukking van psychische werkzaamheden in de
taal ons altijd van overdrachtelijke uitdrukkingen bedienen, de woorden
zijn symbolen. Bij de echt Grieksche wijsgeeren vinden we meestal, ter aanduiding van de acties in het kenproces, woorden gebruikt, die ontleend
zijn aan het gezichtszintuig, het kennen is een aanschouwen, een zien. De Stoa
kiest bij voorkeur woorden, die symbolisch de werkzaamheid van den tastzin
uitdrukken, het kennen wordt genoemd een be-grijpen, vatten, aannemen
{ovkka.fi/3dveiv, xazaiapfiavsiv, concipere, comprehendere). *) v. A r n i m . III fr.
69. ) Het komt mij voor dat de opmerking van Barth, Die Stoa bl. 113
3

2
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In de nieuwere philosophie is de leer van de aangeboren
begrippen *) een integreerend bestanddeel geweest in de systemen van D e s c a r t e s en L e i b n i z .
De Stoïcijnen hebben ook een onderzoek ingesteld naar de
geldigheid onzer kennis en de vraag naar het waarheidscriterium
in geding gebracht. Hoe weten we dat onze kennis waar is,
aan de werkelijkheid beantwoordt?
Op deze vraag is in de eerste plaats het antwoord, dat de
waarheid niet ligt in een enkel begrip, maar in een verbinding
van begrippen, in het oordeel.
Juist is die verbinding van voorstellingen, waarbij we door
onmiddellijke evidentie de overtuiging hebben, dat ze met de
werkelijkheid overeenkomt. Bij de zuivere waarneming en bij
de algemeene begrippen zijn we er zeker van dat onze kennis
juist is. In dat geval verleent dan ook het subject zijne toestemming {ovyitaza&iGiQ).

Hierin ligt in nuce de voor de psychologie en ook voor de
logica hoogst belangrijke erkentenis opgesloten, dat bij de vorming van oordeelen niet alleen (gelijk A r i s t o t e l e s meende)
het kennende Ik werkzaam is, maar de mensch ook als willend
wezen in actie is. Voortgezette psychologische analyse zal tot
het resultaat leiden, dat bij de vorming van oordeelen de mensch
ook als gevoelend, beoordeelend wezen een rol speelt, en dus
A r i s t o t e l e s in zijn psychologie en logica veel te intellectualistisch is.
juist is: „Es scheint mir, dass die Stoiker die gemeinsamen Begriffe nach Analogie des tierischen Instinktes gedacht haben. Die Biene hat eine der Anlage
nach angeborene Kenntnis der zu bauenden Zeilen, die aktuell wird, sobald
sie, zur Arbeit herangewachsen, anfangt, Wachs zu sammeln. Sie lernt aber
die Zelle durch die Uebung noch genauer kennen." ') C i c e r o vertaalt „notiones communes" en noemt als zoodanig de idee van God, de zaden der deugden en de kennis van de onsterfelijkheid der ziel. Hierop bouwt Descartes
voort met zijn leer van de „ideae innatae", de aangeboren begrippen. Vgl.
C. B. Spruyt. Geschiedenis van de leer der aangeboren begrippen. Leiden, 1879.
H. Bavinck. Geref. Dogmatiek I, 226.
2
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^
^ c h o u w i n g van de Stoa is materialistisch.
Z e houdt alleen voor werkelijk wat
* lichamelijk is. Onlichamelijke dingen, d. w . z.
dingen die geen ruimte in beslag nemen, bestaan niet. Z i e l ,
G o d , krachten en eigenschappen zijn materiëele dingen.
T o c h loopt door deze materialistische beschouwing een dynamische opvatting heen. D e werkelijkheid splitst zich i n twee
principia, kracht en stof. D o c h de kracht wordt i n zekeren zin
weer hchamelijk gedacht. Beide principia zijn af te leiden uit de
wereldkracht, d. i . de godheid.
B

w e r c

e s

y

D e godheid — en hier sluit de Stoa zich bij H e r a c l i t u s
aan — is de wereldkracht die alles doet bestaan, die alle dingen bezielt en doet leven. Z e is vuur ), wereldadem (nvtf/ia),
die heel het universum doordringt.
1

U i t den wereldadem, die enkel materie is, ontstaan vuur,
lucht, water en aarde. Deze vier grondstoffen of elementen
(oroixiïa) gaan voortdurend i n elkaar over. V a n deze elementen
is vuur het voornaamste. A l l e dingen worden geboren uit vuur
en gaan onder in vuur. Wanneer het wereldjaar is afgeloopen
en het heelal i n vuur wordt opgelost, begint de evolutie der
dingen uit vuur opnieuw. D e Stoa leert een rythmische successie
van werelden, een eindelooze recapitulatie van het wereldgebeuren. W a t geweest is, zal straks weer zijn. S o c r a t e s en
P l a t o komen in de nieuwe eeuw onder precies dezelfde omstandigheden terug *).
In elke periode is de godheid als vuuradem de albeheerschende
kracht. Daar ieder individu, ook de mensch, een deel is van
het A l en het wereldpneuma stoffelijk is, moet ook de ziel des!
menschen materie zijn. Trouwens, volgens de Stoa, moet hetgeen
op een lichaam inwerkt, zelf hchamelijk zijn. D e ziel als levensadem bezielt en beweegt het lichaam. Centrum is het hart, het
middelpunt van de levenswarmte. Hier zetelt de rede die den
mensch leidt, zij is het besturende deel (rö ïjyepovi*6v) van de
V v. A r n i m . II fr. 1027. *) v. A r n i m . II fr. 625.
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menschelijke ziel. Vanuit het hart omvangt de ziel als het ware
met zeven polypenarmen het lichaam. D i e zeven armen zijn:
de vijf zintuigen, de voorttelingskracht en het vermogen om te
spreken. D e ziel is een deel van de wereldziel en lost zich na
den dood in het wereldpneuma op. Persoonlijke onsterfelijkheid
leert de Stoa niet.
U i t het bovenstaande is reeds duidelijk geworden, dat de
Stoa de godheid met de wereld identificeert en alzoo pantheïstisch is. Z i j geeft aan S t r a t o boven A r i s t o t e l e s de
voorkeur (zie b l . 152) en laat zich ook in dezen door H e r a c l i t u s (zie b l . 16) leiden. Zooals de plant voortkomt uit het
zaad, zijn de individueele dingen voortgekomen uit het A l , uit
de godheid, en mitsdien onderworpen aan de wereldwet, welke
ze wederom in navolging van den wijsgeer uit Efeze Logos
noemen. In het logosbegrip van H e r a c l i t u s waren de
beide elementen van mechanische noodwendigheid en teleologische orde, van natuurwet én norm, opgenomen, en hierbij sluit
de Stoa zich aan.
In heel het wereldgebeuren geschiedt alles naar de wet der
causaliteit; alle geschieden is aan de wet der oorzakelijkheid,
die noodzakelijk, zonder eenige uitzondering, met ijzeren consequentie werkt, onderworpen. E r is geen toeval. Het noodlot,
fatum (itftaQuivrj), beheerscht de dingen in hun loop. A l l e gebeuren, groot en klein, is gedetermineerd, en een oneindig verstand, dat alle oorzaken kende, zou het gebeuren van tevoren
kunnen berekenen en precies weten hoe het heelal over honderd
jaar zal zijn. Deze universeele macht van de causaliteitswet
drukken de Stoïcijnen in religieuzen vorm aldus uit, dat er „niets
geschiedt zonder den w i l van Zeus".
Naast dit Democritische element werkt i n de Stoa niet minder
krachtig een fundamenteele idee uit A n a x a g o r a s ' philosophie.
D e logos is niet alleen alles beheerschende kracht, maar ook
wereldrede, wereldorde. Z i j is een zaadkracht die de dingen
voortbrengt (Xóyog antquotrixig), en tegelijk een kracht die ze
leidt naar een doel, ze is voorzienigheid, providentia (nnövoia).
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De wereld is doelmatig ingericht. Het universum is een organisch geheel, waarin alle ding schoon is en een doel heeft.
Chrysippus zegt, dat de Natuur sommige wezens tot stand
gebracht heeft ter wille van de schoonheid, zoo heeft de pauw
haar schoonen staart alleen tot versiering. De Stoïcijnen drijven
evenwel hun teleologie op de spits, tot het belachelijke toe.
Chrysippus spreekt meestal van de volkomenheid en de
doelmatigheid der wereld in het algemeen, maar soms hebben
de Stoïcijnen getracht de doelmatigheid tot in bizonderheden
aan te toonen en het ondoelmatige en onvolkomene in deze
wereld weg te redeneeren. De natuur is ter wille van den
mensch doelmatig ingericht ). Het paard is er om er op te
rijden, het rund om er mee te ploegen, roofdieren zijn er om
er dapperheid van te leeren, wandluizen zijn er als een probaat
middel tegen lang slapen, en muizen zijn er om ons te leeren
dat we onze etenswaren moeten opbergen.
Omdat de doelmatigheidstheorie door de Stoïcijnen tot inf
verre consequentie gedreven werd, moest de vraag opkomen:
hoe is deze theorie te rijmen met het kwaad, het ethisch en
het physisch kwaad in de wereld? Hiermee is gegeven het
probleem van de Theodicee, d. i. de rechtvaardiging van de
godheid ten opzichte van het kwaad.
Op alle mogelijke wijzen hebben de Stoïcijnen gepoogd dit
ontzaglijk zware probleem naar hun philosophische principia op
te lossen. Ze trachtten öf de realiteit van het kwaad te ontkennen en b.v. aan te toonen dat ziekten bevorderlijk zijn aan
de regeneratie van het lichaam, öf zochten als uitweg dat de
godheid het kwaad toeliet als phase in de ontwikkeling van
het goede gelijk in de comoedie het dwaze meewerkt tot de
schoonheid van het geheel, öf beschreven het kwaad als opvoedingsmiddel voor de menschheid (honger en pest wordt den
J

') Zoo kan C i c e r o later, in deze lijn voortgaande, de bekende woorden
schrijven (De nat. deor. II, 61) dat alles in de wereld, wat de menschen gebruiken, terwille van den mensch gemaakt is (omnia quae sint in hoe mundo
quibus utantur homines, hominum causa facta esse et parata).
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menschen toegezonden om door een waarschuwend voorbeeld
duidelijk te maken dat de slechten gestraft worden), öf betoogden dat het onvolkomene dient om de volkomenheid in
grooter luister te doen schitteren. In de meeste gevallen loopt
bij hen de [solutie van het theodiceeprobleem uit op een vervlakken van het zondebegrip en een wegwerken van de
ontzaglijke realiteit van het kwaad.
Van het philosophisch systeem der Stoa is de
*ek.
voornaamste stuk. Het komt in de
philosophie op doen aan, de moraal staat in het middelpunt.
Philosophie leert den mensch deugdzaam te leven. De echte
philosoof is de wijze, die als zelfstandige zedelijke persoonlijkheid
souverein tegenover zijn omgeving staat, die niemand en niets
noodig en aan zich zelf genoeg heeft; zijn bizondere qualiteit
is de autarkeia (aimxgxeia), de zelfgenoegzaamheid en onafhankelijkheid. Hierin bestaat het levensgeluk, de eudaemonie
van den wijze.
Het levensgeluk van den wijze kan beschreven worden naar
de negatieve en naar de positieve zijde.
Negatief kenmerkt de wijze zich hierdoor, dat hij zich vrij
maakt van de invloeden, die het wereldleven op hem uitoefenen
en eveneens van allerlei inwendige toestanden, die hem de vrijheid van de persoonlijkheid ontrooven. De wijze moet zich
ontdoen van alles wat belemmerend op zijne vrijheid inwerkt,
hij moet alle levensomstandigheden buiten zich volkomen beheerschen en tegelijk de vrees voor goden en menschen in zich
uitroeien.
In den mensch zelf zijn de affecten of gemoedsbewegingen
(nu&ij), aandoeningen en hartstochten, welke hem hinderen bij
de ontplooiing van zijn vrijheid. Daarom moet de wijze de
affecten onderdrukken, om op die manier boven alle aandoening
verheven te zijn. Zijn ideaal is de affecdoosheid (ocird&ucc). De
wijze mag aan de affecten niet zijn toestemming verleenen. Dit
apathisch-zijn houdt niet in dat hij koud en gevoelloos is, maar
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dat hij alle aandoeningen volkomen beheerscht. De wijze voelt
de pijn wel maar klaagt er niet over, omdat hij die niet beschouwt als een kwaad, hij is niet hoogmoedig en trekt zich
van eerbetuiging of belastering van de zijde der menschen niets
aan, hij is boven de publieke opinie verheven, hij kent geen
medelijden met ellendigen maar vraagt ook geen mededoogen
van anderen voor zich zelf.
De leer der affecten is door de Stoa op intensieve wijze beoefend. Ze verdeden de affecten in vier hoofdsoorten:
1. die ontstaan uit een verkeerde meening over een tegenwoordig goed, de bist (ffiovri);
2. die ontstaan uit een verkeerde meening over een toekomstig goed, de begeerte (im&vniu);
3. die ontstaan uit een verkeerde meening over een tegenwoordig kwaad, de droefheid (Mni/);
4. die ontstaan uit een verkeerde meening over een toekomstig kwaad, de vrees (q.ófiog).
De Stoïcijnen trachten alle gemoedsbewegingen uit deze
vier grondaffecten af te leiden. Descartes en Spinoza, die
ook een soort classificatie van de affecten ontwierpen, grijpen
hierbij naar de Stoa terug.
Tegen de affectenleer van de Stoa kunnen o.a. een drietal
ernstige bezwaren ingebracht worden.
Het eerste bezwaar geldt het wezen van het affect. Gelijk
talrijke philosophen en psychologen van vroeger en later tijd,
verwarren de Stoïcijnen aandoeningen en hartstochten met
elkander. En toch zijn droefheid en begeerte onmogelijk onder
dezelfde klasse van psychische verschijnselen te rangschikken.
Droefheid is een aandoening, een actie van het gevoelend, beoordeelend Ik; begeerte is een streving (die zich tot een hartstocht
kan versterken), een actie van het strevend Ik.
Het tweede bezwaar raakt den oorsprong van het affect.
Volgens de Stoa komt het affect voort uit een onjuiste meening
over goed en kwaad*). Gierigheid komt voort uit een ver') v. A r n i m . UI fr. 456.
PhOas. 1

jl
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keerde meening over het geld, vrees uit een verkeerde meening
over den dood. Deze intellectualistische psychologie gaat geheel
feil. De gevoelsfunctie is in de menschelijke ziel een zelfstandige
functie naast de kenfunctie. Het gevoel van vrees b.v. kan ontstaan tegen heldere en juiste kennis in. Er is verband tusschen
kennen en gevoelen, maar dit verband is niet van dien aard,
dat een aandoening uit een kenacte zou ontstaan.
Het derde bezwaar betreft de waardeering van de affecten.
De Stoïcijnen houden de affecten voor zielekrankheden, voor
storingen van het redelijk zieleleven (perturbationes animi).
Hiertegenover moeten we handhaven, dat de aandoeningen en
begeerten op zichzelf waarde hebben. W e l werkt de zonde op
ons streef- en gevoelsleven storend in, gaan de strevingen dikwijls
in verkeerde richting, zijn de aandoeningen menigmaal te sterk
en onrein, maar onder normale verhoudingen zijn ze ethisch
niet af te keuren, ze verrijken het leven van ons zelf en van
anderen. Jezus spreekt ih de Bergrede de barmhartigen zalig.
De positieve zijde van het Stoïcijnsche levensideaal wordt
aldus beschreven, dat de wijze naar de natuur (qpvö«) leeft, dat
hij overeenstemt met dat, wat zijn natuur uitmaakt, d. i. zijn
rede. Naar de natuur leven is niet slechts een zich onderwerpen
aan zijn eigen individueele rede, maar tegelijk een zich conj
formeeren aan de universeele rede, aan den logos, aan de god}
heid. Dan eerst leeft iemand deugdzaam, wanneer zijn handelingen in overeenstemming zijn met de redelijke wereldorde,
met de wereldwet. W i e naar de natuur leeft, gehoorzaamt
aan de hoogste wet*). En wie de algemeene wet volgt,
is gelukkig. Dit geluk, deze zelfbevrediging is niet het doel,
maar het gevolg van het zedelijk handelen. Zoo is dus leven
naar de natuur inhoud van den plicht.
De ethiek van de Stoa kenmerkt zich voorts hierdoor, dat
ze vollen nadruk legt op de gezindheidjgwaaruit de handelingen
voortkomen. Die gezindheid is principieel goed öf slecht; een
') De begrippen natuur (<pvoig) en wet (vófios),
scherpe tegenstelling vormden, vallen hier samen.

