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Karakteristiek
^ tweede Deel behandelen wij de ge.... , schiedenis van de philosophie der patristische
van dit tijdvak.
.
/
periode en van de Middeleeuwen, welke in
hoofdzaak een Christelijk stempel draagt. Zij begint bij de tweede
en gaat door tot de zestiende eeuw. In het eerste Deel is de ge
schiedenis van het Neoplatonisme opgenomen, omdat dit zich
geheel aansluit bij de Grieksche philosophie en den Hellenistischen geest ademt. In dit Deel behandelen we de philosophie
van de eerste eeuwen, omdat deze den grondslag vormt voor het
gebouw der philosophie, dat in de Middeleeuwen verrijst.
De philosophie in deze periode is in hoofdzaak Christelijke
philosophie, omdat het wijsgeerig denken zich voornamelijk aan
sluit bij de waarheid, die door God in de H. Schrift is geopen
baard. Christelijke religie en Christelijke philosophie zijn onder
scheiden, maar de Christelijke religie draagt een Christelijke
philosophie in haren schoot. Wie in de religie zijn standpunt
neemt ten opzichte van de allerhoogste en allerlaatste vragen,
heeft daarmede in beginsel ook een beslissing genomen ten op
zichte van zijn philosophie. Wat voor philosophie iemand kiest,
hangt tenslotte hiervan af wat voor mensch iemand is (J. G.
Fichte). Is hij een niet-Christelijk mensch, zoo mag men ver
wachten een niet-Christelijke philosophie; is hij een Christen,
dan moet het Christen-zijn op het gebied van het denken open
baar worden. Het is onmogelijk, dat iemand een heiden zou
kunnen zijn met het hoofd en een Christen met het hart.
Er is een niet-Christelijke philosophie, welke de wijsheid
Gods, die de H. Schrift ons biedt, links laat liggen en er niet
mee rekent. Religie behoort naar hun meening b.v. tot het ter
rein van het gevoelsleven en heeft geen zeggenschap in de sfeer
van het kennen. Daarnaast bestaat er ook een Christelijke philo
sophie, die zooveel mogelijk rekening houdt bij hare philoPhilos. II
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sophische bespiegelingen met de waarheid die de H. Schrift ons
mededeelt, die redeneert in Christelijke lijn en philosopheert in
de richting van God, uit Wien en door Wien en tot Wien alle
dingen zijn.
In de eerste periode is dit beter gelukt dan in de tweede. Uit
het oogpunt van Christelijke philosophie stellen wij Augustinus
boven Thomas Aquinas. In de scholastiek plaatste men lang
zamerhand de theologie en de philosophie teveel naast elkaar,
hetgeen moest uitloopen op een volstrekte scheiding, die dan
ook in de zestiende en in de zeventiende eeuw is voltrokken.
Hoewel de tweede periode, die van de scholastiek, niet die
vruchten heeft gehad, welke men gaarne zou hebben gezien, gaat
het denken toch generaal genomen in Christelijke lijn, in elk
geval over het algemeen niet in een richting, die in strijd is
met de H. Schrift.
In de Middeleeuwen hebben we ook nog een Joodsche en een
Mohammedaansche philosophie, grootendeels een bewerking van
Aristoteles.
Het is in dit tijdvak dikwijls heel moeilijk voldoende onder
scheid te maken tusschen theologische en philosophische pro
blemen. Zoowel in de patristische als in de scholastieke periode
loopen beide beschouwingswijzen vaak door elkaar en zijn moei
lijk te scheiden. We zullen trachten bij onze weergave van de
onderscheidene wijsgeeren zooveel mogelijk het philosophische
naar voren te brengen, hoewel niet uitgesloten is, dat dit
philosophische vaak tamelijk theologisch en religieus is gekleurd.
Bronnen

Als bronnen komen in de eerste plaats in aan
merking de geschriften van de theologen en
wijsgeeren, die in deze periode geschreven hebben. Vele werken
dezer mannen zijn opgenomen in J. P. Migne, Patrologiae cur
sus completus, 1844—1866.
Een betere editie van de Latijnsche patres wordt sinds 1866
uitgegeven door de Weener academie van wetenschappen onder
den titel: Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum.
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Evenmin voltooid als deze is de uitgave van de Grieksche
patres door de Pruisische academie van wetenschappen, welke
sinds 1897 verschijnt als Die griechischen christlichen Schrift
steller der ersten drei Jahrhunderte.
Een goede vertaling biedt de Roomsche Bïbliothek der Kirchenvater, te Kempten en München, sinds 1911 uitgegeven door de
hoogleeraren O. Bardenhewer, Th. Schermann en K. Weymann.
Reeds zijn meer dan 50 banden verschenen.
Voorts zijn nog te noemen:
H. R i t t e r . Geschichte der Christlichen Philosophie. Göttingen, 1859, een verouderd, maar altijd nog belangrijk werk.
U e b e r w e g - G e y e r . Grundrisz der Geschichte der Philo
sophie. Die patristische und scholastische Philosophie11. Berlin,
1928. Vooral van belang voor de literatuur.
R. S e eb e r g . Lehrbuch der Dogmengeschichte 3 und 4 . Leipzig, 1922—1933.
A. H a r n a c k . Lehrbuch der Dogmengeschichte 4 . Tübingen,
1909.
O. B a r d e n h e w e r . Geschichte der altkirchlichen Literatur 2 .
Freiburg, 1913—1924.
A. S t ö c k l . Geschichte der christl. Philos. zur Zeit der
Kirchenvater. Mainz, 1891.
O. B a r d e n h e w e r . Patrologie 3 . Freiburg, 1910.
M. G r a b m a n n . Geschichte der scholastischen Methode.
Freiburg, 1909.
J. M. Verweyen. Die Philos. des Mittelalters. Berlin, 1921.
J. Hessen. Patristische und scholastische Philosophie.
Breslau, 1922.
M. de Wulf. Histoire de la philosophie médiévale 5 . Paris,
1924.
F. S a s s e n . Geschiedenis der patristische en Middeleeuwsche
wijsbegeerte. Nijmegen, 1928.
A. Vloemans. Leven en Leer der groote Denkers, 's Gravenhage, 1928.
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Indeelin

Wij kunnen de geschiedenis der philosophie,
die wij thans in behandeling nemen, indeelen

als volgt:
I. de patristische periode, van de tweede tot de achtste
eeuw;
II. de philosophie der Middeleeuwen, van de achtste tot de
zestiende eeuw.
In de eerste periode onderscheiden wij:
A. de aanvankelijke ontwikkeling der patristische philo
sophie, van de tweede tot de vierde eeuw;
B. het bloeitijdperk der patristische philosophie in de vierde
en vijfde eeuw;
C. de nabloei van de patristische philosophie, van de vijfde
tot de achtste eeuw.
In de tweede periode maken wij de volgende indeeling:
A. de vroege scholastiek, tot de twaalfde eeuw;
B. de bloeitijd van de scholastiek, van ± 1200 tot ± 1350;
C. de laatste periode van de scholastiek, van ± 1350—1500.
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I. DE PATRISTISCHE PERIODE

Toen het Christendom in de wereld optrad,
n ei mg.
heeft het zich met kracht tegen het heidendom
verzet.
Een eerste punt, waarin de Christelijke religie zich van de
heidensche culten onderscheidde, was haar internationaal
karakter.
De heidensche religie is een religie van een bepaald volk, van
een bepaald land, soms van een bepaalde stad. Het machts
gebied van de goden strekt zich in den regel alleen binnen die
grenzen uit. Over hen, die buiten het gebied wonen, hebben de
goden, de stam- of nationale goden, niets te zeggen.
Ook onder het Oude Testament, toen Israël in beginsel de
ware religie bezat, was de vorm dezer religie nog veelszins
nationaal. Vooral sinds God met Israël het Sinaïtisch verbond
had gesloten, was de zaligheid in hoofdzaak beperkt tot hen,
die naar het vleesch uit Israël afkomstig waren. Toch waren er
uitzonderingen. Tal van heidenen b.v. Rachab, Naaman, EbedMelech leerden den waren God kennen en zich voor Hem buigen.
Wat onder het Oude Testament uitzondering was, is onder
de Nieuwe Bedeeling regel geworden. De hindernissen tusschen
Jood en heiden zijn opgeruimd. Het Christendom is internatio
naal. Het is geschikt voor alle volken.
Daarom heeft de Heere Jezus bevolen, Matth. 28 : 19, dat
al de volken tot zijne discipelen moeten gemaakt worden. Hij
heeft zelfs geprofeteerd (Matth. 8 : 11), dat velen zullen komen
van Oosten en Westen en met Abraham, Izak en Jacob zullen
aanzitten in het koninkrijk der hemelen, maar dat de kinderen
des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste
duisternis. Het einde der wereld zal niet komen, vóór het Evan
gelie des koninkrijks in de geheele wereld gepredikt is tot een
getuigenis allen volkeren (Matth. 24 : 14).
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In opdracht van den Zaligmaker zijn de apostelen op een
geestelijke wereldverovering uitgegaan, en zij hebben getracht
de wereld voor den Heiland te winnen. Het Christendom heeft
een sterk propagandakarakter. Het is missie-religie.
Vele Joden bleven particularistisch. De Judaïsten meenden, dat
men, om van heiden Christen te worden, eerst door de phase van
het Jodendom moest doorgaan. Het is vooral de apostel Paulus
geweest, die dit Joodsche particularisme met al de kracht van
zijn geest bestreden heeft en het universalisme van de Christe
lijke religie met groote welsprekendheid gepredikt.
Het is te verstaan, dat dit internationaal karakter van het
Christendom stuiten moest op de heidensche cultuur met hare
nationale goden. Eén en dezelfde God voor allen, dit was een
idee, waartegen de heidensche religies in verzet kwamen.
In de tweede plaats was de oorzaak van het conflict tusschen
Christendom en heidendom gelegen in het universalisme, dat
het Christendom leerde ten opzichte van de maatschappelijke
positie.
De Christelijke religie was noodzakelijk en geschikt niet alleen
voor de rijken, maar ook voor de armen (en vooral voor hen),
voor de heeren en voor de knechten, voor de overheden en voor
het volk. Het Christendom is geen stands-, geen klassereligie.
Alle geloovigen zijn één in Christus. In Christus is noch Jood
noch Griek, noch dienstbare noch vrije, daarin is geen man en
vrouw (Gal. 3 : 28).
Nu kwam het Christendom in een cultuurwereld, waar de
tegenstelling bestond van Grieken en barbaren, van cives romani
en peregrini, van heeren en slaven, van een keizer, die als god
werd vereerd, en van door hem geregeerde onderdanen, wier
leven en lot in zyn macht was.
Dat het Christendom nu voor al die groepen en standen de
ééne religie zou zijn en saambindend zou werken, was een idee,
die bij het cultuurleven van dien tijd op fel verzet moest stuiten.
Men kon het zich niet voorstellen, dat één God door allen moest
gekend, gediend en vereerd worden.
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In de derde plaats komt daarbij nog een ander punt, dat voor
den heidenschen geest onaanvaardbaar was. De Christelijke
religie is een religie van verlossing en wel van een verlossing
die geheel en uitsluitend van God komt.
Alle heidensche religie is autosoterisch, d. w. z. het heil komt
van den mensch zelf. Hij richt een ladder op van de aarde naar
den hemel, waarlangs hij zelf opklimt. Het is de mensch, die
door offers, gebeden en allerlei plichtplegingen zichzelf met de
goden verzoent. Er is soms onder het heidendom een diepe toon
van zonde en schuld, er is een haken naar verzoening, maar de
verzoening komt altijd in dezen weg, dat de mensch zichzelf
van zichzelf uit verzoent.
Daartegenover komt het Christendom met de prediking, dat
de weg der verlossing door God alleen is uitgedacht en door
God wordt gebaand in Christus en zijn kruis. Deze gedachte
wordt de bron van de ernstigste conflicten, omdat de heiden
de verlossing door een van God gezonden Middelaar niet wil en
het kruis den Joden een ergernis en den Grieken een dwaasheid
is. Van een ladder die uit den hemel op de aarde wordt neer
gelaten en waarlangs God den mensch doet opklimmen, wil het
heidendom niet weten.
In de vierde plaats — en dit is ook een heel belangrijk punt —
zit de oorzaak van het conflict tusschen Christendom en heiden
dom hierin, dat de Christelijke religie optreedt met de pretentie
de eenig ware te zijn, die geen andere religies naast zich duldt.
Dit was onder het heidendom zoo gansch anders. De onder
scheidene Grieksche culten konden naast elkander bestaan; in
Athene waren vele altaren; in het pantheon te Rome werden
verschillende goden naast elkaar vereerd; er was voor vereerders
van onderscheidene religies plaats. Alleen voor de Christelijke
religie niet.
Want het Christendom trad op met de pretentie de eenig ware
religie te zijn. Alle andere zijn valsch. Er zijn in de heidensche
religies nog wel overblijfselen van de ware kennis Gods. Er is
ondanks alle verbastering nog wel een herinnering aan één
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hoogste Wezen. God heeft zich aan hen niet onbetuigd gelaten
en door de wet van het geweten, dat evenwel niet onfeilbaar
spreekt, doen zij van nature de dingen, die der wet zijn, Rom.
2 : 14 en 15. Maar al hun kennis Gods is vertroebeld, vervalscht,
onvolledig en daarom onjuist. Het Christendom is de eenige
zuivere religie, omdat het zich grondt op de openbaring Gods in
zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft ons den Vader verklaard,
Joh. 1 : 18. Hij is de weg, de waarheid en het leven; niemand
komt tot den Vader dan door Hem.
Deze pretentie van het Christendom kon het heidendom niet
toegeven; daarom was er van het begin af een breuk, die zich
hoe langer hoe meer zou verwijden.
Toen Paulus te Athene op den Areopagus sprak (Hand. 17),
hebben sommige Stoïsche en Epicureïsche wijsgeer en hem spot
tend aangehoord en gezegd: Wij zullen u wederom hiervan
hooren! Later werd het Christendom door de politieke macht
onderdrukt en aangevallen met de wapenen, die de Hellenistische
wetenschap bood.
Daartegenover moest het Christendom zich verdedigen en
het werd gedwongen zich van zijn positie rekenschap te geven.
De eerste Christenen behoorden meestal tot de kringen der eenvoudigen. De apostelen van Christus waren grootendeels Galileesche visschers. De Christenen der eerste eeuw waren sterk
in het geloof, maar zwak in de wetenschap. Het Christendom
is dan ook geen wetenschap en geen philosophie, maar religie.
Maar als religie draagt het in zich de principia van een levensen wereldbeschouwing. De bepaling van de verhouding van den
mensch tot God is van de grootste beteekenis voor de bepaling
van de verhouding des menschen tot het leven en de wereld.
Toen dan ook enkele mannen uit wetenschappelijken kring tot
het Christendom werden bekeerd, voelden zij zich geroepen reken
schap te geven van hun geloof, de aanvallen van de heidensche
cultuur af te weren, zich er tegen te verdedigen en een poging
te wagen de beginselen van de Christelijke religie voor het forum
der wetenschap te rechtvaardigen. Zij werden er toe gedrongen
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aan te toonen, dat de principia der Christelijke religie de ware zijn.
In dezen strijd van het Christendom tegen de antieke, heidensche cultuur maakten de Christenen — en dit is hun niet kwalijk
te nemen — gebruik van de wapenen uit het tuighuis der
heidensche philosophie. Zij werkten met argumenten aan Plato,
Aristoteles, de Stoa ontleend. En dit geschiedde niet alleen ten
formeele. Ook materieel drongen in hun denken onzuivere bestanddeelen door en bleven nog onjuiste gedachten in hen be
staan uit den tijd, toen zij nog heidenen waren. Het Christendom
was een zuurdeeg, dat eerst langzamerhand het geheele deeg
doorzuurde.
Zoo ontstond dus aan de zijde der Christenen een weten
schappelijk nadenken, allereerst uit zuiver apologetische motie
ven. Men moest zich handhaven door de aanvallen van de
heidensche philosophie af te slaan en het Christendom te ver
dedigen. De apologeten trachtten aan te toonen de leegheid en
de holheid van het heidendom en stelden daartegenover de
waarheid en de kracht der Christelijke religie. De ware wijsgeer
is de Christen. Christianus verus philosophus.
Wanneer er daarna mannen komen, die trachten het Christen
dom met het heidendom in een wonderlijk samenstel te ver
binden en tegen dit gnosticisme weer anderen opgetreden zijn
om de zuivere principia te handhaven, breekt de tijd aan, dat
het Christendom behoefte gevoelt den inhoud van het geloof
denkend te verwerken; het wordt gedwongen, vooral door den
strijd met de ketters, de waarheid der H. Schrift in te denken
en begripsmatig te formuleeren. Het is de periode van de
dogmenvorming, eenerzijds van de theologische dogmata, zich
concentreerend om de Godheid van Jezus Christus, in welken
strijd Athanasius uitschittert, anderzijds van de anthropologische dogmata, waarin het gaat om de leer der vrije genade,
waarin Augustinus de leidende figuur is.
Na Augustinus komt er dan een tijd van inzinking, waarin de
verkregen schatten worden geassimileerd.