die bij de Sophisten een
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tusschenstadium is er niet ). Wie een goede gezindheid heeft,
bezit in beginsel alle deugden. De Stoïcijnen sluiten zich in
het opnoemen van de verschillende deugden (inzicht, dapperheid, bezonnenheid, gerechtigheid) bij P l a t o aan, en leggen
er tegelijk vollen nadruk op, dat deze deugden een eenheid
vormen. De deugd is één. Deze waardeering van de gezindheid
bij de beoordeeling der menschelijke handelingen is, gelijk
W i n d e l b a n d ) terecht heeft opgemerkt, een van de diepste
ethische gedachten der Antieken geweest.
Is er, principieel beschouwd, tweeërlei gezindheid, dan zijn er
in het wezen der zaak tweeërlei soort van menschen, goeden en
kwaden (snovdaïot en q/udXat), wijzen en dwazen ). De mensch
is deugdzaam of hij is het niet, een derde mogelijkheid bestaat
niet. De wijze, die de incarnatie is van de deugd, doet alles
goed, de dwaas doet alles verkeerd. De groote massa van de
menschen is dwaas, het getal wijzen is zeer gering. Enkele
namen worden genoemd: Socrates, Antisthenes, Diogenes.
Tweeërlei gezindheid en dus ook tweeërlei handelingen, goed
of kwaad. Een handeling is in overeenstemming met de wet of
zij is het niet.
Tweeërlei gezindheid en dienovereenkomstig tweeërlei zedelijke goederen. Wat niet rechtstreeks met de deugd verband
houdt, is niet goed. Alle uitwendige levensomstandigheden, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, leven en dood hebben
geen zedelijke waarde en behooren tot de adiaphora, tot de
onverschillige dingen. Omdat het leven ook een adiaphoron is,
leert de Stoa, dat men, wanneer het ondragelijk wordt of met
de deugd in conflict komt, er een eind aan mag maken. Dit
is geen grauwe theorie maar werd door de Stoïcijnen in
practijk gebracht. Er wordt verhaald dat Z e n o , toen hij een
vinger gebroken had, zich ophing, en C l e a n t h e s eveneens
door zelfmoord een eind gemaakt heeft aan zijn leven.
Theoretisch, principieel hielden ze aan het dualisme wel vast,
l

3

8

') v. Arnim. I fr. 566,IIfr.393. *) W i n d e l b a n d — B o n h ö f f e r . Gesch.
der ant. Philos. 270. ) v. A r n i m . I fr. 216.
3
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maar in de practijk werd de tegenstelling verzacht. Dit mildere
van de practische opvatting blijkt reeds uit de adiaphora. En
onder deze adiaphora waren er ook weer, die een betrekkelijke
waarde hadden. Ze erkenden een relatief zedelijk goed en onderscheidden in de adiaphora drie soorten:
a. wat in zeker opzicht een bepaalde waarde heeft, het gewenschte {nQorjyuhov), bv. begaafdheid, schoonheid, kracht, rijkdom, eer.
b. wat tegen de natuur ingaat en schadelijk is (anonqotjyiiivov),
bv. zwakheid, armoede, schande.
c. wat een betrekkelijke waarde of onwaarde heeft en alzoo
een adiaphoron in engeren zin is, bv. of het aantal haren op
het hoofd even of oneven is, of ik dit geldstuk of dat ter betaling zal uitgeven.
Ook in de plichtenleer werd in de practijk onderscheiden
tusschen volstrekte en relatieve plichten. Eveneens werd een
categorie geschoven tusschen den wijze en den dwaze, nl. de
naar het goede strevende {nqoxónxoiv).
De wijzen en goeden staan niet op zichzelf, maar vormen
een gemeenschap. "Deze gedachte is niet in strijd met de onafhankelijkheid van den wijze, want hoewel hij voor zich zelf
leeft, breidt hij toch van zich zelf als middelpunt zijn belangensfeer uit. Vooral wordt de gemeenschapsidee gevoed door het
monistisch principe van de Stoa. De individuen zijn deelen van
de wereldziel; zij, die in harmonie met de natuur leven, zijn
elkander verwant en vormen een maatschappij. De wijzen hebben elkander lief en streven naar het tot stand komen van een
staat, waar men geheel naar de natuur leeft. De ideale staat van
de Stoa komt vrijwel overeen met het staatsideaal, dat de communist van onzen tijd zich droomt. Zoolang dit ideaal nog niet is
verwerkelijkt, is het voor den wijze het beste in den tegenwoordigen staat stil te leven en zijn eigen zaken te doen (raavTov nq&xruv).
Hieruit vloeit voort het cosmopolitisme *) van de Stoa. De
') Vgl. R. H . W o l t j e r . Het Woord Gods en het woord der menschen.
bl. 269 v.v.
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mensch is wereldburger. De tegenstelling van Hellenen en
barbaren, van heeren en slaven, moet verdwijnen.
Deze staatsphilosophie van de Stoa hangt samen met de verruiming van blik in de Hellenistische periode en is in zekeren
zin een neerslag van cultuurhistorische toestanden, 't Is de
philosophie van het wereldrijk van Alexander, later van de
wereldheerschappij der Romeinen, die het philosophisch cosmopolitisme van de Stoa op dit punt hielden voor een wijsgeerige
rechtvaardiging van hun wereldrijk-idee.

«...

Omdat het leven naar de natuur is een leven naar
de wereldwet, d. i. overeenkomstig den wil der godheid, krijgt de ethiek onder dit gezichtspunt een religieuze kleur.
Maar hieruit volgt ook, dat hun religie in hoofdzaak moraal is.
De mythische voorstellingen van het volksgeloof konden ze
niet aanvaarden. Ze oefenden daarop een scherpe critiek. Om
de kloof tusschen de volksreligie en hun philosophische overtuiging te overbruggen, maakten de Stoïcijnen gebruik van een
in lateren tijd herhaaldelijk toegepast middel, nl. de allegorische
verklaring. Ze hebben de religieuze voorstellingen van de positieve volksreligie opgevat als inkleeding en uitbeelding van
wijsgeerige gedachten. Zeus is de algemeene alles doordringende
wereldgodheid, Hera de lucht, Poseidon het water, enz.
Het pantheïsme der Stoïcijnen gaf ook een wijsgeerigen grondslag aan de mantiek. De godheid bepaalt wat geschieden zal,
en zooals zij het bepaalt, geschiedt het. De godheid of wereldziel, waarvan de ziel des menschen een deel is, geeft teekens,
waaruit de mensch kan afleiden, wat in de toekomst geschieden
zal. Omdat alle dingen in den grond één zijn, staan alle verschijnselen met elkaar in verband, zij het ook in een ver verwijderd verband. Er is samenhang tusschen den stand der sterren
of de ligging der ingewanden in een dier en ons levenslot, ook
al ontgaat ons, waarin die samenhang bestaat.
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Epicurus en zijn school»

M . Guyau. La morale d'Epicure . Paris, 1886.
M . Renault. Eplcure. Paris, 1903.
A. Kochalsky. Das Leben und die Lehre Epikurs übersetzt. Berlin, 1914.
J. H. Leopold. Uit den tulnvan Epicurus . Rotterdam, 1921.
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De Cynische school loste zich op in de Stoa, de Cyreneïsche
school ging over in die der Epicureën.
In levensvisie en levenswaardeering staan Stoïcijnen en Epicureën
recht tegenover elkaar. En toch is er groote verwantschap. Hoewel ze tegenvoeters zijn, rusten ze beiden op denzelfden bodem. Ze
geven een tegengestelde oplossing bij dezelfde probleemstelling.
Beiden vatten de philosophie op als een practische wetenschap,
beider ethiek is individueele ethiek, beiden zoeken het ideaal van
den wijze in zijn onafhankelijkheid van het wereldgebeuren, in zijn
zelfgenoegzaamheid en onbewogenheid te midden van het bewogen leven. Wetenschappelijk staat de school van E p i c u r u s
op veel lager niveau dan de Stoa; van een wetenschappelijke
ontwikkeling is bij de latere Epicureën weinig te bespeuren.
E p i c u r u s werd in 341 als zoon van een Atheenschen vader
op het eiland Samos geboren. In zijn jeugd heeft hij zich ijverig
beziggehouden met de geschriften van D e m o c r i t u s ; met
diens materialisme is zijn geest gedrenkt. In het jaar 306 stichtte
hij te Athene een school in een tuin die hem toebehoorde,
waarom de Epicureën „de lieden van den tuin" werden genoemd.
Ook vrouwen werden tot den kring toegelaten; enkele hetaeren
speelden er zelfs een voorname rol. N a een zwaar lichaamslijden is
hij in 270 gestorven en vele jaren na zijn dood door zijn volgelingen met dankbaarheid herdacht en vereerd. Vereering van de
goden was niet geoorloofd, maar vereering van E p i c u r u s wel.
Van de vele boeken (omstreeks 300 in getal), welke
E p i c u r u s geschreven heeft, is weinig over. Van zijn 37
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boeken Over de natuur zijn twee in de bibliotheek van
Herculaneum teruggevonden. We bezitten nog van hem drie
leerbrieven, „de voornaamste uitspraken" (xvqtou dót-ai), die door
de leerlingen gememoriseerd en als een schat door het leven
meegedragen moesten worden, en eenige kleine fragmenten.
Voorts leeren we zijn philosophie kennen uit het tiende boek
van Diogenes Laertius en uit Cicero's definibus(boek
1 en 2) en de natara deorum (boek 1). Wat van Epicurus
over is, is verzameld door Usener en uitgegeven onder den
titel Epicurea, 1887. Een duidelijke uiteenzetting van de Epicureïsche philosophie vinden we later bij een vertegenwoordiger dezer school, den Romeinschen dichter T. Lucretius
Carus (f 55 v. C), die in zijn wijsgeerig gedicht de renith
natura de levens- en wereldwijsheid van Epicurus beschrijft
en verheerlijkt •").
De voornaamste leerlingen van Epicurus zijn: Metrodor us, zijn vriend; Hermarchus, het tweede schoolhoofd;
Zeno van Sidon; Phaedrus, dien Cicero kende; in
lateren tijd nog Philodemus.
Over het algemeen hebben de Epicureën
zich weinig met logische problemen beziggehouden. Ze noemen de logica canoniek (canon = regel),
omdat deze de regels aangeeft, waarnaar we kunnen vaststellen
of iets waar is of niet. Gelijk de Stoïcijnen zoeken ook zij naar
het criterium der waarheid en vinden dit in de waarneming,
die met het gevoel van zekerheid gepaard gaat. Wat we op
een bepaald moment met de zintuigen waarnemen, is waar. De
begrippen en meeningen die we uit de waarnemingsbeelden
afleiden, moeten voortdurend aan de onmiddellijke waarneming
door de zintuigen getoetst worden. Alle kennis staat onder
rechtstreeksche controle der waarneming.
') Vgl. J. W o l t j e r . Lucretii philosophia cum fontibus comparata.
Groningen, 1877. J. van der V a l k . De Lucretiano carmine a poeta
perfecte atque absolute. Kampen, 1902.
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Op de vraag, hoe de waarneming tot stand komt, laat
E p i c u r u s het antwoord geven door D e m o c r i t u s , wiens
leer van de „afbeeldingen" door hem wordt overgenomen. Hij
stelt zich het waarnemingsproces op deze. wijze voor, dat fijne
afbeeldingen zich van de voorwerpen buiten ons afscheiden,
in onze zintuigen dringen en de voorstellingen veroorzaken.
Dit is dus zuiver materialistisch gedacht. N u kunnen de afbeeldingen op den weg van het ding in de werkelijkheid naar het
zintuig van den mensch zich eenigszins wijzigen en van elkander
afwijken. Hieruit is te verklaren, dat verschillende menschen
verschillende voorstellingen hebben van hetzelfde ding, of ook
dat dezelfde persoon hetzelfde ding op verschillende tijden
telkens op een andere wijze waarneemt.
In de kennistheorie staat E p i c u r u s evenals de Stoa op
het standpunt van het sensualisme. De Stoa had echter in haar
I leer van de algemeene voorstellingen een rem om niet naar
het relativisme af te glijden, het sensualisme van E p i c u r u s
daarentegen was een vruchtbare bodem voor een relativistische
kennistheorie, voor scepticisme.
.
Het was E p i c u r u s er om te doen een
^i. f .
verklaring van het ontstaan en bestaan der
^
* wereld te geven, waarbij elke invloed van bovennatuurlijke machten apriori zou zijn uitgeschakeld. Zulk een
theorie bood hem de philosophie van D e m o c r i t u s met haar
alle teleologie uitsluitende mechanische causaliteit.
Er is alleen materie. Er bestaat niets dan stofatomen en de ledige
ruimte. Door opeenhooping van de slechts quantitatief van elkander onderscheiden atomen is de kosmos gevormd. Tot zoover
gaat E p i c u r u s met D e m o c r i t u s mee, maar ten opzichte van
de wijze, waarop de wereld ontstaan is wijkt hij eenigszins van
hem af. De wijze van Abdera had geleerd dat de atomen oorspronkelijk vrij 'zweefden, en door botsing een draaiende beweging
van zich ophoopende atomen werd veroorzaakt. Maar de man
van Samos neemt in de oneindige ruimte een „boven" en een
1C
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„beneden" aan en laat de atomen in loodrechte richting van
boven naar beneden vallen. Het was een „regen" van atomen.
Waren ze nu alle loodrecht naar beneden blijven vallen, dan
zouden ze nooit elkander geraakt, nooit met elkander gebotst
hebben, en zou de wereld niet zijn ontstaan. De wereld is er
echter en er moet dus iets bizonders gebeurd zijn. Dit is
inderdaad het geval. E p i c u r u s leert, dat enkele atomen in eens
in hun val van de loodrechte richting zijn afgeweken en door deze
„declinatio minima" de voor het ontstaan van het heelal noodige
botsing is ontstaan. De wereld dankt haar ontstaan aan een
absoluut toeval. De man, die de goden ver buiten de wereld
wilde houden en alle gebeuren op „natuurlijke" wijze verklaren,
riep zelf voor het ontstaan der dingen in het absolute toeval
een'deus ex machina te hulp.
Nu de atomen eenmaal aan 't draaien zijn geraakt, vormt
zich de wereld naar D e m o c r i t u s ' recept. De zwaardere
atomen dringen naar het middelpunt, de lichtere komen aan den
omtrek te liggen. Uit de materie „ontwikkelt" zich het levende
organisme. Uit de aarde komen de planten voort, uit de planten de dieren, uit de dieren de menschen. Er bestaat niet één
kosmos, maar vele werelden naast elkander, die alle onderscheiden zijn.
De psychologie van E p i c u r u s is materialistisch. De ziel
is een lichaam in het lichaam en daarvan alleen zóó onderscheiden, dat ze saamgesteld is uit fijnere -materie. Wanneer de
mensch sterft, wordt de ziel ontbonden en verstrooien zich de
stofatomen. Onsterfelijkheid der ziel is er niet. Met den dood
is het uit. Daarom moet de mensch niet bang zijn voor den
dood en niet vreezen voor de onderwereld of voor straffen der
goden. Zoolang wij er zijn, js de dood er niet; en als de dood
er is, zijn wij er niet meer.
Ethiek