A. DE AANVANKELIJKE ONTWIKKELING DER
PATRISTISCHE PHILOSOPHIE
(van de 2e tot de 4e eeuw).
In
1.
2.
3.
4.

deze periode treden op:
de apologeten;
het gnosticisme;
de anti-gnostici;
de Alexandrijnsche school.

1. De Apologeten.
E.J. Goodspeed. Die altesten Apologeten. Textemitkurzen
Einleitungen. Göttingen, 1915.
A. Puech. Les apologistes grecs du He siècle de notre ère.
Paris, 1912.
M. J. L a g range. Saint Justin. Paris, 1914.
J. G e f f c k e n . Zwei griechische Apologeten. Leipzig, 1907.

De werken der apologeten zijn afzonderlijk uitgegeven door
J. C. Th. Otto, Corpus apologetarum christianorum secundi
saeculi, 1847—1872.
De apologeten worden voorafgegaan door de apostolische
vaders als Clemens Romanus, Barnabas, Ignatius, Polycarpus,
die leerlingen van de apostelen zijn. Zonder over hetgeen zij
van hun leermeesters gehoord hebben zelfstandig te reflecteeren,
spreken zij hun woorden na. Hunne geschriften missen een
wijsgeerigen inhoud, zijn practisch van karakter en geven
vooral vermaningen tegen dwaalleer.
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De voornaamste apologeten zijn:
•
, •
, .
1. Anstides, wiens apologie eerst m 1878
teruggevonden werd, is afkomstig uit Athene,
noemde zich „de philosoof" en, Christen geworden, richtte hij
zijn verweerschrift aan keizer Hadrianus. Het draagt tot titel
Over de godsvrucht (ó?rsp S-sca-s/foxt-).
De heidenen brachten vooral twee bezwaren in tegen de
Christenen.
Het eerste bezwaar was, dat ze aan geen God geloofden,
atheïsten waren. Daartegen verzet Aristides zich en in eenigermate bij Aristoteles' Godsbegrip zich aansluitende termen geeft
hij een beschrijving van het Goddelijke wezen. God is onbe
grijpelijk; Hij is het, die de wereld beweegt, terwijl Hij zelf niet
bewogen wordt; Hij is de reine vorm, niet bevlekt door eenige
stof; Hij is onafhankelijk, eeuwig, naamloos, eenvoudig en heeft
geen gestalte. Aristides is blijkbaar diep onder den indruk van
de verhevenheid en majesteit Gods. De barbaren daarentegen
vereeren het schepsel, maken beelden en bidden deze aan. De
Grieken zijn wijzer dan de barbaren, maar zijn daarom ook
verder afgedoold. Zij hebben een groot getal mannelijke en
vrouwelijke goden uitgevonden, die zich aan schandelijke dingen
schuldig maken. De Joden hadden een zuivere kennis van God,
maar zijn door hun inzettingen van de ware kennis afgedwaald.
Met een dergelijke argumentatie bewijst Aristides, hoe ver het
Christendom boven het heidendom staat.
Een tweede bezwaar, dat de heidenen inbrachten tegen de
Christenen was, dat deze de menschelijke maatschappij haatten
en hun eeredienst vol ongerechtigheid was. Daartegen zegt
Aristides: de Christenen plegen geen ontucht en echtbreuk, zij
kenmerken zich door een heiligen wandel, zij noemen niet alleen
elkaar broeders, maar leven ook als broeders, en zij bidden voor
hun vijanden.
Op een dergelijke wijze handhaven Aristides en de andere
apologeten het Christendom tegenover de aanvallen van de
heidenen.
Voornaamste
.
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2. Justinus Martyr, afkomstig uit Sichem in Palestina, ge
boren uit heidensche ouders, heeft in zijn jeugd en jongelings
jaren verschillende scholen bezocht, waarvan hem het onder
wijs in de philosophie van Plato en in de leer der Stoa is bij
gebleven. Nadat hij, vooral aangetrokken door den heiligen
wandel der Christenen, in het jaar 133 tot bekeering was ge
komen, is hij, terwijl de philosophenmantel om zijn schouders
hing, rondreizend prediker geworden, om overal tegen de dwa
lingen der heidenen te getuigen van de waarheid, die in Christus
is. Waarschijnlijk in het jaar 165 is hij te Rome onthoofd.
Justinus heeft twee apologieën geschreven, ± 150, gericht
aan keizer Antoninus Pius. Voorts een dialoog met den jood
Tryphon over de ceremonieele wet, de Godheid van Christus en de
positie der heidenchristenen in de Nieuw-Testamentische kerk.
Meer dan eenig ander heeft Justinus op de latere kerkvaders
invloed gehad. Eusebius noemt hem „den echten vereerder van
de ware philosophie".
3. Tatianus uit Assyrië, een leerling van Justinus, bekend
door zijn Diatessaron, een soort harmonie der Evangeliën, en
door zijn Rede tot de Grieken (Aóyo^ *-peg "TJJ:r,vy.c). Tatianus,
ascetisch aangelegd, is later de leidsman van de secte der Enkratieten geworden.
4. Athenagoras van Athene, f ± 190, de meest wetenschap
pelijk gevormde van de apologeten. Hij heeft geschreven een
Smeekschrift aangaande de Christenen {irpvrptix irtpl ^purrtxvüv)
(177) en een werk over de opstanding der dooden («fi ava.trraa-sug
rClV ViKpCiv).

Hij kent de heidensche geschriften beter dan Justinus. De
laatste is bij het aanhalen van namen en jaartallen dikwijls niet
secuur en citeert onnauwkeurig, hetgeen bij Athenagoras veel
beter is.
5. Theophilus van Antiochië, t 186, die in zijn schrijven aan
Autolycus, zt 180, tracht door redebewijzen een heiden tot de
overtuiging te brengen van de waarheid van het Christelijk
geloof.
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6. Van de Latijnsche apologeten moet genoemd worden
Minucius Felix, waarschijnlijk uit N. Afrika, die geleefd heeft
in de tweede helft van de tweede eeuw. Zijn dialoog Octavius
is een van de oudste Latijnsche Christelijke geschriften in proza.
Twee personen, Caecilius en Octavius hebben zich aan het zee
strand bij Ostia neergezet. De eerste verdedigt de heidensche, de
tweede de Christelijke wereldbeschouwing. Minucius zit tusschen
beiden in, bestrijdt het polytheïsme en handhaaft met kracht het
monotheïsme. Hij argumenteert in hoofdzaak niet met de H.
Schrift, maar met argumenten aan de menschelijke rede ontleend.
De leer der
a oio eten