^
^
et doel des levens is volgens
E p i c u r u s het geluk en wel het individueele geluk.
Zijn ethiek is individualistisch eudaemonisme. Nader bepaald
C
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is zij hedonisme, daar het geluk van den mensch bestaat in
lustgenot, hèdonè (ffiovrj). Lust is het beginsel en het doel
des levens. Lust is het goede, onlust en smart het kwade.
Het begrip lust in de Cyrenéische school had in hoofdzaak
betrekking op de zinnelijke, hchamelijkelust. Hoewel E p i c u r u s
het begrip lust verfijnd heeft en hij de waarde van hoogeren
lust erkende, heeft toch ook bij hem alle lust een physischen
grondslag.
D e lust ontstaat na het bevredigen van een begeerte. Is de
wensch, dien men koesterde, vervuld, dan treedt een zalige toestand in, waarbij momenteel niets meer gewenscht maar alleen
genoten wordt. Levensdoel is zielevrede, zielestilte, zalig leven.
H o e minder wenschen en begeerten, des te meer zaligheid.
Daarom is het noodig zijn behoeften te beperken. „Beperktheid van behoeften achten wij dan ook een groot goed, niet
om ten allen tijde van weinig te willen leven, maar om, als wij
den overvloed niet hebben, dan van weinig te kunnen leven,
ten volle overtuigd, dat zij de weelde het meest genieten, die
haar het minst noodig hebben, en dat de bevrediging van alle
natuurlijke begeerten gemakkelijk en slechts die der ijdele moeilijk te verschaffen is. E e n eenvoudige kost brengt eenzelfde
verzadiging aan als kostbare spijzen, wanneer eenmaal het
kwellende van het ontbreken is opgeheven en water en brood
verschaffen het hoogste genot, als men ze hongerig en dorstig
tot zich neemt. Dus zich te gewennen aan eenvoudige en niet
kostbare spijzen is bevorderlijk voor de gezondheid en maakt
tevens den mensch onvervaard voor de onvermijdelijke eischen
des levens en als wij van tijd tot tijd tot het genieten van
kostbaarder spijzen komen, maakt het ons daartoe beter in
staat en maakt ons onbevreesd over de wisselvalligheden der
fortuin"
W a t is het criterium voor het goede, waardoor wordt uitgemaakt welke acte lust met zich meebrengt? E p i c u r u s
>) E p i c u r u s aan Menoeceus, vert. door J. H . Leopold.
tuin van Epicurus, bl. 9.
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antwoordt, dat het gevoel in een concreet geval bepaalt welke
handeling den lust ten gevolge heeft. Nu kan het voorkomen,
dat er tusschen verschillende lustaandoeningen moet gekozen
worden. In dat geval wordt aan die aandoening de voorkeur
gegeven, welke een intens en een duurzaam genot verschaft.
Zelfs gebeurt het dat men momenteel een minder genot moet
kiezen of pijn lijden, om straks van een hoogere zaligheid te
genieten. Bij de keuze laten we ons leiden door het verstandelijk inzicht, waardoor we nauwkeurig afwegen en afmetende
sterkte van de lustgenieting en de gevolgen ervan (dit is een
Socratisch element in de ethiek der Epicureën). Wie door inzicht zijn'keuze laat bepalen, bezit zelfbeheersching, heeft zielekalmte (ataraxie) en is niet passief overgegeven aan den loop
der dingen. Dit is de deugd van den wijze, dat hij de kunst
verstaat zoo lang mogelijk en zoo intensief mogelijk te genieten.
Het ethisch goede is het individueel genot van den beschaafden wereldmensch. Terwille van dit genot wordt ook de vriendschap als een goed beschouwd. Vriendschap ontstaat niet uit
eenig altruïstisch motief, maar wordt gewaardeerd als een middel
tot vermeerdering van lust en vermindering van onlust. Fijnheid
van omgang, vriendelijkheid, urbaniteit, zijn deugden, die ons
zelf in een behaaglijke stemming brengen.
Wat ongemakkelijk is, inspanning vereischt en geen lust
meebrengt, moet vermeden worden. De Epicureër wil niet
werken voor anderen. Het offer staat in zijn woordenboek niet.
Hij heeft er geen zin in te werken in het zweet des aanschijns, maar hij wil gaarne de vruchten van anderer inspanning
genieten.
Zijn egocentrisch standpunt maakt dat de Epicureër niets
voelt voor het familieleven. Dit brengt verplichtingen mee jegens
vrouw en kinderen, en daarom moet hij er niets van hebben.
Ook bemoeit hij zich niet met de politiek. Zijn parool is: leef
in het verborgen (XAöe (Suóotxg), houd je kalm, en kom nooit in
een hoek, waar de slagen vallen.
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De religie is als een kwaad te beschouwen,
want zij stoort den zielevrede. E p i c u r u s
bestrijdt de religie niet omdat hij theoretisch
het bestaan van goden loochent. Hij neemt aan, dat in de
tusschenruimten tusschen de werelden zich ideale wezens bevinden,
die niets anders doen dan genieten en die zich met het lage leven
van dit ondermaansche niet bemoeien. Ze weten er trouwens ook
niets van. Godsdienst is dwaasheid, erger nog, een kwaad, want
hij verbreekt de zielestilte en doet den mensch vreezen voor de
goden, die hem richten zullen na den dood. De godsdienst heeft
al wat een ellende op de wereld teweeggebracht, zegt L u c r e t i u s
in zijn bekenden versregel „tantum potuit religio suadere malorum"
De vrees voor den dood en het geloof aan straffende
goden moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Hoewel de
Epicureën principieel deïsten zijn, komt hun religiebeschouwing
practisch neer op atheïsme. Uit dezen hoofde worden in de oude
Christelijke literatuur de Epicureën steeds aangehaald als voorbeelden van ongodisterij en immoreele philosophie, terwijl het
oordeel van de Kerkvaders over de Stoa over het algemeen veel
milder is.
f

.

9

5» Het Scepticisme.
R. Hirzel. Untersuchungen zu Ciceros philosophischen
Schriften III. Leipzig, 1883.
R. Richter. Der Skeptizismus in der Philosophie I. Leipzig, 1904.
A. Goedeckemeyer. Geschichte des griech. Skeptizismus.
Leipzig, 1905.
E. Be van. Stoïcs and Sceptics. Oxford, 1913.
Het Scepticisme, dat we vroeger reeds hebben leeren kennen
bij de Sophisten, is in de drie eeuwen, die aan de geboorte van
') Lucr. de rerum natura. I, 101.
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Christus voorafgaan, een kenmerkend verschijnsel des tijds.
Men heeft het vertrouwen in de menschelijke kenkrachten, de
waarneming en het denken, verloren; men wanhoopt er aan ooit
een waarheidscriterium te zullen vinden. Moedeloos klagen sommigen : er is geen waarheid, en indien de waarheid er was, zou
ze ver boven ons bereik gaan. Dit wantrouwen in het menschelijk intellect voert tot gewichtige consequenties ten opzichte van
het zedelijke leven. Immers, indien het ware onkenbaar is, dan
weten we ook niet wat het goede is. Een vaste norm voor het
handelen ontbreekt. Bij dezen stand van zaken ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat ieder dan maar nastreven en doen
moet, wat hem het beste toeschijnt. Zulk een puur individualistische moraal voert de zedelijkheid naar haar graf*
Tot de Sceptici zijn te rekenen ten eerste Pyrrho en de
zijnen, ten tweede de midden-Academie, ten derde enkele natuuronderzoekers, die hoewel ze niet chronologisch tot deze afdeeling
behooren, toch hier een plaats vinden omdat zij de laatste
vertegenwoordigers dezer richting zijn in de oude philosophie.
Voor het Scepticisme in het algemeen is de hoofdbron het
negende boek van Diogenes Laertius.
Het Pyrrhonisme,

^ krfder der Sceptici in het antieke
denken is Pyrrho uit Elis (f 275). Van
hem is bekend, dat hij den tocht van Alexander's leger naar
Indië medegemaakt heeft. Geschriften heeft hij niet nagelaten.
Zijn leerling is Timon (f 230), van wiens „spotdichten"
enkele stukken over zijn.
Het Pyrrhonisme gaat uit van de relativiteit onzer waarnemingen en meeningen. Het waarnemingsvermogen bedriegt
ons, we zien en hoor en menigmaal verkeerd (een riem, dien
de roeier in het water houdt, schijnt gebroken); wanneer
we juist waarnemen, nemen we niet het wezen van de dingen waar, maar alleen hun uitwendige verschijning. Gelijk
de waarneming ons bedriegt, zoo ook het verstand. We meenen
wel door redeneering verder te komen, maar dit is niet het
e
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geval. Bij de meest ingewikkelde syllogistische redeneering
komt ge nooit verder dan het punt, waarvan ge uitgegaan zijt.
Voorts voert de Pyrrhonist aan, dat elke stelling bewezen en
weerlegd kan worden. Er is geen bewering of het omgekeerde
kan met dezelfde logische argumentatie aangetoond worden.
Er is evenwicht van gronden vóór en tegen. Van twee contradictorisch tegengestelde oordeelen geldt het eene niet meer
(ov fidèlXov) dan het andere. Wanneer nu twee bedriegers,
waarneming en denken, saamwerken, kan het resultaat van de
saamwerking dier beide niet anders dan bedrog zijn.
Maar, zoo wordt gevraagd, wanneer we niets met zekerheid
weten, wat moeten we dan doen ? Vanwaar krijgen we een
maatstaf voor ons handelen, wie zegt ons wat goed is?
De Pyrrhonisten antwoorden: ge moet zoo weinig mogelijk
doen. Men moet het aantal adiaphora zoo ver mogelijk uitbreiden en ten opzichte van alle handelen, evenals ten opzichte
van het beoordeelen, een gereserveerde houding aannemen.
Wij hebben de vrijheid om te oordeelen en onze toestemming
te geven (dit is een Stoïsch element bij P y r r h o ) , maar van
die vrijheid moeten we zoo weinig mogelijk gebruik maken en
dientengevolge ons oordeel inhouden (lno%y).
In dit welbewust zich onthouden van het oordeel en van de
handeling ligt het levensgeluk, de eudaemonie. Hilrin is de
zielekalmte, de ataraxie van den wijze. Het is het beste heelemaal niets te zeggen (&<paoia) en kalmpjes de dingen in hun loop
te bezien, een beschouwend, sceptisch (van (sxéitroficu == beschouwen) leven te leiden.
Het Scepticisme, dit voelden deze in de dialectiek bedreven
denkers zelf wel, is geen theorie: het is een beschouwing. Maar
dit woord is ook nog te sterk. Het is een stemming. Meer niet.
Immers als theorie heft het Scepticisme zichzelf op. Als er
geen waarheid is en aan alles getwijfeld moet worden, dan
moet er, om te beginnen, al dadelijk getwijfeld worden aan de
grondstelling van het Scepticisme zelf, dat er geen waarheid is.
Alle scepsis graaft haar eigen graf. De scepsis kan historisch.
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als denkmodel , beteekenis hebben in de geschiedenis der philosophie, en in het denkleven van een individu een zekere waarde
vertegenwoordigen als doorgangsphase, maar als standpunt is het
onbestaanbaar, daar het zichzelf het fundament waarop het staan
moet (het Sóg fioi noi> arcö) onder de voeten weggraaft. De scepticus is den man gelijk, die den boomtak doorzaagt, waarop hij zit.
-

De midd *^
^
^ P
behoort ook de Academie
, . * in haar tweede phase, de z.g. midden-Academie.
Academie.
,
,
Voornaamste vertegenwoordigers zijn A r c e s i l a u s uit Aeolië (f 240) en C a r n e a d e s uit Cyrene (f 129).
De laatste heeft veel in C h r y s i p p u s gelezen en hem voortdurend bestreden.
Hoewel de Sceptici van de Academie zich met kracht verzetten tegen het dogmatisme van de Stoa, is over het algemeen
genomen hun scepsis niet zoo radicaal als die der Pyrrhonisten.
Zij erkennen, dat men niet van alle oordeelen en handelen kan
afzien, en dat, waar het onmogelijk is tot zekerheid te komen,
men zich met waarschijnlijkheid moet tevreden stellen.
C a r n e a d e s is de vertegenwoordiger van het Probabilisme
of de waarschijnhjkheidstheorie. Tot zekerheid kan de mensch
het niet brengen, hij moet in al zijn kennis met waarschijnlijkheid tevreden zijn. C a r n e a d e s onderscheidt in de waarschijnlijkheid drie graden. Er is waarschijnhjkheid in den eersten
graad, wanneer een voorstelling den indruk op ons maakt juist
te zijn; in den tweeden graad, wanneer die indruk versterkt
wordt door overeenstemming van deze voorstelling met andere;
in den derden of hoogsten graad, wanneer zij na nauwkeurig
onderzoek een plaats krijgt in het systeem onzer voorstellingen.
e t
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Uitloopers van het Scepticisme treffen we
scepticisme , .
, ,
.
der natuurbet begin der Christelijke jaaronderzoekers ^
natuuronderzoekers en artsen.
* Een bekend vertegenwoordiger is A e n e s i demus, die in de eerste eeuw vóór Christus leefde en in
v o o r
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Alexandrië leeraarde. Verder is te noemen Agrippa en vooral
Sextus Empiricus (+ 150 n. C), wiens werken uitgegeven
zijn door H. Mutschmann, Leipzig, 1912. v.v.
Door deze mannen worden de beschouwingen der Vorige
Sceptici herhaald en uitgebreid. Zij wijzen in den breede op de
relativiteit onzer waarneming, op het verschil in tijd, plaats,
omstandigheden, gesteldheid van het waarnemend subject, enz.
Het ding op zichzelf is onkenbaar. Opnieuw wordt de zwakheid van de redeneering aangetoond en de onmogelijkheid om
op deze wijze de kennis te vermeerderen. Het einde van de
beschouwingen is, dat er op geen enkel gebied, noch logisch
noch ethisch, eenige vastheid en zekerheid is.
Het Scepticisme is een kenmerkend verschijnsel van het innerlijk
verval der oude cultuurwereld omstreeks het begin onzer jaartelling.

6* Syncretisme en Eclecticisme.
A. Schmekel. Die Philosophie der milderen Stoa inihrem
geschichtUchen Zusammenhange. Berlin, 1892.
R. Hirzel. Untersuchungen zu Cicero's philosophischen
Sxhriften. Leipzig. 1877-1883.
W . Geesink. Religieus Eklekticisme. Amsterdam, 1919.

De Grieksche scholen uit het eind van deze periode hebben het
karakteristieke verloren, de kleuren zijn verbleekt of dooreengeloopen, het kenmerkend onderscheid tusschen Academie, Lyceum en
Stoa is te loor gegaan. Alleen de Epicureën nemen nog een
afzonderlijke positie in. Maar overigens is het de tijd van Syncretisme en Eclecticisme; vreemdsoortige elementen worden saamgesmolten tot een geheel, uit verschillende stelsels worden
verwante of ook niet-verwante gedachten saamgelezen en tot
een philosophischen ruiker saamgebonden. Met het ontwerpen
van een systeem „aus einem Guss" is het gedaan.
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richting behoort de Stoa
in haar tweede phase, de midden-Stoa. De
voornaamste vertegenwoordigers zijn: Panaetius (fllOv.C),
die de Stoa in Rome heeft ingevoerd, en Posidonius (f 50
v. C), een van de grootste polyhistors der oudheid.
Ook is hiertoe te rekenen de jongere Academie, die zich
weer van het Scepticisme der Academie in haar tweede phase
afkeert en den draad aan de oude Academie zoekt aan te
knoopen. Tot deze school behooren o.a. Philo van Larissa
(f 80 v. C.) en Antiochus van Askalon (f 68 v. .C), welke
laatste het Scepticisme krachtig heeft bestreden.
Eclecticisme.

d e

s v n c r c t i s t i s c n e

P^^P^e
in Italië is eclectisch. De
Romeinen waren van nature niet speculatief
en achtten de practijk des levens, de daad, van grootere waarde
dan hoogdravende beschouwingen. Van de haarklooverijen der
Grieksche philosophen moesten ze in den aanvang niets hebben. Zelfs hebben overheidspersonen in Rome in de tweede
eeuw meer dan eens bij decreet getracht de Grieksche philosophen buiten de poorten van Rome te houden. Dit gelukte
evenwel niet. Rome mocht Athene door de kracht der wapenen
overwonnen hebben, op het gebied van het intellect droeg
Athene de zege weg. De Grieksche geest drong in geheel
Rome door. Vele jonge menschen van goeden aanleg reisden
naar Rhodus, Athene of Alexandrië, om zich in de Grieksche
wetenschap te bekwamen; het duurde zelfs niet lang of Grieksche wijsgeeren traden in Rome op.
D

e

De Romeinsche philosophie kenmerkt zich door Eclecticisme.
De Romein heeft, receptief, de Grieksche wetenschap in zich
opgenomen, er over gereflecteerd en verschillende motieven tot
een geheel verbonden, maar deze niet zelfstandig verwerkt,
zoodat het in dezen tijd niet tot een eigen Romeinsche philosophie is gekomen.
Een duidelijk voorbeeld van Eclecticisme treft men aan bij M .
Tullius Cicero (f 43 v. C), die in Athene en Rhodus gestu-
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deerd en zich met dc Grieksche philosophie vertrouwd gemaakt
heeft. Zijne beteekenis is, dat hij de gedachten der Grieksche
wijsgeeren, zij het soms oppervlakkig en onjuist, voor de Romeinen in hun eigen taal heeft vertolkt. Uit zijn geschriften
over philosophie (waarvan de voornaamste zijn definibusbonoram et malorum, disputationes Tusculanae, de natuta deo
de ofpcüs) blijkt duidelijk, dat Cicero als wijsgeer alle oorspronkelijkheid mist.
Zijn philosophisch standpunt nadert dat van de Stoa, evenwel met een sterk sceptische onderstrooming. Zijn leer van de
aangeboren ideeën, ideae innatae, is later van beteekenis geworden. Volgens Cicero zijn de beginselen van onze kennis,
de zaden der zedelijkheid, het rechtsbewustzijn, het geloof in
de godheid den mensch van nature eigen. Omdat onze ziel
verwant is aan de godheid, hebben we van deze eenige kennis.
Ieder mensch heeft van nature kennis van het hoogste wezen.
In den consensus gentium ziet Cicero dan ook een sterk bewijs voor de existentie der godheid.
Tot de Eclectici behoort ook M . Terentius Varro (f 27
v. G), die geleerder was dan Cicero, maar minder verstandvan philosophie had dan hij.
Eindelijk kunnen hiertoe gerekend worden de Sextii, van
wie Quintus Sextius, een tijdgenoot van Keizer Augustus,,
de voornaamste is.
Een eclecticus uit lateren tijd is de arts Galenus (f 200 n.
G), die door zijn geschriften de philosophie van Cicero in
breede kringen ingang heeft doen vinden.

B. DE RELIGIEUZE SYSTEMEN.
( ± 100 v.

G—±

500 n. C.)

,.
Het Grieksche denken bij de Milesische
,
, , . . ,
natuurphilosophen zoo moedia, ja overmoediq
karakteristiek. ,
, . ~,
*; „
"
begonnen, trotscn in net bewustzijn met éen
machtigen greep wereld en leven te kunnen verklaren, begon
na vier eeuwen teekenen van inzinking te vertoonen en trok
zijn kracht samen op de practische problemen. N a verloop van
korten tijd bleek, dat ook de ethiek, die het geluk van den wijze
zou beschrijven, geen bevrediging schonk. De stoïcijn kon het
ware levensgeluk niet in de onthouding, de epicureër niet in
het genot van de goederen des levens vinden. Het ideaal van
de ataraxie, de onbewogenheid van den wijze en de majesteit
van het Ik, raakte al verder uit het gezicht. Omstreeks een
eeuw vóór de geboorte van C h r i s t u s maakte een gevoel van
onvoldaanheid zich meester van de oude cultuurwereld. Er was
onvoldaanheid over de politieke en economische verhoudingen,
door oorlogen waren de volken uitgemergeld, door telkens
wederkeerende revoluties werd de vastheid van lijn aan het
bestuur van den staat ontnomen. Rome, de oppermachtige stad
met de groote strategen en machtige legers, had het eene rijk
na het andere aan zich onderworpen, maar in Rome zelf wisselde
dikwijls de politiek met het jaar, soms met de maand. Toen
de mensch het geloof in zichzelf, in zijn kennen en kunnen
had verloren, ontwaakte, al krachtiger, een drang naar verlossing
door hoogere macht, er werd hoop op redding van Boven geboren, men zag uit naar een betere toekomst, die door de
godheid zou worden bereid.
Dit tijdperk is religieus van aard. De behoefte aan verlossing
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wordt overal gevoeld, het rapport met een verlossende godheid
wordt gezocht. De culten van de oude Grieksche mysteriën
worden te voorschijn gebracht en opgetuigd. Symbolische handelingen van reiniging en wassching, afzondering en onthouding, wijding en offering komen allerwege in gebruik. En wat
men zelf niet heeft, leent men van het Oosten. Toen in dezen
tijd de Oostersche, sterk mystiek gekleurde religies bekend
werden, heeft men die gretig aanvaard en geassimileerd.
Z e i l e r ') was nog van gevoelen, dat er van Oostersche
beïnvloeding geen sprake is, maar deze meening is onjuist
gebleken. Na de jongste onderzoekingen is het boven allen
twijfel verheven, dat in de religieuze beweging dezer periode
het Oosten met zijn mystieke religies een factor van beteekenis
is geweest.
Er ontwaakt een religiositeit, die door de culten de hulp der
godheid inroept om van de ellenden des levens te worden
verlost, maar die ook de godheid noodig heeft om met haar
licht het verstand van den mensch te bestralen. N u de mensch
in zijn hulpbehoevendheid de kennis niet uit zichzelf kan halen,
beroept bij zich op autoriteiten, die de wetenschap door goddelijke openbaring hebben ontvangen.
In zijn nood verwacht bij hulp van alles, wat zich als religie
aandient en haar beeld vertoont. Vandaar een religieus syncretisme, dat in de geschiedenis zijn weerga niet heeft. Alle
mogelijke religies en culten staan naast elkander of worden
met elkaar versmolten. Men vereert den eenen god zoowel als
den anderen. Rome heeft zijn Pantheon, in Athene is voor
iederen god dien men kent, zelfs voor den „onbekenden god"
(uyrooGTos d-eóg), een altaar opgericht. P a u l u s zegt dan ook in
zijn toespraak op den Areopagus tot de Atheners dat ze „alleszins gelijk als godsdienstiger" (xara n&vxu mg Stiaidaii*oviaTeQot)
zijn (Hand. 17 : 22).

') Z e i l e r . Philos. der Gr. III, 2, 87 v.v.
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heeft verloren, met
^gezicht het oog naar Boven
9
' P verwacht, is de
Heere Jezus C h r i s t u s geboren. Hijwasde
Verlosser, door de vromen in Israël verwacht, naar wien de
Heidenen zouden vragen. Hij is gekomen op het geschikte
moment, dat door de H . Schrift (Gal. 4 : 4) het pleroma, de
volheid des tijds, genoemd wordt. Nu was de tijd aangebroken,
dat de belofte van den C h r i s t u s zou worden vervuld, de
vrucht, onder de Oudtestamentische bedeeling gerijpt, kon door
de vrome Israëlieten worden geplukt, de volken, die leefden
buiten de bizondere openbaring, waren door de algemeene
werking van den Heiligen Geest gepraedisponeerd om het
Evangelie van den Christus te ontvangen. In de cultureele ontwikkeling van het Heidendom vóór de volheid des tijds is zoowel negatief als positief waar te nemen een voorbereiding voor
de ontvangst van het Evangelie ).
v c r t r o u w e n
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Wanneer het Christendom optreedt in de wereld, wordt aan
het Evangelie door de grooten en machtigen niet een blijde
inkomst bereid. Het stuit overal op tegenstand. Dit is hieruit te verklaren, dat het Christendom zich niet wilde laten
gelden als een van de religies naast de andere, maar optrad
met de pretentie de eenig ware, de absolute religie te zijn.
') Het is een groote verdienste van het belangrijke werk van Dr. R. H.
Wol tj er. Her Woord Gods en het woord der menschen, dit met aanvoering
van een schat van gegevens in groote lijnen aangewezen te hebben. Dr. A.
Sizoo zegt in zijn Defcefeefenfsder Cgnisch-Stoïscht propaganda voor de
verbreiding van het Evangelie (bl. 35): „We weten beter dan vroeger, dat de
heidenwereld gereed was het Evangelie te ontvangen. Alles had daartoe meegewerkt: de wording van het Imperium Romanum, het ontstaan van een
wereldtaal, het wijsgeerig kosmopolitisme der Stoa, het religieus syncretisme,
de Oostersche mysterieculten, de Joodsche diaspora". Dr. H. Bavinck in
zijn Geref. Dogmatiek (III 248): „Men kan niet zonder grond van een
Unbewusst Wdssagendes bij het Heidendom spreken: in zijne schoonste en
edelste uitingen wijst het naar het Christendom heen".
2
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P a u l u s erkende, dat er in het Heidendom waarheidselementen
zijn overgebleven, maar deze kunnen alleen bij het licht der
zuivere religie worden onderkend en gewaardeerd. Het Christendom verklaarde de heidensche religies voor pseudo-religie en
stelde krachtens zijn aard en wezen de antithese.
Het Evangelie ondervindt terstond dat de cultuurmachten
vijandig gezind zijn. Het is den Grieken een dwaasheid. Het
duurt niet lang of de tegenstand- wordt openbaar, de vervolging begint. Wat Jezus C h r i s t u s is wedervaren, wedervaart
ook zijn gemeente, want een dienstknecht is niet meerder dan zijn
heer. Eerst breekt los het verzet bij de Joden, daarna bij de
Heidenen. Eerst is de vervolging sporadisch, later tracht de
staat systematisch, naar een met zorg voorbereid plan, het
Christendom uit te roeien.
Ook de heidensche religie en philosophie stelt zich te weer,
nu eens agressief dan weer defensief. Zij tracht öf de onwaarde
van de Christelijke religie aan te toonen, öf te bewijzen dat
ook de heidensche religies zich kunnen beroepen op openbaring
der godheid aan door de godheid geleide mannen en deze
religies wegens hare oudheid een pré hebben. Enkele mannen
gaan terug naar M o zes, sommigen beroepen zich op P y t h a goras, anderen op P l a t o ,
Uit den ontzaglijk zwaren strijd is het Christendom zegevierend te voorschijn getreden. Het heeft overwonnen, ja ook
door uitwendige machtsmiddelen (den overgang van C o n s t a n tij n tot het Christendom en wat daarmee verband houdt), maar
vooral door geestelijke wapenen, de verdediging der waarheid
door de apologeten, de positieve uiteenzetting van de Christelijke
gedachte door de Kerkvaders, niet het minst door het kloek
belijden en de geloofstrouw der Christenen. Het Neoplatonisme
is de laatste geweldige stuiptrekking van het stervend Heidendom, de laatste maar vergeefsche poging aan de wassende macht
van het Christendom het hoofd te bieden.
De worsteling der geesten concentreert zich in de wereldstad
Alexandrië. In dit centrum van internationale cultuur leven en
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strijden Christendom. Jodendom en Heidendom. Behalve Alexandrië is Rome in deze periode van beteekenis.
j ,

Van een behandeling der Christelijke philosophie
bij Apologeten en Kerkvaders wordt hier afgezien,
omdat deze stof beter tot haar recht komt in het Tweede Deel,
waarin de philosophie van de Middeleeuwen een plaats vindt.
De philosophie van deze periode is religieus gekleurd. Door
sommige denkers worden zelfs religieuze systemen opgebouwd.
Vier richtingen dienen achtereenvolgens besproken te worden:
1. De Pythagoriseerende philosophie,
2. De Stoa van den Keizertijd.
3. De Joodsche philosophie.
4. Het Neoplatonisme.

1. De Pythagoriseerende Philosophie*
Tot de Pythagoriseerende Philosophen behooren ten eerste
de Neopythagoreën en ten tweede de Platonid van dezen tijd.
a.

De Neopythagoreën.

K. H. E. de Jong. Das antike Mysteriënwezen . Leiden,
2

1919.

R. Reitzenstein. Die hellenistischen Mysterienreligionen .
Berlin, 1920.
2

Voornaamste

^
richtiog noemt zich naar P y t h a g o r a s ,
maar is geen zuivere voortzetting; van de oude
Zr
Pythagoreën (zie bladz. 26). Toen dezen zich
in de vierde eeuw hadden opgelost in de Academie bleef er een religieuze secte bestaan, die in afzonderlijke
vereenigingen zich wist te handhaven. In zulke genootschappen
c z e
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werden de oude orphisch-dionysische mysteriën gecultiveerd en
leefde de religieuze mystiek van P y t h a g o r a s voort.
Uit den kring der Neopythagoreën is in de eerste eeuw vóór
C h r i s t u s een aantal geschriften voortgekomen, waarvan de
auteurs voor het grootste deel onbekend zijn. Zij gevoelden er
behoefte aan op een autoriteit te steunen en gaven daarom
hun werken onder den naam van P y t h a g o r a s , P l a t o of
A r c h y t a s uit. Dit was geen opzettelijk bedrog, maar de consequentie van hun standpunt. Hun leeringen moesten oud en
eerbiedwaardig zijn, en omdat ze er van overtuigd waren, dat
ze de gedachten van P y t h a g o r a s en P l a t o zuiver weergaven, noemden ze hun boeken naar deze autoriteiten. Onder
deze pseudo-pythagoreïsche literatuur zijn enkele levensbeschrijvingen van P y t h a g o r a s , die als een godsman en profeet
wordt voorgesteld.
Vertegenwoordigers van de Neopythagoreën zijn: N i g i dius F i g u l u s (f 45 v. O), een vriend van C i c e r o ;
A p o l l o n i u s v a n T y a n a , die in de eerste eeuw na Chr.
leefde; N i c o m a c h u s uit Gerasa, in de tweede eeuw na Chr.
P h i l o s t r a t u s heeft in het begin van de derde eeuw op
verzoek van J u l i a D o m n a , de echtgenoote van Keizer
S e p t i m i u s Severus, een boek geschreven ter eere van
A p o l l o n i u s van Tyana ). De weinige gegevens, waarover
P h i l o s t r a t u s beschikte, heeft hij op phantastische wijze
verwerkt tot een roman, waarin de persoonlijkheid van
A p o l l o n i u s wordt verheerlijkt.
A p o l l o n i u s wordt geteekend als een wondermensch, een
door de godheid begenadigd profeet. Zijn geboorte te Tyana in
Cappadocië was voorzegd en werd van wonderteekenen vergezeld. Hij werd onderwezen in de leer der Pythagoreën en liet
1