De aPol°£eten

hadden tot taak het Christenverdedigen tegen de aanvallen der heide
nen. De Christenen werden beschuldigd van
goddeloos leven en van goddelooze leer.
Het goddelooze leven zou volgens de aanklagers bestaan in
allerlei ontuchtigheid en onbeperkt geslachtelijk verkeer. Ook
zouden de Christenen hunne medemenschen haten.
Tegenover dergelijke beschuldigingen wijzen de apologeten er
op, dat al deze aanklachten laster zijn. De Christenen leven naar
de ethische geboden van Jezus Christus, zij maken zich niet
schuldig aan de zonden der heidenen, zij leggen geen kinderen
te vondeling, zij geven zich niet over aan sexueele uitspattingen,
maar zijn ingetogen en kuisch. Zij zijn liefhebbers van den
naaste, zij bidden voor de overheid en zijn dus steunpilaren van
den troon. Op dit laatste punt wijst vooral Athenagoras in het
tweede stuk van zijn Smeekschrift. Vervolgt men de Christe
nen — zij vreezen den dood niet. Minucius Felix zegt terecht,
dat het leven der Christenen het beste bewijs is voor de waar
heid van het Christendom.
Niet echter alleen van een goddeloos leven, maar ook van een
goddelooze leer werden de Christenen beschuldigd. Men zeide,
dat de Christenen atheïsten, godloochenaars waren.
De apologeten toonen aan, dat deze aanklacht ongegrond is.
Zij vereeren de goden der Grieken en Romeinen niet, maar daar^om
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mede ontkennen zij niet het bestaan van den éénen waren God.
De Christenen zijn tegenstanders van het polytheïsme, omdat
dit met het gezond verstand in strijd is. Athenagoras voert ver
schillende redelijke argumenten tegen het polytheisme aan en
betoogt, dat er één God moet zijn, die een bovenwereldlijk en
bovenruimtelijk wezen is. De Christen is belijder van het monotheisme.
Tegenover de al te groote gemeenzaamheid, die er dikwijls
tusschen mensch en goden naar heidensche voorstelling bestond,
legden de apologeten sterken nadruk op de transcendentie Gods;
Hij is boven alles verheven, zijn naam is onuitsprekelijk, Hij is
de eeuwige, de onafhankelijke, wezenlijk van zijn schepsel onder
scheiden. Een beslist negatieve theologie, waarin de kenbaarheid
Gods eigenlijk wordt geloochend, vinden we bij deze mannen niet.
Justinus wijst er voorts op, dat de Christenen niet komen met
een nieuwe leer. Het Christendom is veel ouder dan de Grieksche
philosophie. Mozes, die door God geïnspireerd was en reeds van
Christus geprofeteerd heeft, leefde vele eeuwen vóór Plato.
Plato heeft dan ook veel wijsheid, die wij in zijne dialogen vinden,
aan Mozes ontleend. Hij heeft de boeken van Mozes gelezen, maar
vele dingen misverstaan.
(We vinden zonder eenig nader bewijs in de literatuur van
de eerste eeuwen herhaaldelijk de opmerking, dat de Grieksche
wijsgeeren uit het Oude Testament hebben geput. Het feit, dat
Mozes vroeger leefde, is op zichzelf geen bewijs, dat Plato hem
gekend heeft en zijne wijsheid aan hem heeft ontleend).
Er is dan ook wezenlijk verband tusschen de waarheid door
God aan Mozes geopenbaard en de wijsheid der heidenen. Dit
verband zit hierin, dat Christus de Logos, het Woord is, en alle
menschen aan dezen Logos deel hebben. Er zijn zaden van den
Logos over heel het menschelijk geslacht verspreid (ó Aéyoc
a-7rtpfj.ixriy.0c). Er is daarom bij de heidenen een ingeplante zin
voor waarheid en voor goedheid (ro <rirépfj.<x. 'éfitpiirsv). Intellectueel
en moreel werkt de Logos op alle menschen in.
Wie nu onder de heidenen overeenkomstig een deel van den
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in zaden uitgestrooiden Logos leeft, is een Christen, ook al werd
hij in zijn tijd voor een ongeloovige gehouden. Voorbeelden zijn
Socrates en Heraclitus. Socrates werd door denzelfden Logos
verlicht, die in Jezus Christus mensch geworden is. Daarom
vinden wij bij de heidensche wijsgeeren en onder de volken aller
lei voorbereidingen voor Christus en analogieën, die naar Hem
heenwijzen.
De heidenen hebben echter deze kennis niet goed begrepen of
onzuiver bewaard. Zij stonden onder invloed van de daemonen,
wier opperhoofd Satan is. Deze daemonen hebben de ware kennis
vervalscht, zij hebben de Romeinen aangepord de Christenen te
vervolgen, zij hebben de sagen der goden uitgedacht en zich later
van iemand als Marcion bediend om het Christelijk geloof in
discrediet te brengen. Daarom was het noodig, dat de Logos
in den persoon van Jezus Christus weer de zuivere kennis Gods
op de aarde bracht.
Zoo staat dus het Christendom hooger dan welke leer ook,
omdat daarin de gansche Logos zich geopenbaard heeft. Wat
de denkers en wetgevers onder de volken voor goede dingen ge
zegd hebben, is ook aan den Logos te danken. Maar daar ze
geen deel hadden aan den ganschen Logos en de kennis niet recht
verstonden, kwamen ze met elkaar in strijd. Socrates heeft den
Christus maar ten deele gekend. Wie onder de heidenen het
goede doet en het Gode welgevallige kiest, komt tot de onsterfe
lijkheid. De Christen, die de volle waarheid heeft, is de ware
philosoof.
Dat de apologeten tot zulk een voorstelling kwamen, is uit
de omstandigheden best te verklaren. Tegenover de beschuldi
ging, dat ze een nieuwe leer invoerden, kwamen ze met de pre
tentie: wat wij leeren, is zeer oud, zelfs ouder dan de leer die
gij, heidenen, hebt; wat van u goed is, komt juist met onze leer
overeen.
Toch was hunne opvatting niet juist. Men kan het hun niet
beslist als een fout aanrekenen, dat ze den term Logos spermatikos van de Stoa hebben overgenomen, daar ze aan dien term
Philos. 11
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een eenigszins anderen inhoud gaven. De Stoa dacht den Logos
pantheïstisch, de apologeten waren theïstisch. Bij de Stoa is de
Logos de overal verspreide wereldrede, die de zaadkracht is,
welke zich in alle dingen manifesteert. Bij Justinus is de Logos
Godzelf, die door en in de schepping zich openbaart. Dit laatste
gevoelen is in overeenstemming met het Evangelie van Johannes,
dat zegt, dat door den Logos alle dingen gemaakt zijn (vs 3) en
dat de Logos verlicht een iegelijk mensch, komende in de wereld
(vs 9).
Maar de fout van Justinus zit hier, dat hij de algemeene
werking van den Logos niet voldoende onderscheidt van de
bizondere werking tot zaligheid. Het qualitatief onderscheid
tusschen algemeene en bizondere openbaring wordt bij Justinus
tot een quantitatief onderscheid. De bizondere openbaring geeft
volgens hem iets meer dan de algemeene, niet wat anders.
En dit hangt samen met zijn ondiepe opvatting over de zonde.
Hij heeft de diepte van 's menschen val niet voldoende gepeild.
Hij heeft de groote beteekenis van den zondeval, intellectueel
en moreel, niet genoeg doorzien en zonde meer opgevat als
dwaling dan als onwettelijkheid. Vandaar, dat bij zijne rede
neering de verzoening van God met den mensch door het kruis
van Golgotha wel niet wordt gemist, maar toch niet in het
middelpunt staat.
De methode, die de apologeten, met name
un met o e.
justinus en Athenagoras, bij de verdediging
van het Christendom kiezen, is deze, dat zij de waarheid der
Christelijke religie met redelijke gronden trachten te bewijzen.
Het Christendom is een logische godsdienst, zegt Athenagoras.
Justinus doet in zijn eerste apologie reeds terstond een beroep
op de gezonde rede van den keizer en van den senaat van het
Romeinsche volk. Beiden pogen met redelijke argumenten de
onsterfelijkheid der ziel en de opstanding der dooden te be
wijzen. De heidensche philosophie is de troebele en onzuivere,
de Christelijke de edele en de zuivere.
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Maar in deze methode schuilt toch een groot gevaar. Ten
eerste, dat de rationeele factoren van de Christelijke religie
eenzijdig op den voorgrond komen te staan. Ten tweede, dat
het boven-logische, het onbegrijpelijke, het wonder op den
achtergrond komt. Ten derde, dat het principieele onderscheid
tusschen heidendom en Christendom eenigermate wordt weg
gedoezeld, omdat het logisch gehalte van beide met elkaar wordt
vergeleken en in overeenstemming met elkaar wordt gebracht.
Dit is vooral te merken bij Justinus.
Hij heeft den afstand tusschen heidendom en Christendom
verkleind. Zeker, er zijn in de Grieksche philosophie waarheids
elementen overgebleven, die wij bij het licht der H. Schrift
moeten onderkennen. Maar van de bizondere openbaring, die
Christus als Zaligmaker tot middelpunt heeft, vinden wij bij de
heidenen niets. De zaligheid is uit de Joden. Daarom is het onjuist
te zeggen, dat Socrates Christus ten deele zou gekend hebben.
Ten tweede heeft Justinus zich door de heidensche philo
sophie wel eenigermate laten beïnvloeden. Hij meent dat de
demiurg van Plato dezelfde is als God, Schepper van hemel en
aarde. God zou uit ongevormde materie de dingen hebben ge
vormd. Dan is Theophilus meer in overeenstemming met de
H. Schrift, die (I, 4) zegt: God heeft alles, ook de materie,
uit het niet-zijnde geschapen. Ook de Stoa heeft bij Justinus
nagewerkt. Hij bestrijdt wel hun leer dat God vuur is, dat er
een successie van werelden zou zijn, en vooral hun leer van
het fatum, daar er dan immers geen verantwoordelijkheid is;
op de vrijheid en verantwoordelijkheid van den mensch legt
hij sterken nadruk. Maar de leer van den logos spermatikos
heeft hij, zij het gewijzigd, toch aan de Stoa ontleend.
Uit dit alles zien wij, dat de eerste schreden op den weg
der philosophie voor de Christenen moeilijk waren en dat ze
wel eens buiten het goede spoor gekomen zijn, maar er was
dan toch een begin van wetenschappelijk nadenken over de
groote vragen, die den inhoud van het Christendom vormden.
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2. Het Gnosticisme.
W. B o u s s e t . Hauptprobleme der Gnosis. Göttingen, 1907.
J. P. Steffes. Das Wesen des Gnostizismus und sein Verhaltnis zum Katholischen Dogma. Paderborn, 1922.
W. Völker. Quellen zur Geschichte der Christlichen Gnosis.
Tübingen, 1932.

Het gnosticisme is in het algemeen die richting, welke het
geloof, pistis, tot kennis, gnosis, wil verheffen. De eenvoudigen
hebben genoeg aan het geloof, maar zij die dieper over de
dingen nadenken, verlangen kennis, gnosis.
Het is tegelijk een poging het Christendom en het heidendom
met elkaar te verzoenen, door beide tot één groot systeem saam
te smelten. Door de hulpmiddelen van phantasie en speculatie
trachten de gnostieken Christelijke ideeën te verbinden met
heidensche mythologieën. Zij hebben, een ieder op zijn wijze,
het Christendom samengeweven met egyptische, joodsche, syrische, zelfs parzische motieven. Daardoor hebben zij van de
Christelijke religie een philosophie gemaakt. Het is één reus
achtige poging geweest van den Hellenistischen geest een theo
logie en philosophie op te bouwen, die voor het forum van het
heidensche denken kon bestaan.
De Christelijke kerk heeft echter terstond ingezien, welk
gevaar hier dreigde. Meer dan van de vervolgingen door de
Romeinsche Keizers had zij te duchten van dezen schoonschijnenden aanval der heidensche wetenschap. Immers het
gnosticisme was in het wezen der zaak heidendom, dat onder
Christelijk mom de kerk wilde binnendringen. De Christelijke
kerk heeft zich van het begin af hiertegen verzet met alle kracht.
Dezelfde kerk, die de verbinding van geloof en wetenschap,
zooals die door de apologeten gegeven werd, niet bestreed, ver
wierp het gnosticisme en heeft deze loot, als een wilde, van den
stam afgesneden.
Het gnosticisme was een haeretische of kettersche richting.
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Het verkondigde een leer, die in de Christelijke kerk niet mocht
geduld worden.
De gnostieken hebben veel geschreven, maar bijna alles is
verloren gegaan. Slechts enkele kleinere geschriften zijn over
en in koptische vertaling bewaard, waarvan het voornaamste
is de Pistis Sophia, in Duitsche vertaling uitgegeven door K.
Schmidt, en in het Fransch door C. Amélineau. Voorts bestaan
er verzamelingen van fragmenten en excerpten. De voornaamste
bron om de gnostieken te leeren kennen zijn de werken van
hun tegenstanders. Al hebben deze getrouw geciteerd, men
krijgt daardoor toch onwillekeurig een eenigszins eenzijdigen
kijk op het gnosticisme. Van deze werken zijn de voornaamste:
Irenaeus: "EXtyyjx; km ö.v<x.Tpo7rr, rrq tf/ei/Suvófzou yxócreco.,-, Onder
zoek en weerlegging van de valschelijk genaamde kennis, ge
woonlijk geciteerd als Adversus haereses.
Hippolytus. "EXeyyog axri irxtrüv cuipia-twv, Bewijsvoering tegen
alle ketterijen.
Tertullianus. Adversus Valentinianos.
Van de groote persoonlijkheden weten we haast niets. De
voornaamste figuren zijn:
Saturnilus uit Antiochië, die geleefd heeft ten tijde van
keizer Hadrianus.
Carpocrates, ± 130, een wetenschappelijk gevormd man, uit
Alexandrië.
Basilides, uit Syrië afkomstig, leerde ± 120 in Alexandrië.
Valentinus, f 160, leefde in Alexandrië en Rome.
Bardesanes, f 222, uit Edessa, leerling van Valentinus.
Mani, f 276, uit Perzië afkomstig.
In de eerste en tweede eeuw treffen we op
verschillende plaatsen menschen aan, bij wie
gnostische gedachten te vinden zijn en die in
zekeren zin een voorbereiding vormen voor het gnosticisme van
de tweede en derde eeuw.
Soorten van
gnosis.
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Ten eerste waarschuwt Paulus in den brief aan de Colossensen en in de pastorale brieven tegen een richting, die blijk
baar van een dualisme van geest en materie uitging en sterk
ascetisch was. Johannes spreekt in zijn Evangelie en in zijn
eersten zendbrief van den Logos, die vleesch werd, en zegt met
het oog op de dwaalleer, dat indien iemand niet belijdt dat
Jezus Christus in het vleesch gekomen is, hij uit God niet is,
maar dat dit is de geest van den antichrist. In Openb. 2 spreekt
de Heiland van de Nicolaïeten, welke hoogstwaarschijnlijk een
gnostische dwaling aanhingen.
Ten tweede is er de Samaritaansche gnosis in de eerste eeuw,
wier geestelijke vader Simon de toovenaar is (Handelingen 8).
Irenaeus noemt Simon den leeraar en stamvader van alle
ketters (magister ac progenitor omnium haereticorum).
Ten derde was er onder het Jodendom een Palestij nsche
gnosis, een theologische speculatie in gnostischen zin, die be
oefend werd door onderscheidene rabbijnen. Friedlander zegt
in zijn boek Die vorchristliche Jüdische Gnosis, dat deze in de
eerste eeuw vrij algemeen was. Een verschijnsel binnen het
Jodendom op dit gebied is het Essenisme, dat sterk door de
Pythagoreën is beïnvloed.
Ten vierde is nog te noemen het Mandaeïsme, een religieuze
secte aan den Eufraat, dat meer een heidensch gnosticisme is!).
Na deze voorbereidingen komen dan in de tweede eeuw de
stelsels van het gnosticisme op, die bij alle verscheidenheid,
toch enkele gedachten gemeen hebben.
Het is ons doel niet de verschillende stelsels der gnostieken
successief te behandelen, maar alleen op enkele hoofdideeën de
aandacht te vestigen, die van belang zijn voor de geschiedenis
der philosophie.

*) Cf. J. P. Steffes, Das Wesen des Gnostizismus. Paderborn, 1922, S.
35f.f.; R. P. M. J. Lagrange, La gnose mandienne et la tradition evangélique. Art. in Revue Biblique, Juli en Oct. 1927.
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De hoofdidee, die het gnosticisme met het
Christendom gemeen heeft, is die der verlossing.
Centrum van heel het Christendom is de ver
lossing onzer zonden door het lijden en sterven, door de op
standing en hemelvaart van Jezus Christus. Het Christendom
is door en door verlossingsreligie.
Er is echter een groot onderscheid tusschen het Christendom
en het gnosticisme, hetwelk hierin bestaat, dat het laatste de
verlossing meer heeft opgevat als speculatieve idee dan als feit
en dat het die verlossing niet beperkt heeft tot den mensch, maar
uitgebreid tot heel de schepping, tot het gansche heelal. Nu is het
volkomen waar, gelijk Paulus in Col. 1 betoogt, dat de beteekenis
van Christus' kruis zich niet beperkt tot de verlossing der zielen
en der lichamen dergenen, die hem van den Vader gegeven zijn,
maar dat de Vader, door hem vrede gemaakt hebbende door
het bloed zijns kruises, door hem alle dingen verzoend heeft
tot zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de
dingen, die in de hemelen zijn. De verlossing door Christus
heeft ook beteekenis voor den kosmos, voorzoover deze onder
de gevolgen der zonde lijdt. Maar de H. Schrift plaatst zich
tegenover een verwijding van het verlossingsbegrip, dat alle
dingen zonder onderscheid, dat zelfs in zekeren zin de godheid
binnen zijn sfeer betrekt en dat voor een ethische een metaphysische verlossing in de plaats schuift.
De verlossingsleer der gnostieken gaat uit van het dualisme.
Dit dualisme is de tegenstelling van goed en kwaad. Bleef het
bij deze ethische antithese, dan ging het Christendom er aan
stonds mee accoord. Maar dit ethisch dualisme is tegelijk een
metaphysisch dualisme. Het goede is het rijk des lichts, het
pleroma, het rijk des geestes; het kwade is het rijk der duister
nis, het rijk der materie. En alle kwaad bestaat hierin, dat
een wezen uit het rijk des lichts bezoedeld wordt met de
materie, door zich met haar te verbinden. De materie (S/b?)
is het eerste kwaad (ri 7RPÜRSV KXKÓV) Onze geboorte is ons
grootste euvel. Wij hadden er eigenlijk niet moeten zijn. De
De idee der
verlossing.
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schepping is een val. Wij lijden allen, gelijk één van de nieuwere
wijsgeeren het eens uitdrukte, aan des Daseins Qual.
De verlossing bestaat hierin, dat alle elementen uit de lichtwereld, uit het rijk des geestes weer bevrijd worden van de
materie, zoodat hun tegenwoordig lichamelijk bestaan wordt
opgeheven en zij weer terugkeeren naar het lichtrijk, waar zij
vandaan gekomen zijn.
Dit dualisme is bij alle gnostieken niet in volle consequentie
doorgevoerd, maar wij vinden het toch duidelijk in het stelsel
van Basilides en heel scherp in dat van Mani, waarin goed en
kwaad, geest en stof als twee oorspronkelijke machten tegenover
elkander staan en het kwaad zelfs een soort antithese wordt.
De Christelijke kerk heeft terecht dit dualisme afgewezen.
Het is heidensch, niet Christelijk. Plato leerde, dat in de materie
de oorsprong was van het kwaad en deze van den beginne tegen
over het goddelijke stond, maar de Christen belijdt dat de
materie door God is geschapen, en dat aan het rijk der materie
evenzeer het praedicaat goed toekomt als aan het rijk des
geestes. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. En
God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed.
.
vo u ie
_ en ,.
Emanatie.