') Uitgegeven door C. L. Kayser. Leipzig, 1871. Over Apollonius bestaat
een uitgebreide literatuur. Vgl. Th. W i t t a k e r . Apoll. of Tyana. London,
1906; ]. S. Phillimore. Philostratus. In honour of Apoll. of Tyana. Oxford,
1912; F. C. Conybeare. Philostrastus. The life of Apoll. of Tyana. London,
1912; H . L. Oort. Ap. v. Tyana, art. Theol. Tijdschrift, 1919 bl. 277 v,v.
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zich na een lang novitiaat in het religieuze genootschap der
Pythagoreën inlijven, hij leefde als asceet, het baard en haren
groeien, droeg een linnen kleed, liep op bloote voeten of met
houten sandalen, was vegetariër en celibatair. Hij kende vele
talen, hoewel hij ze nooit geleerd had. Dit kwam hem te pas
op zijn reizen naar Mesopotanië, Indië en Afrika. Hoewel
Babel al lang niet meer bestond en een ruïne was, liet P h i l o s t r a t u s A p o l l o n i u s de schitterende bouwwerken van
Babel bewonderen. Overal trad hij als wonderdoener op, hij
genas de kranken, wierp de booze geesten uit, wekte een doode
op, voorspelde oordeelen, die de goden over de aarde zouden
doen komen. Hij is wel gestorven, maar sommigen verhalen
dat hij na zijn dood nog gepredikt heeft.
Ofschoon A p o l l o n i u s van Tyana een historische persoonlijkheid is, die reizen gedaan heeft en waarschijnlijk te Rome geweest
is, kan het verhaal van P h i l o s t r a t u s geen aanspraak maken
op geloofwaardigheid. Het is Verdicht. Wat, zoo vraagt men, is
toch der reden geweest dat P h i l o s t r a t u s den man van Tyana
in een mythisch waas gehuld en met een nymbus van wonderen
omgeven heeft? Z e i l e r voert als hoofdmotief aan,dat A p o l l o n i u s geteekend wordt als het philosophisch-rehgieus ideaal
der Neopythagoreën *). Dit gevoelen is juist. Maar er is ook
nog een ander motief. Toen P h i l o s t r a t u s zijn roman schreef,
begon het Christendom al meer veld te winnen. Het getal van
hen die eere toebrachten aan Jezus C h r i s t u s , den Zone Gods,
den wijze en wonderdoener uit Nazareth, werd al grooter; het
Evangelie vond steeds meer geloof. N u het Heidendom zich
langzamerhand den grond onder de voeten voelde wegzinken, nam
het in den strijd tegen het Christendom zijn toevlucht tot het
wapen van de copie. Wat aan A p o l l o n i u s wordt toegeschreven, is in hoofdzaak niets anders dan een copie van hetgeen het Evangelie ons van de wonderdaden van Jezus C h r i s tus verhaalt. Hoewel P h i l o s t r a t u s , natuurlijk opzettelijk.
') Zeiler. III , 2, 167.
4
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met geen woord melding maakt van de Christenen, blijkt duidelijk, dat de bedoeling voorzit aan te toonen de superioriteit van
A p o l l o n i u s van Tyana boven Jezus van Nazareth, subsidiair hunne gelijkwaardigheid.
De Neopythagoreën sluiten zich in verschil.** lende gedachtenverbindingen aan bij de Stoa,
der eer,
j^.. A r i s t o t e l e s , voornamelijk echter bij
P l a t o . Dit laat zich hieruit verklaren dat Plato's philosophie
religieus getint is en haar religieuze bespiegelingen nauw verwant zijn aan hetgeen in den kring der oude Pythagoreën als
de leer van den meester werd aangenomen.
Een alles beheerschende gedachte in Plato's systeem is het
dualisme van bovenzinlijke en zinlijke wereld, van godheid en
materie; deze zelfde gedachte is, zij het ook met de noodige
variatie, schering en inslag in het weefsel der Neopythagoreïsche speculatie.
Ten eerste dus een metaphysisch dualisme. De godheid en
de materie verhouden zich dualistisch tot elkander, hebben geen
betrekking met elkaar. De godheid is de zijnde, de onbewogene,
de volle realiteit, de immaterieele substantie. De materie is
op zich zelf de ongeordende beweging, de pure mogelijkheid,
de onderstelling van de existentie aller dingen.
In de godheid zijn de ideeën aanwezig. De Neopythagoreën
vatten de ideeën in anderen zin dan P l a t o op, dus niet als
gehypostaseerde soortbegrippen, maar als gedachten in de godheid, als oerbeelden van de werkelijkheid, naar wier model
al het bestaande gevormd is.
Deze ideeën — en hier is de inwerking van de Pythagoreën
te bespeuren, die het wezen der dingen in het Getal zochten —
zijn tevens getallen. P l a t o zelf neigde in zijn laatste periode tot
deze Pythagoriseerende opvatting en heeft zijn ideeënleer met de
getallensymboliek verbonden. Met behulp van getallenspeculatie
worden de ideeën in de godheid tot een systeem verbonden.
Omdat godheid en materie door de Neopythagoreën ge0 1 8
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dacht worden in zuivere antithese te staan, moet ter verklaring
van de wereldvorming op eenigerlei wijze de kloof overbrugd
worden. Daartoe wordt, in navolging van P l a t o , tusschen de
godheid en de materie de wereldziel ingeschoven, die als
demiurg dienst doet, aan wien het ontstaan van de door de
zintuigen waarneembare wereld te danken is. Als schakels tusschen immaterieele en materiëele wereld worden tusschenwezens
aangenomen n.1. halfgoden en daemonen. Het Neopythagoreïsme vindt hier aansluiting bij het geloof des volks, dat
een aantal goden vereert, van hen openbaringen weet te
ontvangen, door hen over de toekomst wordt ingelicht en op
bovennatuurlijke wijze geholpen. Hier is gegeven de religieusphilosophische grondslag voor de mantiek.
De godheid zelf is onbereikbaar en wordt niet vereerd. Hoewel de godheid door sommigen niet alleen transcendent, in
navolging van Aristoteles, maar ook, naar de Stoa, immanent
gedacht wordt, is zij toch te hoog en te ver van de menschen
verwijderd om zich met hen te bemoeien. A p o l l o n i u s van
Tyana zegt dat men aan den hoogsten god niet mag offeren,
alleen mag men zonder woorden tot hem bidden.
Met dit metaphysisch hangt een kennistheoretisch dualisme
nauw samen. In den mensch is tweeërlei vermogen, zoowel het
vermogen om het bovenzinlijke te kennen als het vermogen
om de zinlijke dingen waar te nemen. Er is eenerzijds een
intuïtief vermogen, de noes (vovg), waardoor de mensch het
bovenzinlijke onmiddellijk schouwt, waarmede samenwerkt
het verstand (diévoia), dat ons in staat stelt over het bovenzinlijke
na te denken en te redeneeren; anderzijds een onmiddellijke,
zintuiglijke waarneming (aïo&tjaig) van de zinlijke dingen, gepaard
met het voorstellingsvermogen, dat ons door middel van de
waarneming waarnemingskennis (<5o£«) -verschaft. Intuïtie en'
waarneming staan dualistisch tegenover elkaar.
Uit het metaphysisch volgt ook een anthropologisch dualisme.
Ziel en lichaam vormen niet in twee-eenheid de menschelijke
natuur maar zijn heterogeen en bestaan elkaar niet De ziel is
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in het lichaam als in een gevangenis opgesloten, de dood is
vrijmaking van de kluisters. In navolging van Pythagoras
en Plato verbinden sommige Neopythagoreën hiermede de
leer van de zielsverhuizing.
De ethiek kan onder dit aspect niet anders dan ascetisch
zijn. Het kwaad is inhaerent aan de materie en de ethische
taak van den mensch bestaat hierin, dat hij zich aan den
invloed van de materie moet ontworstelen. Vandaar een miskennen van de waarde van het lichaam, verbod van vleesch
eten, bij sommigen onthouding van geslachtelijke gemeenschap.
Door symbolische handelingen, wasschingen, gebeden, enz.
worden de booze daemonen, die de ziel in hunne macht trachten
te krijgen, op de vlucht gedreven.
b.

De Platonici.

R. Volkmann. Leben, Schriften und Philosophie des
Plutarch von Chaeronea. Berlin, 1872.
J. J. Hartman. De avondzon des heidendoms. Het leven en
de werken van den wijze van Chaeronea. Leiden, 1912.
2

2

De Platonici van dezentijdhebben zooveel met de Neopythagoreën gemeen, dat het moeilijk is de grens tusschen beiden
te trekken. Ook bij hen domineeren de religieuze factoren, en
met de Neopythagoreën vormen ze den overgang tot het
Neoplatonisme. De voornaamste vertegenwoordigers zijn Plutarchus. Apulejus, Celsus en Numenius.
Plutarchus

'^'
Pkrtonici *
de eerste plaats te
rekenen Plutarchus, die i
117 n. C. op
ongeveer zeventigjarigen leeftijd gestorven is. Hij was een
groot historicus en een philosoof, die zijn volle aandacht schonk
aan de vragen van het practische leven. Zijn philosophische
geschriften zijn verzameld en uitgegeven onder den titel Moralia
(ed. Bernardakis, Leipzig, 1896). Dr. J. J. Hartman heeft het
ot
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volk van den Nederlandschen stam aan zich verplicht door zijn
Avondzon des Heidendoms, waarin hij den „dominee van
Chaeronea" voor ons doet leven.
Plutarchus volgt Plato in zijn laatste periode, maakt
gebruik van de logica en metaphysica van Aristoteles, bestrijdt de Stoa, maar is bij zijn polemiek voor de juistheid
van vele ethische voorschriften der Stoïcijnen niet blind. Over
het algemeen is zijn philosophie een variatie op het bovengeschetste neopythagoréische gedachtenthema.
Zijn godsleer is negatief van karakter. Van de godheid, die
oneindig ver boven de materie verheven is, ïs het wezen onbekend, de naam onuitsprekelijk, de eigenschappen onbegrijpelijk.
Tusschen de godheid en de wereld bevinden zich halfgoden,
daemonen die invloed hebben op den loop der aarde-dingen. De
wereld is niet ontstaan door den wil der godheid alleen, maar
door de medewerking van een andere oorzaak, een der godheid
tegengesteld princiep. De wereld is een vermenging van zijn
en niet-zijn, van het goede en het slechte. Terwijl het goede
te danken is aan de godheid, is de oorzaak van al het onvolkomene, booze en slechte een van de materie onderscheiden
princiep, n.L de booze wereldziel. Zij is de bron van het
physisch en van het ethisch kwaad. Plutarchus kiest voor
een metaphysisch en een ethisch dualisme, hoewel hij het consequente dualisme, dat we bij de Manicheën vinden, vermijdt.
Het kwade is nog geen antitheos.
Door tusschenwezens te aanvaarden, die bij de bepaling van
het levenslot der menschen een rol spelen, kon Plutarchus
tegenover het volksgeloof niet geheel sceptisch staan. Men
moet de menschen hun geloof in voorteekenen, droomen, openbaringen niet ontnemen. Omdat in de mythe een kern van
waarheid ligt, moet men die niet wreed verstoren. Een mythe
is de weerschijn van de waarheid, gelijk de regenboog de weerspiegeling {ïpcpaaig) van de zon is.

Plutarchus heeft als moralist groote beteekenis. Zijn hooge
opvatting van sommige ethische geboden dwingt eerbied af.
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Het is niet onwaarschijnlijk dat P l u t a r c h u s met de Christelijke zedeleer bekend is geweest en daarvan den invloed
heeft ondergaan.
Deze philosoof was afkomstig uit Madaura in
Apulejus. ^Jumidië en is tegen het einde van de tweede
eeuw na Chr. gestorven. Zijn philosophische werken zijn uitgegeven door P a u l T h o m a s , Leipzig, 1908.
Ook A p u l e j u s belijdt een negatieve theologie. Tusschen
de godheid en de materie bevinden zich als tusschenwezens de
goden, de zichtbare goden of de sterren, en de onzichtbare
goden op den Olympus. Tusschen de goden en de menschen
staan de daemonen, aan wie de menschen offers brengen en
eer bewijzen. De daemonen doen ook dienst als beschermgeesten en maken den wil der goden bekend. Ook het daemonium van S o c r a t e s wordt in deze richting geïnterpreteerd
en A p u l e j u s zegt, dat S o c r a t e s zijn daemonium niet alleen
gehoord maar ook gezien heeft. De menschelijke ziel is een
van de lagere daemonen, die, na een reinigingsproces te hebben
doorloopen in de verbinding met het lichaam, weer in het
gezelschap der daemonen terugkeert.
A p u l e j u s heeft ook een roman geschreven De gouden
ezel, waarin het bekende verhaal van Amor en Psyche voorkomt.
Op hartstochtelijke wijze heeft C e l sus in zijn
Celsus. Qjjjgtrggkg
geschreven boek 'f Ware woord
(alij&Tjg Xóyog) het Christendom bestreden. Het werk is verloren
gegaan, maar uit de citaten en referaten, die O r i g e n e s geeft in
zijn ongeveer zeventig jaar later uitgegeven verweerschrift Tegen
Celsus (xarèe KtXaov), gereconstrueerd ). In zijne bestrijding volgt
hij deze methode, dat hij eerst het Christendom aanvalt van
uit het standpunt van het Jodendom, om daarna Jodendom en
Christendom beide heftig te bekampen. C e l s u s , dit blijkt
l

') O.a. door T h . Keim, die het in 1873 te Zürich uitgaf.
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duidelijk, kende het O. Testament en eveneens de Evangeliën.
Op wijsgeerig gebied vaart hij in het kielsop van de andere
Platonici. Ook voor hem staan godheid en wereld (die eeuwig
is en wier ontwikkeling geheel naturalistisch wordt gedacht),
zoowel metaphysisch als ethisch, dualistisch tegenover elkander.
De tusschenwezens verzachten eenigermate de tegenstelling. W i e
de lagere goden en daemonen vereert, eert daarmede tevens den
hoogsten god.
N u m e n i u s uit Syrië (7 einde 2de eeuw), van
Numenius.
l i j k in de werken van E u s e b i u s
fragmenten bewaard zijn, staat onder den invloed der Oostersche
religies en heeft waarschijnlijk de geschriften van P h i l o gelezen. N u m e n i u s ' syncretisme is zóó sterk, dat volgens hem
het Oosten en het Westen één zijn in religie en philosophie.
De wijsheid van Brahmanen, Egyptenaren en Joden is in wezen
dezelfde als die van P l a t o en P y t h a g o r a s . Die eenheid
moet tegenover het veld winnend Christendom worden gehandhaafd. N u m e n i u s gaat nog verder. Het Christendom is eigenlijk
niets nieuws, maar in wezen met de Grieksche wijsheid één.
M o zes was een profeeten P l a t o was een Grieksch sprekende
M o z e s . Het middel, om Jodendom en Christendom met Pythagoreïsme en Platonisme in overeenstemming te brengen, is de allegorische methode. Zoowel de boeken van M o z e s als de Evangeliën worden op allegorische wijze verklaard. Eén van de
methoden waarmede het Christendom steeds is bestreden, is deze
dat men met gebruikmaking van de allegorie • het-wezenlijk verschil tusschen Heidendom en Christendom poogt te effaceeren.
Om de tegenstelling tusschen het volksgeloof en de religie der
wijsgeeren te verzoenen, heeft vroeger de Stoa de religieuze mythen,
die onder het volk voortleefden, met de allegorische methode
bewerkt, nu wordt, om de tegenstelling tusschen Heidendom en
Christendom weg te nemen, dezelfde methode op de religieuze
oorkonden toegepast. Ook P h i l o en P l o t i n u s hebben, gelijk we nog nader zullen zien, zich van deze methode bediend.
v o o m a m e
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Wat zijn theologie, cosmologie en anthropologie betreft, komt
N u m e n i u s overeen met de reeds besproken Platonici. Alleen
zij nog opgemerkt, dat er reeds bij hem sporen zijn van het
syncretistisch gnosticisme, b.v. in zijn speculatie over de drievuldigheid in de godheid. Hij onderscheidt een eersten god d.i.
de godheid in engeren zin, die met de wereld geen gemeenschap heeft; een tweeden god, den demiurg, die op de materie
inwerkt en de wereld doet ontstaan; een derden god, n.1. het
product van den demiurg, de wereld zelf.
.
Tot deze richting behooren ook een groep
erme isc e ^Hermetische" geschriften uit de tweede of
esc r
n. j ^ j g
^ Chr., genoemd naar den Griekschen god Hermes, die met den Egyptischen god Thot werd
geïdentificeerd. Ze geven syncretistische bespiegelingen in den
boven omschreven zin.
e

e
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2* De Stoa van den Keizertijd*
P. Barth. Die Stoa . Stuttgart, 1908.
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A. B o n h ö f f e r . Die Et hik des Stoikers Epiktet. Stuttgart,
1894.
T h . Zahn. Der Stoiker Epiktet und sein Verhaltnis zum
Christentum . Erlangen, 1895.
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F. W . Bussell. Mare. Aurelius and the later Stoics.
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A. Sizoo. De beteekenis van de Cynisch-Stoïsche propaganda voor de verbreiding van het Evangelie. Amsterdam,
1921.

In den Romeinschen Keizertijd doorleert de Stoa haar derde
phase. In de philosophie van hare voornaamste vertegenwoordigers Seneca, E p i c t e t u s en M a r c u s A u r e l i u s zien
wij een reactie van ernstige denknaturen op het overspannen
cultuurleven in Rome. Hun philosophie, die in hoofdzaak practisch van karakter is, blijft over het algemeen de grondprincipia
van de oude Stoa getrouw. Tegelijk draagt zij door haar religieuze kleur en Neopythagoreïsche tendenz het stempel van
haren tijd.
g
t 65 n. C

Deze wijsgeer was geboren in Cordova en dus
^paansche nationaliteit. In Rome heeft hij aanzienlijke staatsambten bekleed, is opvoeder en raadgever van N e r o geweest, die, toen hij van Seneca genoeg
had, hem gedwongen heeft zich van het leven te berooven.
Behalve enkele tragcediën heeft Seneca onderscheidene paraenaetische werken nagelaten, die niet in wetenschappelijken vorm
geschreven zijn, b.v. epistolae morales, de providentia, de vita
beata, de otio, de brevitate vita;, de beneflciis, enz., in goede
tekstcritischeeditie uitgegeven bij T e u b n e r Leipzig, 1905. v.v.;
sommige in Duitsche vertaling van K. P r e i s e n d a n z , Jena,
1908. Enkele gedeelten vindt men in vloeiend Nederlandsen bij J. J.
H a r t m a n . Honderd jaar geestetijk leven in den Romeinschen Keizertijd, een waardig pendant van De Avondzon des
Heidendoms.
Seneca acht logica en dialectiek van weinig belang; hij vat
de philosophie practisch op en verlangt van haar, dat ze levensleer zij ). Haar taak is ethisch van aard. De ethiek slaat echter
haar wortelen in de metaphysica.
c n

V 3 n

l

') Eplst. 20, 2: facere docet philosophia, non dicere.
Philos. I

13
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Ten opzichte van de verhouding van de godheid tot de
wereld verloochent Seneca het Stoïcijnsche dogma niet. De
grondrichting is pantheïstisch. Al legt hij, meer dan de oudere
Stoa, op ethische praedicaten der godheid die zich in het
wereldbestuur manifesteeren, den, nadruk, hij verklaart dat
godheid en wereld identisch zijn ). Naar deze fundamenteele
beschouwing moeten enkele uitdrukkingen, die aan theïsme zouden
doen denken, verklaard worden.
De menschelijke ziel, tenminste naar het hoogere, redelijke,
deel, is een stuk van de godheid. De mensch is aan de godheid
verwant en daarin ligt zijn groote waarde; de ziel van ieder
mensch behoort tot de godheid, daarom moeten we elkander
respecteeren, elkander liefhebben en goed behandelen. We
mogen geen kwaad met kwaad vergelden, zelfs onze vijanden
moeten we goeddoen.
De ziel, die uit hooger sfeer afkomstig is, woont in het lichaam
als in een kerker (hier dringt bij Seneca Platonisch dualisme
het Stoïcijnsche monisme binnen, en komt niet tot verzoening).
Het lichaam is geen domus maar een hospitium voor de ziel.
De dood is het begin van het ware leven.
Zoolang we in de wereld zijn, moeten we de affecten
bestrijden (hier spreekt weer de Stoïcijn pur sang), de hartstochten uitroeien. Door de samenkoppeling van de ziel met het
lichaam, dat een bron van ongerechtigheid is» woont in elk
menschelijk hart de boosheid, die bestreden moet worden. De
kracht daartoe heeft de mensch in zichzelf. De ataraxie, de onafhankelijkheid van menschen en omstandigheden, is het Stoïcijnsch
ideaal, dat ook Seneca predikt. In bewustheid van zijn
hoogheid moet de mensch zonder vervaarnis het lot tegengaan.
Gelijk bij de oude Stoïsche philosophie treffen we bij Seneca
aan diepe ethische gedachten en voortreffelijke practische raadgevingen. Door de algemeene werking des H. Geestes heeft
het Heidendom ook in dit opzicht kostehjke vruchten voortJ

') Epist. 92, 30: totum hoe, quo continemur, et unum est et deus; et socii
sumus dus et membra. Vgl. Zeiler. III , I, 730.
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gebracht. Maar van een vóórchristelijk Christendom is hier geen
sprake ). Paulus heeft met Seneca geen gemeenschap en
staat hemelsbreed van de Stoïcijnen, die hij op den Areopagus
bestreed, af. Er zij — want het is hier niet de plaats op deze
gewichtige vraag polemisch in te gaan — slechts gewezen op
een punt. Seneca moge diep onder den indruk zijn van de
boosheid der menschelijke natuur, de diepte van het begrip
zonde naar de H. Schrift kent hij niet. En in verband hiermee
wijst Seneca ter restauratie den mensch op zijn eigen kracht,
terwijl het Christendom een zalig worden door genade predikt.
Alle Heidendom is in den diepsten grond autosoterisch, verwacht de redding van zichzelf; het Christendom is heterosoterisch, schrijft de verlossing des menschen enkel en alleen
aan God toe.
1
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Epictetus
t ± 130.
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was een vrijgelaten
Domitianus de philosophen
uit Rome verjoeg, heeft hij zich in Epirus gevestigd, waar hij leeraar in de philosophie is geweest. Zijn
voordrachten, door zijn hoorder Arrianus opgeteekend, zijn
uitgegeven onder den titel Toespraken (Starq^aL, dissertationes);
een uittreksel hiervan is bekend onder den naam Encheiridion
(handboekje). Tekstcritische uitgave bij Teubner, Leipzig, 1916.
v.v. Nederlandsche vertaling door J. H. Leopold. Stoïsche
Wijsheid I. Rotterdam.
Epictetus sluit zich bij Seneca aan. De philosophie heeft
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Christendom. Zeist, 1918, tracht te betoogen dat het
Christendom de vrucht is van het huwelijk, dat Oostersche verbeelding en
Westersch denken hebben gesloten" (bl. 173), erkent op de voorafgaande
bladzijde: „Gelijken op is nog niet gelijk zijn aan. We zullen geenszins alle
eigenaardigheid en oorspronkelijkheid aan het Christendom ontzeggen, noch
het voor een soort lappedeken verklaren, waartoe allerlei heidensche richtingen
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een practisch doel, moet voeren tot een deugdzaam leven; de
philosoof moet zielenarts zijn. In zijn theologie en ethiek reproduceert hij de grondgedachte van de Stoa. Van S e n e c a
onderscheidt hij zich hierin, dat hij meer religieuze natuur is dan
deze. De godheid is een vader die voor de menschen zorgt; de
wereld is zóó doelmatig ingericht, dat tot dank daarvoor heel
ons leven een lofzang op de godheid moest zijn ). In de uitwerking van de ethische voorschriften toont hij in enkele punten
overeenkomst met de Christelijke ethiek. T h . Z a h n acht het
waarschijnlijk, dat E p i c t e t u s den invloed van het Christendom heeft ondergaan, en K. K u i p e r eveneens. Het principieele
standpunt van Epictetus is echter wezenlijk van het Christendom
onderscheiden ).
]

2

De beroemdste volgeling en vereerder
Marcus Aurelius.
E p i c t e t u s is de Romeinsche Keizer
f 180 n. C.
M a r c u s A u r e l i u s , bekend door zijn
Gesprekken met zich zelf {r&v tig havxbv ^Ua ui), beschouwingen die hij gehouden heeft om zich te sterken in de volmaking van het zedelijke leven. Tekstuitgave bij T e u b n e r 1913
en goede Duitsche vertaling in de Bibliothek van R e c l a m .
Het doel van de philosophie is naar M a r c u s A u r e l i u s
ons een vaste levensovertuiging te geven en ethische stoerheid
te kweeken bij de veranderlijkheid aller dingen. Een philosoof
v

a

n

>) Epictetus. Diss. 1, 16. ) Tusschen de Stoa en het Christendom bestaat een
antithese. Dat erkent ookK. V o r l a n d e r i n zijn Geschichte der Philosophie P,
182. Na op de overeenkomst van sommige uitspraken van Epictetus met het
N . Testament gewezen te hebben, gaat hij aldus voort: Und dennoch ist die
Grundlage bei beiden eine grundsatzlich verschiedene: hier die göttliche Offenbarung der alleinige Massstab, dort unsere Vernunft. Das A und O Ier
epiktetischen Moral ist die Betonung dessen, „was bei ons steht" (ra èq>' rjuïv)
und dessen, „was nicht bei uns steht" (za ovx s<p' fi/üv). Dem letzteren
mussen wir uns ruhig fügen, das Bewusstsein des ersteren dagegen soll uns
zu energischer Anwendung des höchsten uns verliehenen Gutes. der Freiheit
unseres Willens, treiben. Völlig aus eigener Kraft kann und soll der Mensch
zur Erkenntnis der Wahrheit, auch Gottes, und zu sittlichem Fortschritt kommen.
2
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zijn wil zeggen : den daemon in zijn binnenste zuiver en rein bewaren, verheven zijn boven lust en smart, alles wat ons wedervaart
en ontmoet aannemen als vandaar komende, vanwaar we zelf
gekomen zijn, den dood met een rustig gemoed afwachten en
daarin niets anders zien dan een oplossing van de elementen,
waaruit elk levend wezen is samengesteld ). Die daemon in ons
binnenste is de redelijke ziel, welke aan de godheid verwant is.
Hieruit volgt de waarde van de menschelijke persoonlijkheid. Een
andere consequentie is, dat de menschen, allen der godheid verwant, één zijn, en deze eenheid in het leven moeten openbaren.
J

3, Dc Joodsche philosophie*
P. Heiniscb. GriecbJsche Philosophie und AltesTestament.
Munster, 1913.
J. Martin. Philon. Paris, 1908.
In de Hellenistische periode komt ook het Jodendom in aanraking met den Griekschen geest. De Joodsche natie had niet
meer alleen Palestina tot woonplaats, maar was over heel de
oude cultuurwereld verspreid. Zoowel in Klein-Azië als in
Griekenland en Egypte woonden Joden, niet enkele duizenden
maar millioenen. De wereldstad Alexandrië. het centrum der
Joodsch-Hellenistische beschaving, was omstreeks C h r i s t u s '
geboorte de woonplaats van ongeveer een mülioen Joden ).
Er waren kringen die trouw bleven aan het geloof der
Vaderen en de vertroosting Israels verwachtten. Anderen
vervielen tot orthodoxisme en zochten in nauwgezette wetsbetrachting naar Farizeesche exegese vrede voor hun hart ). Er
a

8

') Marcus Aurelius. II, 17. *) P. Barth. Die Stoa , bl. 227. =>) Vgl. J.
Ridderbos. Maria's heilsverwachting; De Gerechtigheid Gods in het O.
Testament en bij het Jodendom in de volheid des tijds; en andere artikelen in
het Geref. Theol. Tijdschrift. 19e, 20ste en 21ste Jaargang.
2
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waren er ook die, onder den invloed gekomen van de Hellenistische cultuur, een poging waagden de Joodsche religie met
de Grieksche philosophie tot één geheel te vereenigen, hetgeen
moest uitloopen op een ontwrichten van de Joodsche religie en
een saeculariseeren van de Oudtestamentische openbaring.
Het begin van het Helleniseeringsproces bij de Joden is te
stellen in de tweede eeuw vóór C h r i s t u s .
De Grieksche wijsbegeerte heeft krachtig ingewerkt op
A r i s t o b u l u s ( ± 150 v. C ) , van wien bij C l e m e n s
A l e x a n d r i n u s en E u s e b i u s fragmenten bewaard gebleven
zijn. Hij heeft den invloed van de peripatetische philosophie
en van de Stoa ondergaan. Ten volle overtuigd van de oudheid en oorspronkelijkheid der Joodsche religie, beweert hij
dat P y t h a g o r a s en P l a t o hunne wijsheid aan den Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) hebben ontleend.
Sporen van Stoïsche gedachten schijnen aanwezig te zijn in het
apocriefe Boek der Wijsheid en in het vierde boek der Maccabeën.
Neopythagoreïsche denkbeelden worden ook aangetroffen bij
de Esseën, een rehgieus-ethische secte, over wier ontstaan
weinig bekend is. Ze komen reeds voor in de tweede eeuw
vóór Chr. en woonden als een soort van monniken in kloosters
ten Westen van de Doode Zee. Behalve de Joodsche traditie
golden in hun kring tal van ethische regelen, die in geheimschrift bewaard en op nauwgezette wijze opgevolgd werden.
Hun ethiek wordt beheerscht door het dualisme van God
en wereld, ziel en lichaam. De ziel, uit den hemel afkomstig, tijdens het aardsch bestaan in de kooi van het lichaam
opgesloten, gaat bij den dood naar de hoogere gewesten terug.
Omdat de materie de zetel is van het kwaad, behoort het
lichaam niet tot de menschelijke natuur en loochenen ze de
opstanding uit de dooden. Hun moraal is ascetisch, ze onthouden zich van vleeschspijzen, en trachten door ceremonieele
wasschingen en dergelijke cultusacten de reinheid der ziel te
bevorderen. Voor de ontwikkeling van de philosophie hebben de
Esseën geringe beteekenis.
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De eigenlijke vertegenwoordiger van de Joodsche philosophie is
Philo.
Leven en
Geschriften