Het is de bedoeling van de gnostieken in
systemen, uitgaande van het dualisme van
goed en kwaad, dit door denken, liever door
, ,
,
phantasie te overwinnen.
Zij hebben dit waarschijnlijk trachten te doen, door twee
wegen in te slaan, nl. die van evolutie en van emanatie.
Bij de evolutie *) is er de niet-zijnde God (dit wil niet zeggen,
dat God niet existeert, maar dat Hij volstrekt praedicaatloos en
dus onkenbaar is) die de niet-zijnde wereld schept door een zaad
korrel neer te leggen, die het principium van alle dingen in zich
draagt. Uit deze zaadkorrel worden verwekt zoowel de zinlijke,
kosmische wereld, als de bovenzinlijke, de hyperkosmische. De
x)

Steffes, 1. c. pag. 96 v.v.
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verlossing bestaat daarin, dat de laatste over de eerste zegeviert.
Bij de emanatie x) is er oorspronkelijk de godheid, die een on
geboren wezen is, dat zich openbaart en ontvouwt door uit
vloeiingen. Uit het lichtende wezen der godheid emaneeren tal
van andere lichtwezens, en hoe verder deze van de oorspronke
lijke godheid verwijderd zijn, des te minder lichtcapaciteit
hebben zij. Deze lichtwezens zijn nu eens metaphysische gestal
ten, dan weer gehypostaseerde eigenschappen, een ander maal
weer zijn het geesten.
De lagere lichtwezens of aeonen komen in aanraking met de
zinlijke wereld en worden in de materie verstrikt. De wereld
wordt gevormd door een demiurg, die een van de lagere aeonen
is. Het ontstaan van de wereld is te wijten aan een val, aan
de begeerte van de bovenzinlijke lichtwezens naar de materie.
Op den oorsprong der dingen ligt dus een smet.
Zoo is de voorstelling bij Basilides volgens Irenaeus.
Bij Valentinus is de godheid een eeuwig zwijgende diepte,
waaruit de aeonen de vader en de waarheid en zoo verder vier
dubbeltallen, paarsgewijze, als manlijke en vrouwlijke wezens
(syzygieën) emaneeren. De volheid der aeonen wordt het pleroma genoemd.
De verlossing bestaat bij de emanatiesystemen hierin, dat de
lichtdeelen losgemaakt worden uit de boeien der materie. Daar
toe helpt Christus, de hoogste aeon, hen. Hij houdt door zijn
voorbeeld de zielen voor op te stijgen naar het bovenzinlijke en
de materielooze wereld te begeeren. Christus is vrij gebleven
van de materie. Zij maken onderscheid tusschen den historischen
Jezus en den bovenhistorischen Christus. De verlosser is bij
den doop op Jezus neergedaald en vindt in hem het werktuig
voor zijn aardsche verschijning. Christus liet zich niet kruisigen
volgens Basilides, maar nam daarvoor Simon van Cyrene. Zoo
wordt dus bij de verlossing geen rekening gehouden met de ver
zoening door het kruis van Golgotha.
1)

Steffes, 1. c. pag. 85 v.v.
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Merkwaardig is in de speculatie van de gnostieken de sterke
discrepantie, die ze geschapen hebben tusschen Jodendom en
Christendom. De Jhvh des Ouden Testaments is de demiurg,
een van de lagere aeonen, en wordt niet, zooals in de Christe
lijke religie, geïdentificeerd met Godzelf. Reeds Cerinthus
(± 115) maakte onderscheid tusschen den God der Joden en
den hoogsten God. Bij Saturnilus is Jhvh de laagste van de
zeven planetengeesten. Dit wordt nog sterker bij Marcion; bij
Apelles, den leerling van Marcion, is Jhvh zelfs Lucifer. Dit alles
ten bewijze, hoe laag het gnosticisme op het Jodendom heeft
neergezien.
De positie van
De mensch speelt in deze theogonie en kosden mensch. mogonie een rol, daar hij naar den geest (meZftix)
verwant is aan de bovenzinlijke wereld en naar
het lichaam
aan de materie. Tusschen den geest en de
materie staat bemiddelend de ziel
7). De verlossing van het
individu bestaat hierin, dat het de boodschap van Christus aan
neemt, in den weg van ascese de materie overwint, en, door
zielsverhuizing gelouterd, langzamerhand tot de lichtwereld op
klimt. De meeste gnostici onthielden zich b.v. van het nuttigen
van vleesch en van het verwekken van kinderen.
Overeenkomstig de drie deelen, waaruit de mensch bestaat,
zijn er pneumatici, psychici en hylici (somatici). De heidenen
zijn door sterke banden aan de materie gebonden en daarom
meest hylici. De Joden zijn grootendeels psychici. Maar de
Christenen, en dan met name de gnostieken, zijn de diep inge
leide geesten, de pneumatici. Deze laatsten zijn opgestegen van
de pistis tot de gnosis, zij verstaan de openbaring op geestelijke
wijze, zij hebben de waarheid en zijn de ware philosophen. Hun
kennis wordt verkregen door mystisch schouwen, door on
middellijk grijpen van den inhoud der openbaring.
In overeenstemming met dit gevoelen nemen de gnostieken
in de H. Schrift een drieërlei zin aan, nl. 1. den somatischen zin of
de letterlijke beteekenis; 2. den psychischen zin, wat overeen-
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komt met de zedelijke beteekenis; en 3. den pneumatischen zin of
de geestelijke beteekenis, waarnaar het geoorloofd is de alle
gorische interpretatie op de H. Schrift toe te passen. Irenaeus
geeft in zijn boek Tegen de Ketterijen menig staaltje van hun
dwaze allegoriseering en zegt terecht (I, 9), dat zij de H. Schrift
mishandelen.
„
. . .
Beoordeeling
van het
nosticisme

Het is ontwijfelbaar, dat d e gnostieken
..
,
. ,
mannen zijn geweest met buitengewone specula^eve gaven, die over een zeer krachtige phantasie beschikten. Zij hebben gepoogd het Chris
tendom met het Jodendom en het heidendom tot een reusachtige
constructie speculatief samen te denken, een poging die in later
eeuw telkens is herhaald en zelfs in den allerjongsten tijd nog
is beproefd. Ook nu zijn er, bij wie de idee gaat boven het
feit; er zijn er die de bizondere openbaring oplossen in een
complex ideeën. Te waardeeren is in de systemen der gnostieken,
dat ze hebben getracht te geven een geschiedenisphilosophie,
waarin heel het gebeuren van hemel en aarde, van God en
mensch, van bovenzinlijke en zinlijke dingen in een reuzendrama is samengevat, dat door leidende ideeën wordt beheerscht.
De wijze, waarop ze dit gedaan hebben, ontmoet bij de Christenen
ernstig bezwaar, maar dat ze in de geschiedenis gang, lijn, idee
hebben gezien verdient erkenning. In dit opzicht zijn zij voor
bereidend werkzaam geweest voor Augustinus, die in zijn de
civitate Dei deze gedachte van Christelijke zijde helder heeft
belicht.
Terecht heeft de kerk echter het gnosticisme afgewezen.
Immers het is ten eerste syncretisme. Het stelt heidendom en
Christendom principieel op eene lijn, plaatst de valsche religie
en de ware als gelijkberechtigd naast elkaar en versmelt deze
twee tot een vage totaliteit. Het gnosticisme is een degradeering
van het Christendom.
Ten tweede is het agnosticisme. God is volgens de gnostieken,
een peillooze, donkere diepte. Hij is de onkenbare, is /ks-éw.
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Dit is in strijd met de Godsopenbaring in de H. Schrift, welke
ons voorhoudt, dat God, hoewel onbegrijpelijk, toch kenbaar is.
Ten derde leert het het dualisme van de wereld des geestes en
die der materie, terwijl de materie de zetel is van het kwaad.
De H. Schrift openbaart ons echter, dat God zoowel de materie
als den geest heeft geschapen en beiden goed uit de handen
Gods zijn voortgekomen. De oorsprong van het kwade ligt niet
in de materie, maar in de wereld der geesten.
Ten vierde is het gnosticisme antichristelijk. Het loochent niet
alleen, dat Christus de Goddelijke natuur deelachtig is en zelf
God (Christus zou slechts één van de aeonen, zij het dan ook
de hoogste, zijn), maar de vleeschwording des Woords en het
lijden en sterven van Christus wordt ontkend. Het is docetisme,
omdat het leert, dat Christus in een schijnlichaam heeft rond
gewandeld of slechts korten tijd met Jezus vereenigd is geweest.
Ten vijfde spreekt het gnosticisme — en het is nog wel zijn
hoofdidee — telkens van verlossing, maar het is een verlossing
doordat de lichtelementen uit de materieele wereld worden uit
gezuiverd, m. a. w. het is geen ethische, maar een metaphysische
verlossing, het is geen verlossing door verzoening, maar een ver
lossing door vernietiging van de wereld. Uit het Christendom
is de pit en de kern, n.1. het kruis van Golgotha weggenomen.
En eindelijk, ten zesde, is het zedelijke leven ascetisme, zelf
kastijding, zelfvernietiging. Dit is een platonische, maar geen
Christelijke gedachte. De zonde wordt van haar diep schuldig
d. i. van haar ethisch karakter beroofd en het doen van het
goede is niet het door Goddelijke genade doen van de zedewet,
maar wereldvlucht en losmaking van de bindselen des natuur
lijken levens.
Uit dit alles blijkt, dat het gnosticisme in zijn wezen niet
Christelijk, maar heidensch is.
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3, De anti-gnostici.
Ch. Guignebert. Tertullien. Paris, 1901.
R. Pichon. Lactance. Paris, 1908.

Onder de mannen, die zich met kracht tegen de ketterijen
van het gnosticisme hebben verzet, nemen Irenaeus en Tertullianus de voornaamste plaats in. Cyprianus en Arnobius zijn
uit wijsgeerig gezichtspunt van minder beteekenis. Eerstgenoemden hebben het gnostisch compromis van heidendom en
Christendom verworpen, de eenheid van Oud en Nieuw Testa
ment met kracht gevindiceerd, de verlossing zuiver ethisch op
gevat, en aldus de traditie van het Christelijk geloof gehand
haafd. De taak, waarvoor deze mannen stonden, was buiten
gewoon zwaar. Ze moesten tegelijk met het zwaard ook den
troffel hanteeren. Ze veroordeelden het gnosticisme, maar waren
nu verplicht daarvoor iets in de plaats te geven. Het is hun te
vergeven, dat zij op sommige punten hebben misgetast; de
Christelijke kerk voelt zich verplicht aan deze mannen voor
hetgeen ze gedaan hebben tot opbouw van een wetenschap des
geloofs, tot de planting en groei van een philosophie des geloofs.
Irenaeus

Irenaeus, f 202, afkomstig uit Klein-Azië, is
episcoop of bisschop geweest van Lyon. Zijn
voornaamste werk, geciteerd als Adversus haereses, is"EteyyoqKxl
b.vxTpoxVj rr,c faSuvófxov yv^a-e^, slechts in vertaling bewaard ge
bleven, alleen enkele fragmenten in den oorspronkelijken,
Griekschen tekst. Het werk, dat zich door innige godsvrucht
kenmerkt, bestaat uit vijf boeken: 1. beschrijving van de leer
der gnostieken, vooral van de Valentinianen; 2. de weerlegging
van hun dwalingen, een soort immanente critiek; 3. een trans
cendente critiek, door bewijzen tegen de gnostieken aan te
voeren uit de H. Schrift; 4. bewijzen uit de leer van Christus;
5. bewijzen uit de leer der apostelen en positieve uiteenzettingen,
vooral van de profetieën.
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Zijn leerling is Hippolytus, die gestorven is in 236 als pres
byter te Rome. Hij heeft een Weerlegging van alle ketterijen
geschreven, Kara TTXTWJ odpétreuv êXeyy^oq.
De methode, die Irenaeus aanwendt, is tweevoudig.
Ten eerste weerlegt hij de gnostieken met dialectische argu
menten en toont aan, dat hun beweringen met zich zelf in
strijd zijn of, doorgedacht, tot het absurde leiden. Zoo betoogt
hij ten opzichte van het wezen Gods, dat God de eenige God is.
Hoe zou boven Hem een ander pleroma of een ander begin,
een andere macht, een andere God kunnen zijn, daar toch God
als de volheid van al deze dingen in zijne oneindigheid ze alle
omvatten moet en door niemand omvat kan worden? Zou er
buiten Hem iets zijn, dan is Hij niet meer de volheid aller
dingen en omvat Hij niet alles. Aan het pleroma of aan den
boven alles verheven God zou namelijk dat uitbreken, wat buiten
hem moet zijn. Wanneer echter iets ontbreekt of van iemand
genomen is, dan is dit reeds niet meer het pleroma of de vol
heid (II, 1).
Ten tweede voert hij tegen hen tal van bewijsplaatsen aan uit
de H. Schrift en hij doet dit op veelszins uitnemende wijze.
Jammer is echter, dat soms, hoewel hij de eigenlijke beteekenis
handhaaft, op de geschiedenis des O. Testaments een allegorische
exegese wordt toegepast, waardoor hij in principe de methode
van zijn tegenstanders overneemt.
Irenaeus toont aan, dat het gnosticisme heidensch is, omdat
de Jhvh des Ouden Testaments een ondergeschikte plaats heeft
en niet, gelijk de H. Schrift doet, met God wordt vereenzelvigd.
Daarom maakt het zich schuldig aan blasphemie. Jhvh is de
zelfde God, die zich in Jezus Christus openbaart. Hij beroept
zich daartoe op Jezus en de apostelen, wier leer zuiver is over
geleverd (III, 3).
Voorts speculeert het gnosticisme over God, alsof het Hem
begrijpen kon. Met een tikje ironie in zijn woorden maant
Irenaeus tot bescheidenheid. We weten zoo weinig van de
natuur, hoe zouden wij dan God begrijpen (II, 28; IV, 19)?
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Ge moet u bezinnen op de zwakheid en beperktheid van uw
denken. Wat wij van Hem kennen, kunnen we alleen weten
door openbaring. Zonder God kunnen wij van God niets
weten.
God nu is naar zijn eigen openbaring niet een donkere diepte,
maar een licht, waarin gansch geen duisternis is. Als Schepper
der gansche wereld heeft Hij èn de geesten èn de materie ge
schapen. In die wereld heeft Hij het heilsplan verwerkelijkt, dat
Hij van eeuwigheid had. Het bestaan aller dingen is dus niet
toe te schrijven aan een misstap van de aeonen, maar aan den
almachtigen wil van God. Aan de schepping zelve kleeft geen
enkele smet. De zonde is er gekomen door des menschen vrije
wil. Dit is de rijke, heerlijke, Christelijke, anti-heidensche ge
dachte.
God schiep de wereld door den Logos, die niet is één der
aeonen, uit het pleroma geëmaneerd, maar zelf God en hetzelfde
wezen met den Vader deelachtig. Ook de H. Geest is bij de
schepping werkzaam.
Tegenover het gnosticisme houdt hij met de apologeten
staande, dat er een opstanding der dooden is en loochent hij de
praeexistentie der ziel en de zielsverhuizing.
Eindelijk stippelt hij in het laatste boek de hoofdlijnen van
een soort geschiedenisphilosophie uit; hij let vooral op de be
doeling Gods met Israël. Hier is Irenaeus de chiliastische op
vatting toegedaan. De wereld zal 6000 jaar bestaan. Daarna zal
Christus met de zijnen duizend jaar op aarde regeeren, hetwelk
een tijdperk van vrede en rust zal wezen; vervolgens komt de
opstanding van hen, die eeuwig veroordeeld zullen worden. Dan
breekt het eeuwige rijk des Vaders aan.
Uit dit alles blijkt, dat Irenaeus tegenover de gnostieken
helder heeft geleerd, dat de materie door God geschapen is en
dat hij de eenheid van den Jhvh des Ouden Testaments met den
God des Nieuwen Testaments ten krachtigste heeft gehand
haafd.
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Tertullianus is geboren in Carthago uit
Tertullianus. heidensche 0U(jers na 150, is een tijdlang advo
caat geweest in Rome, ± 195 Christen geworden, en naar
Afrika teruggekeerd, waar hij in zijn vaderstad catecheet ge
weest is. Hij is later tot de secte der Montanisten overgegaan en
in 222 gestorven.
Hij was een man met een warm temperament, vurig, op
bruisend. Hij had iets geniaals, overal in zijn werken schitteren
de vonken van lichtende gedachten. Hij was echter eenzijdig en
dreef de dingen op de spits. Hij had een helder verstand, was
zeer scherpzinnig en daarom geboren advocaat en pleitbezorger
van de Christenen. Daarbij was hij een welsprekend man,die zijn
voordrachten met humoristische zetten wist te kruiden.
Tertullianus heeft tamelijk veel geschreven. Zijne geschriften
zijn deels apologetisch van aard, deels ethisch, deels dogmatisch.
De voornaamste zijn: apologeticum, de poenitentia, de praescriptione haereticorum, de pudicitia, adversus Marcionem,
adversus Valentinianos, de anima. Hij schrijft een eigensoortig,
vaak knoestig, maar toch gespierd Latijn. Hij heeft het Latijn
tot kerktaal gemaakt en tal van dogmatische termen geschapen.
Als antignosticus is hij de man van het dualisme, echter niet
van het metaphysisch dualisme. Wat dit betreft, staat hij aan
de zijde van Irenaeus, van wien hij veel geleerd heeft. De materie
is door God geschapen en de zonde is niet inhaerent aan de
materie.
Hij is een voorstander van een ethisch dualisme tusschen
natuur en genade. Als echte rigorist kent hij niet voldoende
waarde toe aan het natuurlijke leven en is daarom wel eens de
Stoicijn van het Christendom genoemd. In zichzelf bestreed hij
met alle kracht de zinnelijkheid van zijne heetbloedige natuur
door de lusten des lichaams met ascese te bedwingen. Christen
dom en natuurlijk leven staan lijnrecht tegenover elkaar. Het
natuurlijke moet gedood worden. Soms spreekt hij in afkeuren
den zin over het huwelijk, hoewel hij erkent dat het door God
is toegelaten. Een tweede huwelijk is verboden.
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By dit ethisch dualisme komt een kennistheoretisch dualisme.
Volgens Tertullianus staan wetenschap en geloof, natuurlijke
rede en bizondere openbaring vijandig tegenover elkaar. Van
een compromis, in welken vorm ook, wil hij niet weten. Bekend
is zijn uitspraak: wat heeft de theologie met de philosophie, wat
heeft Jeruzalem met Athene, wat heeft de kerk met de academie,
wat heeft de Christen met den ketter te maken! De philosophie
is de moeder aller ketterijen.
Wij kunnen de waarheid alleen kennen door Christus. En wie
kent Christus zonder den H. Geest? En wie bezit den H. Geest,
die het geloof niet heeft? O armzalige Aristoteles, zoo roept
Tertullianus uit, gij die voor de haeretici de dialectiek hebt uit
gevonden, de kunst van bouwen en afbreken, gij die alles over
denkt, maar nooit tot eenig resultaat komt (de praescriptione
haer. 7). Ieder Christelijke handwerksman gaat wat de kennis
van God betreft boven Plato uit.
Enkele dichters en wijsgeeren hebben wel waarheden ver
kondigd, maar ze hebben deze uit het Oude Testament geput.
Ze hebben deze waarheden vervalscht en aan zich zelf toege
schreven. De wijsgeeren meenen de waarheid te bezitten, rnaar
inderdaad hebben alleen de Christenen haar. De menschelijke
wijsheid is in strijd met de H. Schrift en de H. Schrift is in
strijd met de menschelijke wijsheid. Hij vindiceert met kracht
het bovenrationeel, soms zelfs het irrationeel karakter der waar
heid. „De Zone Gods is gestorven; het is zeer geloof lijk, omdat het
dwaas is; nadat hij gestorven is, is hij opgestaan; het is zeker,
omdat het onmogelijk is". Men geeft dit ultra-standpunt van
Tertullianus soms weer met de woorden: ik geloof, omdat het
ongerijmd is: credo, quia absurdum. Hoewel hij hoogst waar
schijnlijk deze forsche uitdrukking voor zijn rekening zou
hebben genomen, wordt zij in zijn geschriften niet ge
vonden.
Dit dualisme van Tertullianus is psychologisch wel verklaar
baar. Hij, de man van de consequentie, was tegelijk de man van
tegenstellingen. Toen hij Christen werd, maakte hij met het
Philos. II

2
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gansche heidendom tabula rasa. Het was een breuk, radicaal,
met zijn verleden.
Nu vertegenwoordigt Tertullianus in zijn dualisme deze waar
heid, dat de ware wijsheid in beginsel bij den Christen is en de
eenvoudige geloovige een veel betere levens- en wereldbeschou
wing heeft dan de geleerde heiden. Maar aan den anderen kant
was Tertullianus zeer eenzijdig. Zijn oog was gesloten voor de
algemeene genade, voor de elementen van waarheid die door de
algemeene werking des H. Geestes nog in het heidendom zijn
overgebleven, die bij het licht, dat de H. Schrift er op laat vallen,
kunnen worden onderkend. In dit opzicht heeft Calvijn veel
juister gezien. Tertullianus vergat, dat hij de dialectische wape
nen, waarmede hij het heidendom bestreed, had gehaald uit het
arsenaal van de heidensche philosophie. Hadden de apologeten
te veel vertrouwen in de menschelijke rede, Tertullianus mis
kende, ten minste theoretisch, haar beteekenis. Zijn dualisme
van natuur en genade is met de H. Schrift in strijd. Het heil
in Christus is geen nieuwe schepping, maar een herschepping.
Yan belang is nog zijn psychologie, die hij gegeven heeft in
zijn boek de anima. Hierin handelt hij over de hoedanigheid der
ziel, haar ontstaan, haar ontwikkeling en den toestand na den
dood. Volgens Tertullianus bezit de ziel de gestalte van het
lichaam, ze is zacht, doorzichtig en gasvormig. Ze bestaat uit
een soort fijne stof. Tot dit psychologisch materialisme is hij
hoogst waarschijnlijk gekomen onder invloed van de Stoa. Het
begrip van een onstoffelijke, geestelijke substantie is nog niet
tot hem doorgedrongen. Hij kon zich geen wezenheid denken,
tenzij deze corporeel is. Zoo zijn de begrippen substantie en
corpus bij Tertullianus nog identisch. Vandaar, dat hij ook in
zekeren zin God een lichaam toeschrijftT). Er is niets, of het is
een lichaam (de anima 7).
Wat de oorsprong van de ziel betreft, is Tertullianus traducianist. De ziel ontstaat uit het sperma van den vader. Elke ziel
*) H. Bavinck, Geref. Dogmatiek2, II, 173.
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is een twijg (surculus) van Adams ziel. De geestelijke eigen
schappen erven van de ouders op de kinderen over en vandaar
de erfzonde. Er is echter ook een overblijfsel van het beeld Gods,
dat in iedere ziel wordt overgeplant. Daarom heeft de ziel van
den mensch van nature een trek naar het Christendom (anima
naturaliter christiana). In de eenvoudigste en natuurlijkste uitin
gen van het religieus bewustzijn bij de polytheïsten is onwille
keurig een teruggrijpen naar het monotheïsme.
In dezen laatsten gedachtengang past goed, dat Tertullianus
een voorstander is van godsdienstvrijheid. Het behoort tot het
menschelijk recht en tot de macht, die hij van nature bezit,
zelf uit te maken, wien hij zal vereeren. Niemand mag het
individu dwingen een bepaalde religie aan te nemen. Dr Geyer x)
betwijfelt of Tertullianus deze door hem verdedigde godsdienst
vrijheid zou gehandhaafd hebben, wanneer de Christenen in de
meerderheid waren geweest en in het bezit van de staatsmacht.
Het is moeilijk uit te maken wat iemand in een bepaald geval
zou gedaan hebben, maar dit kan toch zeker gezegd, dat gods
dienstvrijheid een principe is van het Christendom, dat zelf in
hoogsten zin een religie des geestes en allen dwang in gods
dienstzaken vy'and is.
Arnobius.

Hoewel jonger, kan tot deze groep ook ge
rekend worden Arnobius, uit Numidië, die ±
300 leefde. Onder invloed van de Stoa is hij in zijn kenleer
eenigermate sensualistisch. Alleen het geloof in God is aan
geboren. Hij handhaaft, dat God immaterieel is en geen
lichaam heeft. Dus God heeft niet een corpus sui generis, zooals
Tertullianus leerde. In de leer van de ziel verwerpt hij het praeexistentianisme van Plato, maar neemt met Tertullianus aan,
dat ze lichamelijk is en van het lichaam afhankelijk. God geeft
haar de onsterfelijkheid.
1) Ueberweg-Geyer, Grundrisz der Gesch. der Philos. Berlin, 1928, II,
pag. 64.
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Hoewel Lactantius niet meer tot de antiLactantius. gnostici te rekenen is, noemen we hem toch hier,
omdat hij naar de mededeeling van Hieronymus een leerling
van Arnobius was en tot de groep van de Latijnsche kerkvaders
hoort. Hij is werkzaam geweest aan het hof van Constantijn den
Grooten als opvoeder van één zijner zoons en in 325 gestorven.
Lactantius legt tegenover het polytheïsme der heidenen na
druk op de eenheid Gods en tracht deze met dialectische argu
menten te bewijzen.
Hij stelt het geloof en de philosophie — evenals Tertullianus —
scherp tegenover elkaar. De philosophie is ij del en valsch, zij
zoekt de wijsheid, maar zelf is ze de wijsheid niet (philosophia
quaerit sapientiam, non ipsa sapientia est).
Hij is in tegenstelling met Tertullianus creatianist en leert,
dat God de ziel van iederen mensch schept.

4. Dc Alexandrijnsche School.
H. H. M e y b o o m . Clemens Alexandrinus. Leiden, 1912.
G. B a r d y . Clément d'Alexandrie. Paris, 1927.
E. d e F a y e . Origène, s a vie, son oeuvre, sa pensée. Paris,
1923—1928.