O

het leven van dezen geleerden Jood is
bekend. Tusschen 30 en 20 v. Chr. is
hij in Alexandrië geboren uit een priesterlijk geslacht. Hij heeft een uitnemende opvoeding gehad en is door
zijn studie in aanraking gekomen met heel de wetenschappelijke
Grieksche literatuur. Hij beheerschte het Grieksch volkomen, en
schreef zijn werken in deze taal.
Eén gewichtig feit uit zijn leven wordt meegedeeld, nl. dat
hij in het jaar 39/40 aan het hoofd van een gezantschap naar
Rome is gereisd om den Keizer te verzoeken de vervolging,
welke de Joden in Alexandrië bedreigde, niet uit te voeren.
Waarschijnlijk is P h i l o ± 50 n. Chr. gestorven.
De werken van P h i l o zijn uitgegeven door G E . R i c h t e r ,
Leipzig 1828—1830, in welke editie enkele geschriften voorkomen, die waarschijnlijk onecht zijn. Een nieuwe uitgave, door
L. C o h n en P. W e n d l a n d bezorgd, is sinds 1896 bezig te
verschijnen; een editio minor, in zes bandjes, zag van 1896-1915
te Berlijn bij R e i m e r het licht. De meeste werken zijn geschreven in den vorm van een allegorischen commentaar op
gedeelten van den Pentateuch.
v c r
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Allegorische
. ,! '
'
«et
method
Joodsche bloed stroomt en die tegelijk in merg
en been Hellenist is, komt voor de vraag te
staan, op welke wijze de Joodsche religie met de Heidensche
philosophie in overeenstemming te brengen is. Wanneer een
synthese tusschen dergelijke heterogene elementen tot stand
gebracht wordt, loopt het hierop uit, dat één van die elementen
wordt gedenatureerd en van zijn specifiek karakter beroofd, om
na deze bewerking in het andere element opgesmolten te worP
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den. Naar dit procédé handelt ook de wijsgeer van Alexandrië.
Hij heeft de Joodsche religie zoolang „bewerkt", tot ze pasklaar
was voor de synthese met de Heidensche philosophie.
In P h i l o wint de Hellenist het van den Jood. Hij is in die
mate met den Griekschen geest gedrenkt, dat hij de gedachten
van P l a t o en de Stoa tot de zijne gemaakt heeft. Hij spreekt en
schrijft Grieksch, maar met het Hebreeuwsch heeft hij zich niet zóó
vertrouwd gemaakt, dat hij 't kon spreken. Hij citeert in den
regel niet naar den tekst der Masoreten maar naar de Septuagint,
de vertaling der L X X .
Het middel, dat P h i l o aanwendt om het Oude Testament
met de geschriften der Grieksche philosophen te verzoenen, is
de allegorische methode. Nieuw was deze kunstbewerking niet.
Reeds P l a t o had deze methode in het onderwijs aan de jeugd
op de religieuze mythen willen toepassen, en de Stoa bediende
zich er van als een middel om zich bij het volksgeloof te kunnen
aansluiten (blz. 165). N u m e n i u s zag zich later, terwille van
zijn syncretisme, genoodzaakt de boeken van M o z e s en de
Evangeliën allegorisch te verklaren (blz. 191), en in den nieuweren
tijd hebben tal van theologen en philosophen deze methode
gebruikt om de H . Schrift in overeenstemming te brengen met
hunne van die Schrift afwijkende inzichten.
Wanneer P h i l o aldus te werk gaat, meent hij in geen enkel
opzicht de waarde en het karakter der Oudtestamentische openbaring aangetast te hebben. Hij zegt, dat het Oude Testament
ontstaan is door Goddelijke ingeving; de profeten waren organen,
waarvan God zich bediende om Zijne gedachten aan de menschen
te openbaren. Volgens hem is niet alleen het Hebreeuwsche
Oude Testament geïnspireerd maar ook de Septuagint. Hij
weet zelfs mede te deelen, dat, toen de L X X ieder afzonderlijk
het Oude Testament in het Grieksch hadden vertaald, hunne
vertalingen woordelijk overeenstemden!
Wordt de autoriteit van het Oude Testament door hem aanvaard, aan de Grieksche philosophen kent P h i l o eveneens
groote waarde toe. Vooral P l a t o acht hij zeer hoog. Bij de
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Grieksche wijsgeeren vinden we dezelfde wijsheid als in de
Heilige Schriften der Joden; het onderscheid bestaat hierin, dat
in de laatste de wijsheid dieper en duidelijker is voorgesteld.
De Grieken hebben het Oude Testament gekend, P l a t o heeft
uit M o z e s geput. Historisch is er tusschen hen eenheid;
Joodsche religie en Grieksche philosophie hebben één oorsprong.
Die eenheid treedt nu verder aan het licht door de allegorische
methode.
Daartoe maakt hij onderscheid tusschen de uitwendige, letterlijke, „lichamelijke" opvatting en de inwendige, overdrachtelijke,
„geestelijke" verklaring. De eerste kiezen zij, die in hun exegese
bij de oppervlakte blijven staan, de laatste wordt toegepast door
hen, die tot de diepte doordringen, den bolster wegsnijden en de
kern van de vrucht genieten. De letterlijke opvatting van de
heilige geschriften is niet te handhaven, zij leidt tot onmogelijkheden. Er zijn zelfs onware voorstellingen in de Heilige Schrift,
dewijl God zich van geen andere methode kon bedienen, om
de menschen te onderwijzen; omdat dezen het goddelijke niet
schouwen kunnen, is de anthropomorphistische voorstellingswijze
gekozen en ontvangen zij dus de geestelijke dingen in zinlijke
vormen. Soms laat P h i l o in historische gedeelten den letterlijken zin naast den geestelijken bestaan, maar in de meeste
gevallen is de allegorische interpretatie de eenig juiste verklaring van het Oude Testament.
Een enkele proeve moge tot illustratie dienen van de door P h i l o
toegepaste methode. Daartoe kiezen we een gedeelte uit de legum
allegoriarum lib.
de „verklaring" van Genesis 2 : 8 v.v.
„God plantte een hof in Eden tegen het Oosten". Dit wil
niet zeggen, dat God veldarbeid doet en tuinen aanlegt, maar
het moet overdrachtelijk verstaan worden. Een hof beteekent
de deugd en Eden het genot, want tot de deugd behooren
vrede, voorspoed en vreugde, in welke naar waarheid het genieten bestaat. En de hof wordt geplant naar het Oosten, d.i. de
rechte rede (og&óg Xóyog) gaat niet onder en dooft niet uit, maar
gaat voortdurend op als de zon in het Oosten; en gelijk de
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zon bij haar opgang het donkere van de lucht met licht vervult,
zoo verdrijft de deugd bij haar opgaan het donker uit de
ziel en verjaagt de diepe duisternis *).
„Uit Eden ging een rivier om den hof te besproeien en van
daar werd zij verdeeld in vier hoofden; de naam der eerste
rivier is Pison, die het gansche land van Havila omloopt, waar
het goud is en het goud van dat land is goed; daar is ook
robijn en smaragd. De naam van de tweede rivier is Gihon;
deze omloopt het gansche land Aethiopië. De naam van de
derde rivier is Tigris; deze loopt in de richting van de
Assyriërs. De vierde rivier is de Euphraat". Met deze vier
rivieren .worden bedoeld de vier deugden: inzicht {<fQÓvi]atg),
bezonnenheid (auHfooa'óvr]), dapperheid (ivdgtUc), rechtvaardigheid
(StxawavvTj). De grootste rivier, van welke de vier armen uitgaan,
is de deugd in het algemeen, de vier armen zijn de afzonderlijke
deugden. Pison, het inzicht, omloopt het land Havila, d. i. het
omringt de vriendelijke en zachtmoedige zielsgesteldheid. En
zooals onder de smeltbare stoffen goud de beste en waardevolste
is, is het inzicht de voornaamste deugd in de ziel. Op de plaats van
het inzicht bevinden zich ook de helderdenkende en de verstandige, die robijn en smaragd heeten. De Gihon is het symbool
van de dapperheid, die Aethiopië d. i. de „vernedering" omloopt,
want de vreesachtigheid is iets „nederigs", ten opzichte waarvan
de dapperheid vijandig gezind is. De derde deugd is de bezonnenheid, die den zinnelijken lust bestrijdt. Met een tijger
(Tigris) wordt de begeerte vergeleken, waarmede de bezonnenheid
steeds te doen heeft. Het woord Euphraat beteekent vruchtbaarheid en duidt de vierde deugd, de gerechtigheid, aan, die
inderdaad vruchtbaar is en de ziel verheugt ).
Uit dit voorbeeld, en dit is lang het dwaaste nog niet,
blijkt, welke methode van interpretatie P h i l o er op na houdt,
een methode, die onvoorwaardelijk afkeuring verdient. Naar de
regelen van een gezonde Hermeneutiek bestaan ernstige be8

') Leg. alleg. L 43-46.

2

) Leg. alleg. L 63-73.
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denkingen tegen de allegorische opvatting van historische personen en gebeurtenissen i n de H . Schrift. W a t P h i l o geeft is
zelfs geen allegorie, maar phantastische speculatie. Eenig verband
tusschen de „geestelijke beteekenis" en het historisch gegeven
is in de meeste gevallen niet te ontdekken. H i j legt eerst zijn
eigen gedachten i n den tekst in, om ze er daarna weer uit te
halen. H i j ziet er zelfs geen bezwaar i n één uitdrukking op meer
dan één wijze naar diverse richtingen te interpreteeren, ja hij
durft, om zijn doel te bereiken, Hebreeuwsche woorden afleiden
naar de Grieksche etymologie.
Gevolg van deze allegorische methode is, dat P h i l o een
vaste terminologie mist, verschillende objecten met ^dezelfde
namen genoemd worden, en één object met verschillende
woorden aangeduid. E n gevolg hiervan is, weer. dat er bij
P h i l o veel onhelderheid is en over sommige punten i n zijn
philosophie controversen bestaan.
Bij de beschrijving van het wezen Gods gaat
Theologie. p ü o uit van den Schriftuurlijken naamjhvh.
maar slaat bij de explicatie een richting i n , die zich a l verder
van de theologie des Ouden Testaments verwijdert. H i j is
beslist voorstander van een negatieve theologie. H i j legt zóó
eenzijdig nadruk op de transcendentie Gods, dat de immanentie
feitelijk wordt ontkend. G o d is met Zijn wezen niet tegenwoordig in de wereld, alleen met zijn werkingen.
G o d is het bovenwereldlijke wezen, absoluut onderscheiden
en gescheiden van den kosmos. H i j , de ongewordene, is niet te
vergelijken met het gewordene; menschelijke praedicaten mogen
G o d niet toegeschreven worden. H i j is niet begrensd door tijd
en ruimte en heeft geen gestalte; menschelijke aandoeningen mogen
niet op H e m worden overgebracht. Z i j n wezen is niet te omschrijven, we kunnen niets van H e m zeggen. Hij heeft geen naam.
W e weten daf H i j is, niet wat H i j is. H i j is de onbeschrijflijke
G o d (6 &tog anoiog), de Zijnde (o &v), eigenlijk het Zijnde (rb ov).
G o d is niet alleen niet te begrijpen, maar ook niet te kennen.
h
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Bij deze negatieve theologie blijft P h i l o niet staan; hij weet
op andere plaatsen iets positiefs van God te zeggen. Als de
Zijnde is Hij eenvoudig (niet samengesteld) en onveranderlijk.
Hij bezit de hoogste volkomenheid en is de oorspronkelijke
schoonheid. Hij is de volstrekt goede en almachtige. In God
is ook actie; de werkzaamheid in God behoort tot Zijn wezen
als de warmte tot het vuur.
Omdat er tusschen God en de wereld een
Logos-leer.
i
k
tegenstelling is („de reine God bevlekt zich niet met de materie"), moeten er schakels uitgedacht
worden, die het contact van God met de materie op eenigerlei
wijze mogelijk maken. Bij de tusschenwezens die P h i l o , in
aansluiting aan de religieuze philosophie van dien tijd, statueert,
worden voorstellingen van de Neopythagoreën, van de Stoa
en van het Oude Testament tot een wonderlijk conglomeraat
samengevoegd. Deze tusschenwezens noemt P h i l o ideeën, gedachten naar welke God de wereld gemaakt heeft (Neopythagoreïsme); ze zijn tegelijk krachten Gods, die in de
wereld werken (de Stoa); ze zijn, ten derde, ook engelen,
boden Gods, die zijn wil volbrengen (Oude Testament). Deze
ideeën-krachten-engelen smelten in een vage algemeene voorstelling samen.
De ideeën, welke door God geschapen zijn, hebben hare
eenheid in den Logos. Hij is de idee der ideeën. P h i l o noemt
den Logos met vele namen, maar helder omlijnd is het begrip
allerminst. De Logos, die ook de wijsheid heet, is de universeele wereldkracht, die de wereld naar eigen beeld heeft
gevormd en haar bij den voortduur draagt. Hij is geen God
en ook geen schepsel, niet ongeworden als God en niet geworden als de andere schepselen, hij is „een tweede God', in
onderscheiding van de wereld als „de jongere zoon" is hij
„de oudere zoon" Gods, hij is de tolk Gods, de stedehouder,
de paracleet.
Deze logosleer van P h i l o is wezenlijk onderscheiden van
v o

s t r e
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hetgeen de apostel J o h a n n e s in de H . Schrift aangaande den
Logos leert. De H . Schrift gebruikt wel woorden uit de Grieksche
taal van dien tijd (de Koinè) maar geeft aan die woorden een
nieuwen inhoud. Zoo is er van een overeenstemming van Johannes met P h i l o ten opzichte van den Logos geen sprake. Let
slechts op deze twee verschillen: ten eerste dat in het Evangelie
van J o h a n n e s (cap. 1:1) de Logos der Goddelijke natuur
deelachtig is, hetwelk bij P h i l o niet het geval is; ten tweede,
dat bij J o h a n n e s (cap. 1 : 14) de Logos soteriologische beteekenis heeft en met den Christus wordt geïdentificeerd, waarvan bij P h i l o met geen woord sprake is, en, wegens zijn opvatting van de materie, ook geen sprake kan zijn ).
1

_

Tegenover God staat de materie als het rijk
\ van de passiviteit, van de vormbaarheid, van
de ledige ruimte (het f*?} &V). Door inwerking van den Logos
op de materie is de wereld gevormd; een wereldschepping is
op dit dualistisch standpunt niet mogelijk. Daar God zelf absoluut van de materie gescheiden is en gescheiden blijft, draagt
Hij de wereldvorming aan den Logos op, die de wereld maakt
naar eigen beeld en gelijkenis, die zijn kracht in haar uitgiet,
die haar aantrekt als een kleed.
Bij de wereldvorming laat P h i l o , onder PythagoreïschPlatonischen invloed de getallensymboliek een groote rol spelen.
De wereld is in zes dagen ontstaan, omdat 6 het product is
van het eerste manlijke (2) en het eerste vrouwelijke getal (3).
De sterren komen op den vierden dag, daar in het getal 4 het
getal 10 potentieel aanwezig is (1 + 2 + 3 + 4 = 10). De
dieren ontstaan op den vijfden dag, omdat ze 5 zintuigen hebben. De zevende dag is de sabbat, omdat 7 het heilig getal is.
Hier is een getallensymbolisme, dat den bodem der realiteit
kwijtgeraakt is.
y

') Vgl. H. Bavinck. Gercf. Dogmatiek II, 268/9.
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Het cosmologisch dualisme vindt zijn toeAnthropologie.
anthropologie, de leer van den
mensch. Van de reine zielen (engelen of daemonen) hebben
sommige lust gekregen aan de materie en zijn daarom in een
lichaam opgesloten. We moeten in de ziel onderscheiden tusschen
de levenskracht die in het bloed zetelt en vergankelijk is, en
de ziel in hare hoogere werkzaamheid als noes, welke goddelijk
is. Het bestaan van den mensch op aarde is een kwaad, het
lichaam is een afschuwelijke kerker, de dood is de ontwaking
tot leven en vrijheid.
Dit Platonisch, niet-Christehjk dualisme (zie bl. 112) beheerscht
ook de ethiek.
De deugd openbaart zich in drie trappen:
1° de apathie, het zich losmaken van het zinnelijke, lichamelijke leven door (en hier volgt Philo de Stoa in haar rigorisme) de affecten, neigingen en driften te dooden.
2° de deugd van de wijsheid, die zich op het zedelijke en
godsdienstige leven richt en een gave Gods is;
3° de extase, het zich verzinken in de godheid. De hoogste
kennis Gods verkrijgen we, wanneer Hij door genade zich aan
ons, zich in ons openbaart. Wie dan de godheid beschouwt,
wordt zelf logos, een zoon Gods, met God een. In de extase
zwijgt het bewustzijn, houdt het denken op, en wordt de mensch
een profeet die door „Goddelijken waanzin" wordt beheerscht.
Dan wordt de mensch ontledigd en neemt hij God in zich op.
Wie God kennen wil, moet God worden. Deificatio is het levensideaal van den wijze.
Hier slaat het metaphysisch dualisme in een mystiek pantheïsme om. De mensch, die eerst ver van God verwijderd was,
kan het toch buiten God niet uithouden; hij keert terug en
verzinkt in het eeuwige Licht.
Dit pantheïstisch mysticisme treffen we ook aan bij de
Neoplatonici; het werkt heel de Middeleeuwen door.
p a s s l n g
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H E T NEOPLATONISME.