Alexandrië was in de hellenistische periode een internationaal
centrum. Het was in geestelijken zin een kruispunt van het
Noorden, Zuiden en Oosten. Indo-Germaan, Semiet en Chamiet
ontmoetten hier elkaar. Hier kwamen verschillende culturen met
elkaar in aanraking, zij botsten tegen elkaar, assimileerden zich
echter ook aan elkander en sloten zich in verschillende punten
bij elkander aan. Hier in Alexandrië stootten drie religies, de
Joodsche, de heidensche en de Christelijke tegen elkaar en oefen
den wederkeerig op elkander invloed uit. De bloei der cultuur
uitte zich in een opgewekt wijsgeerig leven.

3LEMENS ALEXANDKINUS

37

Er waren verschillende scholen.
Ten eerste de Hellenistische school, die sterk speculatief was
en dacht in platonischen geest.
Daarnaast de school van Philo, niet minder speculatief, welke
een poging beproefde, om de kloof tusschen Jodendom en heiden
dom door allegorische exegese van de H. Schrift te overbruggen.
Ten derde is er de Christelijke wijsgeerige school, waarin
Clemens Alexandrinus en Origenes de voormannen zijn. Zij
hadden een moeilijke taak, nl. de waarheid van het Christendom
tegenover het heidendom te verdedigen met wetenschappelijke
wapenen. Ook zijn zij de eersten geweest, die getracht hebben
de waarheden van het Christelijk geloof zóó denkend te ver
werken, dat zij in een systeem samen gebracht konden worden.
De Alexandrijnsche philosophie is ongetwijfeld voor het
Christendom van waarde geweest. Zij heeft met kracht de een
heid van Jodendom en Christendom gehandhaafd, den God der
Joden met den God der Christenen geïdentificeerd en zich dus
tegen Marcion gesteld. Zij heeft een poging gewaagd, om de
Grieksche wijsbegeerte dienstbaar te maken aan de ontwikke
ling van de Christelijke theologie zonder in de fout van het
gnosticisme te vervallen. Aan deze verwachting heeft zij echter
niet beantwoord. De Alexandrijnen waren veel te speculatief
en verloren de basis van de werkelijkheid uit het oog. Daarbij
hebben zij te veel platonisch-philonische en tegelijk te veel
stoïsche elementen opgenomen, wat hun philosophie, naar
Christelijken maatstaf beoordeeld, onzuiver heeft gemaakt.
a.

Clemens Alexandrinus.

Clemens was leeraar aan de catechetenschool te Alexandrië,
waar Pantaenus vóór hem onderwijs gegeven had. Hij is in
215 gestorven.
Zijn hoofdwerk bestaat uit drie deelen:
1. Xayoc ttpcTpe.7TTtx.be Trphc "EAXrivag, een vermanende rede tot
de Grieken;
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2. 7rxiSxywyoc, de opvoeder;
3. crrpw/xcKTitc, de vlechtwerken, waarin hij Christelijke wijsgeerige beschouwingen geeft en het heidendom bestrijdt. Dit
laatste is een merkwaardig boek, gegroeid uit een reuzenverzameling citaten en derhalve voor de kennis van de geschiede
nis der oude philosophie van het hoogste belang. Uit dit lang
dradige boek blijkt tevens de groote belezenheid van Clemens.
Zijn werken zijn uitgegeven door Migne. De beste editie is
van O. Stahlin in Die griechischen Schriftsteller der drei ersten
Jahrhunderte, Leipzig, 1905, v.v.
Sinds 1914 is een Nederlandsche vertaling der geschriften van
Clemens verschenen van de hand van Prof. Meyboom. De citaten,
hier aangehaald, zijn in hoofdzaak aan deze vertaling ontleend.
De theologie van Clemens Alexandrinus is
Theologie en wgl niet besiist negatief, maar toch legt hij
Christologie. gterken na(jruk op de onbegrijpelijkheid Gods.
Evenveel als een mensch bij God achterstaat in macht, even
zwak is zijn spreken aangaande God, wiens wezen wij niet
kunnen doorgronden, Str. VI, 18. Het bestaan Gods is niet te
bewijzen, toch is Hij niet onkenbaar, want Hij heeft zich ge
openbaard in den Zoon, die de Logos is.
Clemens gelooft, dat de Zoon waarachtig God is. Niet kan
worden ontkend, dat er uitdrukkingen in zijn werken voor
komen, die wijzen op een subordinatianisme, d. i. dat de tweede
persoon in het Goddelijk wezen ondergeschikt is aan den Vader,
b.v. Str. VII, 2, waar van de natuur des Zoons gezegd wordt,
dat deze het naast komt aan den uitsluitend Almachtige. De
Zoon Gods wordt dan verder genoemd de grootste uitstekend
heid, die alles verordineert overeenkomstig den wil des Vaders
en het geheel der dingen zoo treffelijk mogelijk bestuurt, alles
bewerkende met onvermoeide en onvernietigbare macht. Deze
Zoon Gods is onze Heiland en Zaligmaker.
Bij de beschrijving van den Heiland dringen hier en daar
onschriftuurlijke gedachten bij Clemens binnen. Zoo zegt hij
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b.v., dat Christus geen aandoeningen kende. Geen enkel harts
tochtelijk roersel sloop bij Hem binnen, noch genieting, noch
smart. Ingeval iemand het er voor mocht houden, dat de aan
doeningen, indien zij met redelijkheid optreden, goed zijn, dan
mag men ze toch niet aanvaarden met het oog op de volkomen
heid van den Heiland, Str. VI, 9.
Deze onaandoenlijkheid, welke van God geldt en van den
Heere Jezus, treffen we ook aan bij de apostelen. Dezen, die
tengevolge van het onderricht des Heeren op de manier van
den waren wijze (yvua-Tutóc) toorn, vrees en begeerte vrij goed
in de macht hadden, lieten niet eens de blijkbaar goede harts
tochtelijke roerselen, zooals moed, ijver, blijdschap, begeerte
in zich toe, daar zij door zekere standvastige gemoedsgesteld
heid zelfs niet de geringste verandering ondergingen, maar
onder de hebbelijkheid van oefening altijd onveranderd bleven,
althans na des Heeren opstanding.
Deze voorstelling is niet in overeenstemming met hetgeen het
Nieuwe Testament aangaande de zielsgesteldheid van Jezus en
de apostelen leert. De H, Schrift teekent ons den Heere Jezus
in den rijkdom zijner gemoedsaandoeningen. Hij was zonder
zonde, maar toch een echt mensch, met een gevoelig hart. Hij
was bedroefd, verheugde zich, en kon toornen.
Clemens staat hier onder den invloed van de Stoa, die de
rijke beteekenis der aandoeningen voor den wijze ontkende
en het levensgeluk in apathie zocht1). De anthropologie en
de ethiek van Clemens staan in die mate in het teeken der Stoa,
dat Clemens' uitspraken op dit gebied soms letterlijk met die
van Chrysippus overeenstemmen.
De invloed der Stoïcijnen komt ook tot uiting in Clemens'
leer van de algemeenheid der Woordopenbaring, welke herinnert
aan den logos spermatikos van de Stoa. Hij zegt: Eén namelijk
is de Bebouwer van het land onder de menschen, Hij, die uit
de hoogte van de grondlegging der wereld af de voedzame zaden
1)

Zie het Eerste Deel van dit werk, bl. 160 v.v.
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zaait, Hij die bij elke gelegenheid den Heere, het Woord liet
nederregenen. De gelegenheden en de aannemelijke plaatsen
hebben de verschillen, die er onder de schepselen bestaan, voort
gebracht, Str. I, 7.
Hier is, evenmin als bij Justinus Martyr, voldoende onder
scheiden tusschen de kosmische en de soteriologische beteekenis
van het Woord, zooals de H. Schrift ons deze leert in Joh. 1
en Col. 1.
Hiermede staat in verband de bizondere
Waardeering
waardeering, die Clemens heeft voor de Griek
der Grieksche
sche philosophie, inzonderheid voor Plato.
philosophie.
De Grieken hebben volgens Clemens de
kiemen der waarheid niet goed verzorgd, Str. VII, 7, en van
daar is veel misverstand en dwaasheid bij hen gekomen, maar
toch is hunne philosophie op hoogen prijs te schatten. De Grieksche wijsbegeerte is een werk der Goddelijke voorzienigheid,
Str. I, 1, door haar worden wij niet afgetrokken van het geloof,
integendeel, ze is nuttig tot godvreezendheid, Str. I, 5. De
meeste menschen vreezen de Grieksche wijsbegeerte, evenals
de kinderen bang zijn voor de grijnzen, en ze zijn bang, dat
zij hen zal misleiden. Daar is echter geen reden voor, want de
rechtvaardige zal niet wankelen, niet door een bedriegelijke
redeneering en niet door een verdoold genot, Str. X, 10. God
is de oorzaak van al het voortreffelijke, van het eene krachtens
wegwijzing, zooals onder het Oude en het Nieuwe Verbond,
doch van het andere krachtens gevolgtrekking, zooals in de
Grieksche wijsbegeerte. Deze heeft het Grieksche volk tot
Christus opgevoed, gelijk de wet de Hebreën, Str. I, 5. Clemens
spreekt zelfs van „den waarheidlievenden Plato, als het ware
door Gods Geest gedreven", Str. I, 8.
We vinden bij Clemens dezelfde gedachte als bij Justinus
Martyr, n.1. dat de Grieken Mozes gekend en veel van hem
overgenomen hebben, maar het vaak verkeerd hebben begrepen.
Plato is door de Joden onderricht. De wijsgeeren der Grieken
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zijn dieven, daar zij hunne voornaamste leeringen aan Mozes
en de profeten hebben ontleend, zonder er dankbaarheid voor
te betoonen, Str. V, 1.
Gelijk bij Justinus reeds is opgemerkt, is het feit, dat de
wijsheid der Joden ouder is dan die der Grieken, op zich zelf
geen bewijs voor de historische afhankelijkheid der laatste van
de eerste.
Pistis en
gnosis

Deze

groote waardeering van de Grieksche
philosophie is, gelijk wij gezien hebben, niet
die van den eenvoudigen Christen die alleen de
pistis, het geloof heeft, maar van hem, die tot de kennis is
doorgedrongen en de gnosis bezit. Tusschen deze twee is een
groot onderscheid. Onze kennis van de geestelijke dingen begint
met geloof. Het geloof is even noodzakelijk voor ieder, die in
de wereld leeft, als het ademhalen, Str. II, 6. Het geloof moet
zich echter ontwikkelen en uitgroeien tot kennis of gnosis. De
gnosis moet in die mate geoefend en beoefend worden, dat zij
geraakt tot een eeuwige en onveranderlijke hebbelijkheid var.
beschouwing. Paulus eischt, dat degene die tot de wetenschappe
lijke hoogte geklommen is, niet meer terugga tot de eerste be
ginselen der wereld, n.1. de Grieksche philosophie. Die gelooft,
moet tot de kennis voortvaren.
Wat is nu die kennis? Clemens antwoordt, dat de werkelijke
wetenschap, die de ware wijze bezit, een zeker begrijpen is,
dat door middel van ware en gewisse redeneeringen opleidt tot
de kennis der oorzaak. Als het verstand zich op de eerste oor
zaken werpt, wordt het „begrijpen" genoemd. Indien het dit
laatste bevestigt met bewijskrachtige redeneering, draagt het
den naam kennis, wijsheid, wetenschap. Doch indien het zich
bezighoudt met hetgeen strekt tot ontzag voor God en zonder
bespiegeling den principieelen Logos aanvaardt met inacht
neming van de werkdadigheid, die er in besloten is, dan heet
het „geloof". Richt het zich op de zinlijk waarneembare dingen,
dan is het „meenen". Str. VI, 17 en 18.
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Het geloof is zoo te zeggen een beknopte kennis van het
dringende, de ware wijsheid daarentegen een hecht en sterk
bewijs van hetgeen in het geloof is aangenomen, door het onder
richt des Heeren gebouwd op het geloof, heenleidende tot wat
onwankelbaar en in wetenschap bevattelijk is. De eerste heil
zame verandering, die een mensch kan ondergaan, is die van
heidendom tot geloof, de tweede die van geloof tot ware wijsheid.
Deze laatste leidt weer tot liefde, ja, hij kan zelfs den engelen
gelijk worden. De ware wijze moet zich hierdoor kenmerken:
1. dat hij de dingen kent; 2. dat hij volbrengt, wat de rede
beveelt; 3. dat hij op eene Gode betamelijke wijze de verkregen
kennis overlevert, Str. VII, 1.
De gnosis is niet alleen een werkzaamheid van verstand en
rede, maar ook van bespiegeling en verbeelding. Dit zien we
duidelijk wanneer Clemens, in navolging van Philo, de allegoriseeringsmethode op de H. Schrift gaat toepassen en uit hare
teksten dat uithaalt, wat hij er zelf inlegt. Wanneer b.v. in de
H. Schrift staat: wees niet menigvuldig bij een vreemde vrouw,
dan wordt dit zoo opgevat, dat zij ons vermaant de wereldsche
cultuur wel te gebruiken, doch er niet in te vertoeven noch te
blijven steken. Merkwaardig zijn in dit opzicht zijn getallenspeculaties. „Wij hebben op het gebied van de rekenkunde
Abraham ten voorbeeld", zegt hij. Abraham trok met 318 van
zijn knechten uit, om Lot te bevrijden. Dit getal wordt in het
Grieksch geschreven TI H. De r is 300, de t is 10, de >? is 8.
Nu is de T het zinnebeeld van het kruis en
beteekent 'Ir^oïn;
— Jezus. Hierin ligt alzoo deze diepe beteekenis, dat de huisgenooten van Abraham in de zaligheid zijn en dat wie tot het
krui steeken en den naam van Jezus zijn toevlucht genomen
heeft, meester wordt over de ongeloovige heidenen en over hen,
die krijgsgevangenen maken. Voorts phantaseert Clemens over
de afmetingen van de ark en den tabernakel, Str. VI, 11, 84.
Al willen wij de waarde, die Clemens Alexandrinus voor de
Christelijke theologie en philosophie heeft, allerminst mis
kennen, we moeten toch constateeren, dat de verhouding, waarin
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hy geloof en kennis ten opzichte van elkaar stelt, valsch is.
Eenerzijds is de voornaamste acte in het religieuze geloof juist
het kennen; gelooven is niet in de eerste plaats een wilsdaad
en evenmin een acte van het gevoelsleven, maar gelooven is
vooral een kennen, zij het een kennen op grond van een autori
teit, maar toch een kennen. En anderzijds kan de religieuze
kennis het geloof nooit ontberen. Zij steunt op en gaat uit van
geloof. Ook hij, die het in wetenschappelijke kennis het verst heeft
gebracht, zal moeten erkennen, dat de basis van al zijn weten ge
loof is. Het is om deze reden dat, naar ons oordeel, Clemens de
verhouding van geloof en kennis verkeerd heeft gestatueerd.
b. Origenes.
De voornaamste bron voor de levensbeschijving van Origenes
is het zesde boek van Eusebius' Kerkgeschiedenis. Hij is, waar
schijnlijk in 185, uit Christenouders in Alexandrië geboren en
van kindsaf in de H. Schriften onderwezen. Behalve Clemens
Alexandrinus wordt ook Ammonius Saccas, die tot het heiden
dom was overgegaan, als zijn leermeester genoemd. Hij heeft
zyn gansch leven ontzaglijk hard gewerkt, bezat een ijzeren wil
en een stalen vlijt, waarom hij dan ook Adamantius genoemd
werd. Hij studeerde veel in de H. Schrift, maar heeft zijn geest
ook sterk laten beïnvloeden door de Hellenistische philosophie,
vooral door het neoplatonisme en Philo. Deze invloed werd zoo
sterk, dat Origenes op bepaalde punten ging afwijken van de
orthodoxe leer, zoodat hij als leeraar aan de catechetenschool
te Alexandrië niet meer geduld kon worden. Hij is wegens on
rechtzinnigheid veroordeeld en van zijn presbyterambt ontheven.
Daarna is hij in 231 naar Caesarea vertrokken, waar hij onder
wijs gegeven heeft in de Grieksche philosophie en in de verkla
ring der H. Schrift. Om zijn geleerdheid beroemd, trok hij hier
een groote schare leerlingen. Met dialectische argumenten wist
hij menigen tegenstander tot andere gedachten te brengen. Na
249 brak een vervolging uit, Origenes werd ook in de gevangenis
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gezet, en aan de gevolgen van het leed, door de kerkerstraf
ondergaan, is hij in 254 te Tyrus bezweken.
Origenes heeft ontzaglijk veel geschreven: apologieën, com
mentaren op vele boeken der H. Schrift, brieven, enz. Het meeste
is verloren gegaan. Voor de kennis van zijn philosophie zijn het
meest van belang twee werken: 1. irtpl 'xpyjbv, de principiis, over
de voornaamste punten der leer, alleen nog bewaard in een
Latijnsche vertaling van Rufinus; 2. y.xri. KéAcTOD, Tegen Celsus,
een waardige apologie tegen Celsus, die in zijn aA>j3v,s \6<yoc
of Ware woord het Christendom met vele argumenten bestrijdt,
waarvan sommige door allerlei schrijvers later telkens weer
zijn herhaald.
Gelooven n
weten

Het gnosticisme had een poging gewaagd het
geloof tot kennis te verheffen, en de pistis in
gnosis te doen overgaan, maar deze poging van
het gnosticisme was mislukt, het werd antichristelijk, en was
daarom door de kerk veroordeeld. Ook Clemens Alexandrinus
heeft dit probleem van de verhouding van gelooven en weten
aangepakt en dit zóó gesteld, dat het geloof zijn centrale positie
dreigde te verliezen. Origenes gaat nog verder en verheft de
gnosis zoo eenzijdig ten koste van de pistis, dat de kennis, die
verkregen wordt in den weg van dialectische redeneering, geheel
over het geloof gaat heerschen en de beteekenis van het geloof voor
den man van wetenschap tot een minimum wordt gereduceerd.
Het geloof is goed en noodig voor den onontwikkelde en voor
den eenvoudigen man. Deze kan trouwens de H. Schrift niet
op een geestelijke wijze verstaan. De ontwikkelden en met meer
kennis begaafden hebben aan het eenvoudige geloof niet genoeg
en kunnen zich met het geloof in de allen bekende Schrift
waarheden niet tevreden stellen. Zij hebben meer noodig. Zij
moeten de H. Schrift met geestelijke oogen bezien. De H. Schrift
is ongetwijfeld de teboekstelling van de openbaring Gods, maar
de mannen, die haar geschreven hebben, hebben ook niet alles
geweten. In den tegenwoordigen tijd begaaft God zijn knechten
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eveneens met wijsheid en verstand, om door te dringen tot den
dieperen inhoud der Schrift en nieuwe waarheden te ontdekken.
De nieuwe waarheid of wijsheid (<ro<pcx) kunnen wij uit de H.
Schrift halen door gebruik te maken van de allegorische
methode. Philo heeft dit ook reeds gedaan*) en door deze methode
den dieperen zin der H. Schrift uitgevorscht. De letter
lijke of woordelijke zin der H. Schrift is, zoowel in het Oude
als in het Nieuwe Testament, dikwijls onmogelijk, men kan
deze plaatsen niet anders dan naar allegorische methode ver
klaren. Andere plaatsen der H. Schrift leveren bij toepassing
van den letterlijken zin een goede beteekenis op, maar ook bij
deze plaatsen staat naast de eigenlijke nog de diepere of geeste
lijke beteekenis.
Origenes zegt in de princ. IV, 2: „Gelijk de mensch uit
lichaam, ziel en geest is samengesteld, zoo moet men ook in het
van God geïnspireerde organisme der H. Schrift, de woonplaats
van den Logos, een drievoudigen zin vinden: een somatischen,
woordelijken, of letterlijken zin, een psychischen of tropischethischen zin, en een pneumatischen of dieperen, allegorischen
zin''. De H. Schrift heeft alzoo een historische, letterlijke be
teekenis, waarbij de onontwikkelden blijven staan; ten tweede
een zedelijke beteekenis, waarop vooral in de prediking gewezen
wordt; ten derde een speculatieve beteekenis, waartoe de theo
logen en wijsgeeren doordringen. Dienovereenkomstig zijn er
drieërlei soort menschen: somatische, psychische en pneuma
tische. De laatsten halen de diepe gedachten uit de H. Schrift,
welke voor de eersten verborgen zijn. Zoo krijgt Origenes een
speculatief evangelie, dat de kern der openbaring is. Het histo
rische komt in de tweede plaats, de speculatieve idee is numero
één. Men kan ten slotte het omhulsel laten vallen, als men de
kern der zaak, de speculatieve gedachte maar overhoudt.
Tegen deze allegorische methode van Origenes zijn van
Schriftuurlijk standpunt bezwaren in te brengen.
1)

Zie van dit werk deel I, pag. 199.

46

OEIGENES

Ten eerste verliest door de toepassing van de allegorische
exegese op de Schriftverhalen de exegese haar beteekenis als
exegese. Ze wordt inleggen inplaats van uitleggen en komt in
conflict met het woord uit 2 Petrus 1 : 20, dat geen profetie
der Schrift is van eigen uitlegging, „en met deze woorden wordt
veroordeeld alle willekeurige, eigenmachtige uitlegging der pro
fetie, naar eigen denken en wenschen, zonder de verlichting en
leiding des H. Geestes" !).
Ten tweede hebben we hier een valsche voorstelling van de
verhouding van idee en feit. De H. Schrift gaat er van uit, dat
in de feiten zich realiseeren de eeuwige gedachten Gods. Het feit
blijft voor ons uitgangspunt, het tijd-ruimtelijk gebeuren is in
zijn volle realiteit te handhaven, maar van uit de realiteit van
het feit gaan we bij het licht der H. Schrift onderzoeken, welke
ideeën Gods achter het feit schuilen en aan het feit ten grondslag
liggen. Origenes echter acht het feit secundair, schuift soms het
feit grootendeels terzijde en neemt zijn standpunt voor den
pneumatischen mensch in de uiterst subjectief gekleurde specu
latie. Dit wordt heterodoxie, dit is meer gnostiek dan Christen
dom. Het Christendom klampt zich met kracht aan de heilsfeiten
vast. Indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking
ijdel. Wij staan door het geloof, Rom. 11, 2 Cor. 1.
Zoo gelden de bezwaren tegen de verhouding van gelooven en
weten, van pistis en gnosis, bij Clemens Alexandrinus inge
bracht, in veel sterkere mate tegen Origenes. Het geloof, dat
als grondslag voor alle religieuze kennis onmisbaar is, wordt
van zijn beteekenis en waarde beroofd. Alle kennen in reli
gieuzen zin onderstelt gelooven. Maakt men de kennis van het
gelooven los, dan vervalt men tot willekeurig allegoriseeren en
eigenwillige speculatie.
Voor de philosophie is niet alleen van belang de methode van
Origenes, maar ook zijn leer van God als Schepper.
1) S. Greijdanus, Kommentaar op de Brieven van Petrus, Amsterdam,
1929, pag. 282.
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In de theologie belijdt hij de onbegrijpelijk
God
heid, de onlichamelijkheid, de eenheid en de
als Schepper.
onveranderlijkheid Gods. De transcendentie
Gods wordt door hem met kracht gehandhaafd.
God is de Schepper aller dingen. De wereld is niet, zooals het
gnosticisme leerde, door een lageren god, een demiurg ontstaan.
God is de Schepper niet alleen der geesten, maar ook der
materie.
Toch ontbreekt bij Origenes het haeretisch element in zijn
scheppingsleer niet. Hij is nl. voorstander van een eeuwige
schepping. Er zijn altijd creaturen geweest. Daar God vóór de
schepping dezer wereld niet als werkeloos te denken is, moeten
er vóór deze wereld andere werelden geweest zijn en zal er na
deze weer een andere zijn. Er is dus — en dit is een gedachte,
die we bij de Antieken herhaaldelijk aantreffen — een successie
van werelden. De voleinding der dingen komt langzamerhand
in een ontelbaar getal aeonen = werelden.
Scheppen is een daad van God als hoogste persoonlijkheid.
God schept de wereld door den Zoon, die een zelfstandige per
soonlijkheid in de Godheid is. Hij is als Logos de idee der ideeën.
Door Hem zijn alle dingen geschapen, die weer afbeeldingen
van den Logos zijn. Onjuist is bij Origenes de verhouding,
waarin de Zoon tot den Vader staat. Hij leert het subordinatianisme !), evenals in beginsel Clemens Alexandrinus. De H. Geest
volgt weer in rang op den Zoon. Hij is de middelaar voor de
gemeenschap der schepselen met den Vader en den Zoon.
God heeft de wereld in het aanzijn geroepen door zijn wil.
Hij schiep eindige persoonlijkheden, die ieder een vrijen wil
hebben. Ieder beslist vrij over eigen lot. De geschiedenis der
wereld bestaat in de ontwikkeling van de verhouding, waarin
de eindige persoonlijkheden met hun eindigen wil staan tot de
oneindige persoonlijkheid met haar oneindigen wil. Elk redelijk
wezen heeft in den uitgebreidsten zin des woords een vrijen wil.
t)

Cf. H. Bavinck, Geref. Dogmatiek1. Kampen, 1908, II, 289.

48

ORIGENES

Zelfs de duivel kan, wanneer hij wil, weer tot het goede komen.
De redelijke schepselen zijn door God als geesten geschapen.
Een engel is precies van hetzelfde maaksel als een menschelijke
ziel. Indien de geesten zich niet naar hun aard ontwikkelen,
worden ze gekluisterd in stoffelijke lichamen. Zoo is de geboorte
als mensch het gevolg van een val in de praeexistentie (Plato).
De inwoning van de ziel in het lichaam is een straf. Zoo zijn er
sommige onlichamelijke geesten geweest, die, nadat zij gevallen
waren, dunnere of dikkere lichamen hebben gekregen. Eerst
werden zij engelen, cherubim, tronen, daarna, bij verderen val,
zielen van menschen. Uit een menschenziel kan echter weer een
engel worden. Ieder ontvangt loon naar werken. Elk redelijk
wezen kan door goed handelen krachtens zijn vrijen wil, zich
weer tot hooger staat verheffen, zelfs de duivelen. Ook voor
hen is er verlossing. Het aardsche leven is een louteringsproces,
evenals het verblijf in de hel. Christus is niet alleen voor
menschen gestorven, maar ook voor de overige redelijke wezens,
de princ. I, 6. Er is dus in volstrekten zin een wederherstelling
aller dingen, een 'axojcaracrrao-ie
de princ. III, 6.
Het is niet te verwonderen, dat de Christelijke kerk op het
concilie van Konstantinopel in 543 sommige leerstellingen van
Origenes veroordeeld heeft. Zijne allegorische interpretatie heeft
hem tot tegen-Schriftuurlijke uitspraken geleid en vooral is hij
den invloed, dien de Hellenistische wijsbegeerte op hem heeft
gehad, nooit te boven gekomen. Trouwens ook in zijn Christo
logie ontbreekt het echt-christelijk stempel, omdat hierin Chris
tus niet voorkomt als de Verzoener der wereld, door zijn kruis.
Hij is meer voorbeeld en leeraar dan hoogepriester, die ons met
de eenige offerande zijns lichaams verlost heeft.
Ten formeele is de levensarbeid van Origenes van beteekenis,
nl. in dit opzicht, dat hij de eerste groote systematicus is ge
weest, die de Christelijke gedachtenwereld (al was het dan met
verschillende Hellenistische ideeën vermengd) in een stelsel
heeft samengedacht en hierin voor de volgende geslachten een
leermeester is gebleven.

B. HET BLOEITIJDPERK VAN DE PATRISTISCHE
PHILOSOPHIE (4e en 5e eeuw).

1. De Grieksche Patres.
F. D i e k a m p . Die Gotteslehre des heiligen Gregor von Nyssa.
Münster, 1896.
E. F l e u r y . Saint Grégoire de Nazianze e t son temps.
Paris. 1932.