4. Het Neoplatonisme»
E. Vacherot. Histoire de 1' école d' Alexandrië. Paris,
1846—1851.
J. Geffcken. Der Ausgang des griecbisch-römischen
Heidentums. Heidelberg, 1920.
Het Neoplatonisme is de laatste poging van den Griekschen
geest aan den toenemenden invloed van Christelijke religie en
Christelijke philosophie het hoofd te bieden. Het schept religieuze
philosophische systemen, om hiermede het Christendom te
bestrijden. Tegenover het Christelijk Theïsme plaatsen onderscheidene denkers een Heidensch Pantheïsme. .
Deze laatste poging van het Hellenistisch Heidendom, door
welke groote machten ook gesteund, heeft het niet voor ondergang kunnen behoeden; het Christendom zegevierde.
In het Neoplatonisme worden drie perioden onderscheiden :
a. Het Alexandrijnsche Neoplatonisme.
b. Het Syrische Neoplatonisme.
c. Het Atheensche Neoplatonisme.
a. Het Alexandrijnsche Neoplatonisme.
C. H. Kirchner. Die Philosophie des Plotin. Halle, 1854.
K. P. Hasse. Van Plotin zu Goethe . Jena, 1912.
W . R. Inge. The Philosophy of Plotmus. London, 1918.
M. Wundt. Plotin. Studiën zur Geschichte des Neuplatonismus. Leipzig, 1919.
2

De stichter van het Neoplatonisme in de Alexandrijnsche
phase is A m m o n i u s Saccas (f 242), die, uit Christenouders
gesproten, later tot het Heidendom is overgegaan. Hij was een
machtige persoonlijkheid, een sterke geest, wiens invloed bij
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onderscheidene denkers te bespeuren is. Geschriften heeft hij
niet nagelaten.
De hoofdvertegenwoordiger van deze school is Plotinus,
geboren in 204 te Lycopolis in Egypte. Plotinus was reeds 28
jaar oud, toen hij zich op de studie van de philosophie ging toeleggen. Elf jaar lang heeft hij in Alexandrië zich door Ammonius Saccas laten onderwijzen. Hij is met een veldtocht
mee naar het Oosten gereisd om de wijsheid van de Perzen
en Indiërs te leeren kennen, maar de reis had niet het gewenschte succes.
In 244 trok hij naar Rome, waar hij voordrachten hield over
de philosophie van zijn leermeester. Hier maakte hij grooten
opgang onder de aanzienlijken; zelfs bij de Romeinsche dames
vonden de philosophische voordrachten bijval. Keizer G a 11 i e n u s
en de Keizerin interesseerden zich voor hem. Zijn plan om in
Campanië een philosophenstad „Platonopohs" te stichten en
deze in te richten naar het model uit Plato's Staat mislukte.
In Campanië is hij in het jaar 269 gestorven.
De geschriften van Plotinus zijn bewerkt en uitgegeven
door zijn leerling Porphyrius (f 304) in zes Enneaden (een
Enneade is een groep van 9 geschriften). De nieuwste uitgaven
zijn die van H. F. M ü l l e r (met vertaling), Berlin, 1879—1880,
en van R. Volkmann bij Teubner. Leipzig, 1884.
De hoofdgedachten van Plotinus' religieus systeem kunnen
op de volgende wijze saamgevat worden,
Plotinus' theologie is nog meer negatief
Theologie,
k
dan die van Philo. Hij voert
de transcendentie der godheid tot zulk een hoogte op, dat
er van deze niets meer te zeggen valt. In navolging van
Plato stelt hij het dualisme tusschen de zinlijke en de bovenzinlijke wereld, tusschen de materie en het rijk der ideeën. De
godheid behoort echter niet tot het rijk van het bovenzinlijke,
zij gaat boven elke tegenstelling uit. De godheid is een volstrekte
eenheid, die in zich geen onderscheiding toelaat, die bovenalle
v f l n

k a r a

t c r
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tegenstelling verheven is. D e godheid is Het Eéne {tb tv) in
absoluten zin en gaat zelfs uit boven het denken, want in het
denken is altijd nog weer de tweeheid van subject en object,
van denken en gedachte (vovg en VOIJTÓV).
Deze absolute transcendentie involveert de onbeschrijfbaarheid.
Geen praedicaat is aan de godheid toe te schrijven, geen eigenschap is op haar toepasselijk. M e n kan niet zeggen, dat de
godheid bewustzijn of w i l heeft. Zelfs het zijn kan haar niet
toegekend worden. Z i j is Het E é n e en Het Eerste.
Het laat zich verstaan, dat met zulk een starre eenheid en
eigenschapslooze godheid niets aan te vangen is, tenzij later
door een of andere inconsequentie de godheid toch weer i n
betrekking tot de wereld geplaatst wordt en haar eigenschappen
toegekend worden.
W e l k e is de verhouding van de godheid tot het A l , tot de
bovenzinlijke èn de zinlijke wereld? O p deze vraag geeft de
emanatieleer het antwoord.
Emanatiel

Volgens de Christelijke religie is de wereld
ontstaan door creatie. A a n de existentie aller
dingen ligt ten grondslag het raadsbesluit Gods, dat H i j door
Z i j n almachtigen w i l heeft gerealiseerd. D e dingen danken hun
zijn en hun zóó-zijn aan de vrijmacht en het welbehagen Gods.
M a a r naar P l o t i n u s is de wereld eeuwig en bestaat met
noodzakelijkheid, daar alle dingen uit de godheid zijn geëmaneerd {emanatie = uitvloeiing). D e godheid is een bron, die
met eeuwige noodzakelijkheid overvloeit, een licht dat in het
donkere heelal uitstraalt. (Naar welke denkmogelijkheid uit het
starre E é n e de veelheid der dingen kan ontstaan, wordt door
P l o t i n u s niet verklaard; evenals andere pantheïsten neemt hij
tot beeldspraak zijn toevlucht, maar illustratie door een beeld kan
het gebrek aan argumentatie niet vergoeden.) D e godheid doorstroomt het A l en in elk ding is de godheid aanwezig. H o e verder de dingen van de lichtbron verwijderd zijn, des te onvolkomener zijn zij, hoe dichter bij de godheid, des te volkomener.
Phüoa.

I
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bestaan der dingen.
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De materie is ook de grondslag voor het onvolkomene en
kwade. Het kwaad moet echter niet opgevat worden als een
zelfstandig princiep, maar als gebrek aan het goede (privatio
boni). Het goede is reëel, het kwade is niet reëel, is gebrek
aan zijn. Door de realiteit van het kwaad te ontkennen, krijgt
Plotinus een optimistische levens- en wereldbeschouwing.
In navolging van de Stoa wijst hij in zijn geschrift „over de
voorzienigheid" aan, dat de wereld doelmatig is ingericht.
Daar het oorspronkelijke licht steeds uitstraalt in de donkerheid, is de verbinding van de ziel met de materie noodwendig.
De wereld der zichtbare dingen heeft geen aanvang en zal ook
geen eind hebben. De processen wisselen, maar de kosmos blijft
altoos bestaan.
Omdat het licht van de godheid in de donkerheid der materie
straalt, ligt over alle ruimtelijke dingen een glans van schoonheid. De zintuiglijk waarneembare wereld is een weerschijn
van de bovenzinlijke, een weerspiegeling van het zijnde in
het niet-zijnde. Gelijk een aangezicht in verscheidene spiegels
tegelijk kan weerkaatsen, zoo kan het bovenzinlijke in vele
dingen tegelijk worden afgebeeld en uitgebeeld.
Deze schoonheidsleer met haar metaphysischen grondslag is
eenigermate verwant aan die van de Christelijke philosophie.
God, die de hoogste Schoonheid is, heeft als Schepper alle ding
schoon gemaakt; ook na den zondeval zien we overal de
schittering van Zijn heerlijkheid. Het oog, dat verlicht is door
den Geest Gods, bewondert in natuur en geschiedenis, in de
wereld van het ruimtelijk-tijdelijke en in het rijk der ideën de
glorie van Hem, die de Schoonheid zelve is en die de schoonheid over al zijne werken heeft uitgespreid.
Ethiek

Wordt in de metaphysica geleerd een emanatie van
de dingen uit de godheid, de ethiek in haar hoogste uiting
wijst den weg tot een terugvloeien, een „remanatie" in de godheid.
Het geluk, waarnaar de mensch als ethisch wezen streeft,
bestaat niet in den lust, niet in doen, maar in het rechte denken.
Philos. I
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Er is wel een burgerlijke deugd, en hieronder verstaat Plotinus
de ethische deugden van Aristoteles, maar de dianoëtische
deugden zijn van grooter waarde en brengen hoogere zaligheid met zich mede. Wie denkt, wordt dieper in de waarheid ingeleid en ziet op naar het eeuwige licht. Dit geluk staat
niet in verband met de uitwendige levensomstandigheden van
den mensch. Twee wijzen, van welke de één in levensomstandigheden verkeert die het tegendeel zijn van die van den ander,
zijn beiden gelukkig.
Zal de mensch de dianoëtische deugden beoefenen, dan moet
hij zich losmaken van het zinlijke en lichamelijke. Hij moet de
materie ontvlieden. Ascese is het wachtwoord in een moraal,
welke gebouwd is op het metaphysische dualisme van noes en
materie. De verste consequentie zou zijn den band tusschen ziel
en lichaam los te rafelen en zelf een eind te maken aan de
aardsche existentie. Onder bepaalde omstandigheden wordt de
zelfmoord door Plotinus toegelaten.
Zaligheid schenkt het redelijk denken, waartoe de ziel in
staat is; hoogere zaligheid het aanschouwend bewonderen van
het goede, de intuïtie, die een acte is van den noes; de hoogste
zaligheid wordt den mensch bereid — en hier sluit Plotinus
zich bij Philo aan — in de extase.
In de extase schouwt de mensch het ongeboren licht, hetwelk
verblindt en alle denken doet ophouden. Ze is een allesoverstelpende genieting, waarbij het verstand zwijgt. Geestelijke
dronkenschap, geestelijke waanzin, docta ignorantial
't Is niet slechts een aanschouwen van God, maar een God-zijn,
deïficatie, 't Is een open-baring Gods in den mensch. Ze duurt
slechts kort en is het deel van weinigen. Plotinus zelf heeft
slechts enkele malen het genot van extatischen toestand gesmaakt.
Zoo vloeit de ziel in het hoogste stadium van haar ethischrehgieuze leven weer in God terug. Mystiek pantheïsme is het
sluitstuk van Plotinus' systeem.
Dit mysticisme der Neoplatonici, dat op sommige denkers in
de Middeleeuwen heeft ingewerkt en ze tot aberraties heeft
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verleid, is wezenlijk onderscheiden van de Christelijke mystiek.
Ook het Christendom leert naar de H . Schrift en in overeenstemming met de geestelijke ervaring der vromen een gemeenschap en eenheid van den Christen met God, door de
werking van den H . Geest. Maar die eenheid met God, welke
de hoogste zaligheid schenkt, heeft altijd tot onderstelling het
wezenlijk onderscheid tusschen God en mensch. Nooit vloeit
onze natuur in de Goddelijke over of de natuur Gods in de
onze. De afstand tusschen Schepper en schepsel blijft. De eenheid is een ethische, een religieuze, maar nooit een physische.
En hoe hoog het geestelijk genot ook stijgt, het verstand wordt
niet op zij gezet. In het kennen van God is het leven van het
leven.
N ó g een belangrijk punt van verschil. In de Christelijke
mystiek is geen gemeenschap met God dan door den Christus,
den Middelaar van vereeniging en verzoening. Jezus C h r i s t u s
is de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den
Vader dan door Hem. Zoo heeft Hij zelf 't ons geleerd, zoo
wordt het bevestigd door de bevinding der geloovigen.
Het Neoplatonisch mysticisme wil van een Heils-Middelaar,
van Eén die ons met God verzoent, niet weten. Het meent
Hem niet noodig te hebben, geen wonder, want het weet niet
wat zonde is, omdat het niet weet, wie God is.
b.

Het Syrische Neoplatonisme.

P. A l l a r d . Julien 1'Apostat. Paris, 1900—1903.
J. Geffcken. Kaiser Julianus. Leipzig, 1914.
Als representanten dezer richting kunnen genoemd worden
J a m b l i c h u s en Keizer J u l i a n u s .
Deze denker is de leider van het Neopla. .
.
. .
utomsme in zijn oyriscnen vorm. Mij was een
leerling van P o r p h y r i u s , wiens voordrachten hij in Rome had
Jamblichus.
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gehoord. In Syrië maakte hij school en werd door zijn leerlingen zeer geprezen; zelfs werd hij „de goddelijke" genoemd.
Hij heeft commentaren op P l a t o en A r i s t o t e l e s uitgegeven,
die weinig bijdragen tot recht verstand van deze grootmeesters
der antieke philosophie. Slechts een deel van zijn werken bestaat
nog. Hij is + 330 gestorven.
J a m b l i c h u s ' systeem is meer theosophie dan philosophie.
Zijn theologie is nog negatiever dan die van P l o t i n u s , de
afstand tusschen de godheid en de materie is nog grooter. Hij
leert, dat er boven Het Eéne van P l o t i n u s nog een hooger
Eéne is, hetwelk nog naakter en armer en volstrekt eigenschapsloos
is. Doordat dit Eéne en de materie zoo ontzettend ver van
elkander verwijderd zijn, wordt het getal tusschenwezens, dat
de kloof moet overspannen, aanzienlijk vermeerderd. Een heirleger van goden, daemonen en heroën treedt op. Naast Grieksche
worden ook Egyptische, Chaldeeuwsche en Syrische goden geïmporteerd, 't Is een internationale syncretistische godenleer.
Bij de indeeling der tusschenwezens komt de drie-deeling regelmatig terug.
Met zijn machtig constructief vermogen en buitengewoon
weelderige phantasie heeft J a m b l i c h u s getracht door een
philosophisch systeem van het polytheïsme het Paganisme te
redden tegenover het Christelijk monotheïsme. Deze poging is
niet gelukt.
Evenmin had de strijd, dien Keizer J u l i Keizer Julianus,
^
)
A f v a l l i g e tegen het
Christendom aanbond, resultaat. Hoewel hij in Christelijken kring
was opgevoed, werd hij een overtuigd aanhanger van de Heidensche religie. De schoonheid van het Grieksche heidendom, van zijn
kunst en wetenschap heeft hem bekoord. Met kracht heeft hij
het polytheïsme verdedigd tegen het monotheïsme der Christelijke religie.
Zijne werken zijn uitgegeven door W . C. W r i g h t , London,
1914.
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c. Het Atheensche Neoplatonisme.
De belangrijkste persoonlijkheid in deze school is P r o c l u s
(410—485), die commentaren gaf op de werken van P l a t o en
wiens voornaamste geschriften bij T e u b n e r zijn uitgegeven.
Zijn philosophie is een duidelijk voorbeeld van religieus-syncretistische speculatie. Met behulp van een sterk combinatie-vermogen heeft hij alle mogelijke godheden en religies in een
geweldig phantastisch systeem samengevoegd.
Daarbij is bij een eerste dialecticus, die met groote vaardigheid tal van motieven tot één geheel samendenkt. De drieheid
vinden we bij zijn indeelingen telkens terug. In drie phasen worden
de dingen uit Het Eéne afgeleid, waarin alles ook wederkeert.
Het geschieden in de wereld gaat naar de trias Blijven faovy).
Uitgang {ngóodog), Terugkeer Ifnusrqwftj), wat, in de terminologie
van nieuwere Duitsche speculatieve wijsgeeren overgezet, beteekent : thesis, antithesis, synthesis. Merkwaardig is in dit
opzicht de overeenkomst tusschen P r o c l u s en H e g e l .
Met het Neoplatonisme is de denkkracht der Grieken uitgeput. D a m a s c i u s was de laatste scholarch van de Academie,
die in het jaar 529 gesloten werd.
Dan eindigt officieel de oude philosophie.
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Elisch-eretrische school . .
Empedocles
Epictetus
Epicurus
Euclides . . . . . . .
Endemus
Eudoxus van Cnidus. . .
Euemerus

176
18
70
31
195
166
69
152
151
73

GGalenus
Gorgias

178
53

H*
Hegesias
73
Hermarchus
167
Heraclides Ponticus . . . 151
Heraclitus
13
Hermetische geschriften . . 192
Hicetas
29
Hippias
54
Hippocrates
50

Jjamblichus
Joodsche Philosophie
Julianus

213
. . 197
214

REGISTER.

218

Bladz.

Bladz.

L.
Leucippus
Lucretius
Lyceum

39
167
151

M.
Marcus Aurelius . . . .
Megarische School . . .
Melissus
Menedemus
Metrodorus

196
69
25
70
167

N»
Neoplatonisme
Neopythagoreën . . . .
Nicomachus
Nigidius Figulus . . . .
Numenius

207
183
184
184
191

Panaetius
177
Parmenides
19
Phaedo
70
Phaedrus
167
Philippus van Opsus. . . 151
Philo Judaeus
199
Philo van Larissa. . . . 177
Philodemus
167
Philostratus
184
Plato
78
Platonici
188
Plotinus
208
Plutarchus
188
Polemo
150
Posidonius . . . . . . 177
Proclus
215

Prodicus
54
Protagoras
53
Pyrrho
173
Pythagoras
25
Pythagoreën
26
Pythagoriseerende philosophie 183
Scepticisme
Seneca
Sextü
Sextus Empiricus . . . .
Socrates
Sophisten
Speusippus
Sülpo
Stoa
152.
Strato
Syncretisme

172
193
178
176
59
52
150
69
192
152
176

Thales
Theophrastus
Timon

11
151
173

Varro

178

Xenocrates
Xenophanes
Xenophon

150
18
59

ZZeno de Eleaat . . . .
22
Zeno de Stoïcus . . . 69, 152
Zeno van Sidon . . . . 167