Hoewel de Grieksche patres van veel minder belang voor de
geschiedenis der philosophie zijn dan de Latijnsche, hebben zij
hierom vooral beteekenis, dat zij het begrippenschema van de
antieke cultuur hebben gebruikt bij het fixeeren van de kerkleer.
Op het concilie van 325 te Nicaea werd verklaard dat de Zoon
éénswezens {b^ooómo^) is met den Vader. De philosophische be
spiegeling dient in hoofdzaak om het kerkelijk dogma te fundeeren met bewijzen aan de ratio ontleend en uit te bouwen met
gebruikmaking van het materiaal der Hellenistische wijs
begeerte. Vooral Plato of het Neoplatonisme staat in groote eere
en de machtige geest van Origenes heeft op al deze patres meer
of minder invloed uitgeoefend.
De voornaamste denkers op philosophisch terrein onder de
Grieksche kerkvaders zijn:
a.

Eusebius.

Eusebius, f 340, die de vader der kerkgeschiedenis is. Zijn
beteekenis ligt vooral hierin, dat hij het Christendom heeft verWitte». II
4
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dedigd tegen heidensche aanvallen. Vooral trekt hij te velde
tegen Porphyrius.
Over de antieke philosophie heeft hij ongeveer dezelfde
meening als Origenes. Hij ziet klaar als de dag de dwaasheden
en spitsvondigheden der Grieksche wijsgeeren, maar toch ligt
in hunne werken een schat van waarheid en wijsheid besloten.
Hij roemt vooral Plato, die in vele opzichten met Mozes overeen
komt en veel van dezen heeft overgenomen. Toch leidt Plato
slechts in in den voorhof der waarheid, maar brengt niet in
den tempel.
Evenals Origenes past hij op de H. Schrift de allegorische
methode toe, zoodat hij in staat is uit de H. Schrift haar geheel
vreemde gedachten af te leiden.
b. De groote Cappadociërs.
De drie groote Cappadociërs zijn Basilius Magnus t 379,
Gregorius van Nazianze t 390, en Gregorius van Nyssa f 394,
van welke de laatste voor de philosophie het meeste belang heeft.
Het voornaamste probleem, waarmede Gregorius van Nyssa
zich bezighoudt is de verhouding van gelooven en weten, van
pistis en gnosis, van theologie en philosophie. Hij lost dit vraag
stuk op in den geest van Origenes, door wel aan de pistis groote
waarde toe te kennen, maar toch vooral de speculatieve gnosis
te waardeeren als het fundament, dat het gebouw der pistis
schraagt. Hij heeft — echt Grieksch — een ontzaglijk ver
trouwen in de menschelijke rede. Zoo meent hij b.v. het bestaan
van God te kunnen bewijzen met dialectische gronden. Voor heel
de wijze, waarop de geloofsinhoud in systeem wordt gebracht,
geeft de dialectiek de regels aan. Theologisch staat hij voorts
onder den invloed van Origenes, heeft allegorische verklaring
der H. Schrift, leert de wederherstelling aller dingen, enz.
De stroom der Grieksche patristische philosophie is verzand.
Gansch anders staat het met de Latijnsche.
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2. De Latijnsche Patres.
Tot de Latijnsche patres rekenen we Hilarius, Ambrosius en
Augustinus.
a. Hilarius.
Hilarius van Poitiers, f 366, een van de bekendste hymnen
dichters der oude kerk, is in het Westen een van de vooraan
staande mannen geweest, die zich tegen de leer van Arius hebben
verzet, vooral in zijn werk de trinitate. Hij heeft contact ge
kregen met de Grieksche patres en staat onder den invloed van
hun allegoriseerende exegese.
b. Ambrosius.
Ambrosius van Milaan, f 397, sloot zich in de wijze van exegetiseeren bij Hilarius aan. Van eenig wijsgeerig belang zijn zijn
geschriften over de schepping der wereld in zes dagen (het hexaaemeron) en zijn de officiis ministrorum. Dit laatste werk is
een soort Christelijke ethiek, waarin hij zich, zoowel wat de in
deeling als wat den inhoud betreft, vrij dicht aansluit bij Cicero's
de officiis. Vandaar draagt het boek hier en daar een stoïsche
kleur. Ambrosius is van groote beteekenis geweest voor den
levensgang van Augustinus.
c. Augustinus.
A. D u p o n t . La philosophie de S . Augustin. Louvain, 1881.
B. W a r f i e 1 d. Aug. doctrine of Knowledge in Princeton
Theological Review, 1907.
M. G r a b m a n n . Geschichte der scholastischen Methode I .
Freiburg, 1909.
J. H e s s e n . Augustin und seine Bedeutung f ü r die Gegenwart. Münster, 1924.
A. S i z o o . Het leven van Augustinus. Delft, 1929.
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Th. L. Haitjerna. Augustinus' wetenschapsidee. Utrecht,
1917.
J. Nörregaard. Augustinus' weg tot het Christendom.
Zeist, z. j.
0 . Noordmans. Augustinus. Haarlem, 1933.

Aurelius Augustinus is den 13den November
Augustinus
Thagaste in Numidië geboren. Zijn vader
leven.
patricius was een heiden, zijn moeder Monnica
een Christin. Augustinus, een begaafd kind, was van jongsaf
voor de studie bestemd. In zijn jeugd kenmerkte hij zich door
een brandende zinnelijkheid. Te Carthago heeft hij een wild
leven geleid; hij had al op achttien jarigen leeftijd een in con
cubinaat gewonnen zoon, die Adeodatus genoemd werd.
Door het lezen van Cicero's Hortensius is Augustinus eenigermate tot andere gedachten gekomen. In 374 gaat hij over tot
het manichaeisme, een richting, die de eeuwige metaphysische
dualiteit van goed en kwaad leerde. Ook hier kon hij geen rust
vinden. De innerlijke tegenstrijdigheid van het manichaeisme
was oorzaak dat hij het weer opgaf en zich het scepticisme van
de academici in de armen wierp. Van dit scepticisme kwam hij
tot de neoplatonici en Flato.
Onderwijl was Augustinus via Rome gekomen naar Milaan,
waar hij van 384 af leeraar der welsprekendheid was. Hij kwam
oorspronkelijk alleen tot de prediking van Ambrosius om van
diens welsprekendheid te genieten. Mèt den vorm nam hij echter
langzamerhand ook den inhoud in zich op, hij kwam tot be
keering en werd in 387 gedoopt. Het volgend jaar keerde hij
naar Numidië terug. Hij werd in 391 presbyter in Hipporegius
en in 395 gekozen tot bisschop, welk ambt hij aldaar heeft uit
geoefend tot zijn dood in 430.
Augustinus was een strijdnatuur. Hij heeft gestreden tegen
de manichaeën, wier verderfelijke theorieën hij door en door
kende; tegen Pelagius, die in principe het heidendom weer wilde
brengen in de Christelijke kerk; tegen de donatisten, die een
kerk van heiligen op aarde wilden stichten. Hij betoont zich een
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meester in het redeneeren. Bevredigt u de eene argumentatie
niet, welnu dan wendt hij dadelijk het roer om en gaat de zaak
van een anderen kant belichten. Hij is sterk van overtuiging
en tegelijk meester op de wapens, zoodat hij u in zijn betoog
niet loslaat, vóór gij het hoofd gebogen hebt.
Voornaamste
Geschriften

de

beoordeeling van Augustinus' werken
°°g houden, in welken
tijd ze geschreven zijn, vóór of na zijn bekeering
of in den overgangstijd. Voor de philosophie zijn van belang
de beata vita; de ordine (over de plaats die het kwaad heeft
in de zedelijke wereldorde); soliloquia, dat vooral handelt over
de onsterfelijkheid der ziel; de immortalitate animae; de trinitate van ± 400, waarin hij diepe gedachten over de heilige drie
eenheid uitspreekt, hoewel niet ontkend kan worden, dat hij
hier en daar veel te speculatief is, vooral wanneer hij in de
natuur analogieën met de drieëenheid Gods tracht te ont
dekken, waarmede in verband staat de poging om de heilige
drieëenheid uit de gegevens der natuur te bewijzen; de doctrina
christiana; confessiones, ongeveer uit denzelfden tijd als de
trinitate, een schitterend boek, vrucht van het wroeten in eigen
zieleleven, een eerlijke beschrijving van het allerintiemste der
geestelijke ervaring, een vaak vlammende schildering van de
worsteling tusschen vleesch en geest, een autobiographie die uit
literair oogpunt iets nieuws was, dikwijls is nagebootst, maar
door niemand overtroffen, allerminst door de Confessions van
Rousseau; de civitate Dei, zijn hoofdwerk, ontstaan 413—426,
in 22 boeken, een apologetiek voor het Christendom van de
beste soort, tegelijk een eerste ontwerp van een geschiedenisphilosophie op Christelijke basis; hij staat hier wel onder in
vloed van het neoplatonisme, maar handhaaft zijn zelfstandig
heid; retractationes, kort voor zijn dood geschreven, waarin hij
een overzicht geeft van zijn beschouwingen op theologisch en
philosophisch gebied en vele meeningen, vroeger door hem uit
gesproken, corrigeert.
moet men terdege in het
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Augustinus is in theologisch en in philoKaraktenstiek gophisch opzicht een reuzenfiguur, een geweldig
van zijn werk. denker> die van de schouders en opwaarts boven
zijn omgeving uitsteekt. De groote problemen, die reeds eeuwen
aan de orde gesteld zijn, worden door hem samengedacht in een
systeem; hij beheerscht het aan hem voorafgaande denken vol
komen, want hij is er zelf door heengegaan. De beken vloeien
in hem samen als in een rivier.
Hij is de afsluiting van een tijdperk en staat tevens aan het
begin van een nieuwe periode. Zijn denken heeft voor een deel
de Middeleeuwen beheerscht. Toen de scholastiek zich in het
Aristotelisme aan hem onttrok, leefde hij in de mystiek verder.
Ook Calvijn heeft zich telkens weer bij Augustinus aangesloten,
hij kent Augustinus door en door en beroept zich steeds op hem.
Tegenwoordig gaan nog zeer vele Christenen bij Augustinus ter
schole, en dit is voor de continuiteit in het Europeesche Christe
lijke denken van enorm belang.
Voorzoover het mogelijk is, heeft Augustinus een systeem van
de Christelijke waarheid geschapen. Omdat ons denken beperkt
is, zal elk systeem onvolmaakt blijven en zijn er ook bij Augus
tinus tegenstrijdigheden en innerlijke inconsequenties. Zoo laten
zich b.v. zijn praedestinatieleer en zijn kerkleer (wedergeboorte
door den doop) moeilijk met elkander verzoenen. Maar dit doet
toch aan de grootheid van zijn intellectueele schepping niets af.
Het is een feit, dat de kerkvader Augustinus
Augustinus en menige gedachte van de Platonici heeft overde Platonici. genomeilj maar anderzijds dat hij zijn zelf
standigheid gehandhaafd heeft en het neoplatonisme bij het
licht, dat de H. Schrift over God en wereld laat stralen, be
oordeelt.
Hij erkent, dat geen philosophen het Christendom dichter ge
naderd zijn dan de Platonici, de civ. VIII, 5; zij zijn de beroemdsten onder de wijsgeefen, de civ. X, 1; Porphyrius is de
geleerdste onder de philosophen, maar ook de bitterste vijand
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der Christenen, de civ. XIX, 22; onder de leerlingen van Socrates
heeft het meest geschitterd Plato, wiens roem alle anderen deed
verbleeken, de civ. VIII, 4; Aristoteles was een man van buiten
gewone beteekenis, maar tot de hoogte van Plato kwam hij niet;
Augustinus heeft veel achting voor de Platonici, als Plotinus,
Porphyrius en Jamblichus, zij zijn inderdaad zeer dicht bij het
Christendom gekomen, de civ. VIII, 5.
Dat er in betrekking tot de leer van God zooveel overeen
stemming is tusschen de Platonici en de H. Schrift heeft, gelijk
hij in het achtste boek van de civitate zegt, sommigen er toe
gebracht aan te nemen dat Plato Jeremia zou hebben gehoord,
hetwelk uit chronologisch oogpunt evenwel onmogelijk is. Mis
schien heeft Plato de geschriften van Jeremia en van Mozes in
Egypte gelezen, misschien ook hebben we zijn gedachten te
danken aan de algemeene openbaring, zoodat hij uit de beschou
wing der natuur tot zijn hooge Godsbegrip gekomen is.
Hoe dit echter ook zij, de Platonici hebben den waren God
aangeduid als den Bewerker aller dingen, als de Lichtbron der
waarheid, als den Gever der gelukzaligheid. Zij hebben over
wogen, dat God de wereld gemaakt heeft en dat Hij zelf door
niemand geschapen heeft kunnen worden, de civ. VIII, 6—8.
Hoewel de Platonici aan één waren God gelooven, zijn ze toch
van oordeel, dat er aan vele goden geofferd moet worden. Zij
onderscheiden drieërlei soort redelijke zielen: tot de hoogste
soort behooren de hemelsche goden, de tweede soort zijn de daemonen in de lucht, de derde soort behoort tot de menschen op
aarde, de civ. VIII, 12—22. Augustinus bestrijdt dit gevoelen. De
daemonen zijn duivelen en geen middelaars tusschen God en de
menschen, daar er maar één ware Middelaar is, onze Heere Jezus
Christus, de civ. IX, 15. Ook mag men de engelen niet vereeren,
daar de echte religieuze vereering alleen God toekomt. Porphy
rius heeft allerlei dwaze voorstellingen van de engelen, zoodat
hij de ware wijsheid, die in Christus is geopenbaard, niet kennen
kan. De Platonici willen evenmin de menschwording van Jezus
Christus erkennen. Deze is hun een dwaasheid, de civ. X, 29.
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We komen, zoo zegt Augustinus in het tiende boek van d e
civitate, tot deze conclusie, dat de Platonici het vaderland uit
de verte hebben gezien, maar den weg, dien men daartoe gaan
moet, hebben zij niet betreden. Om dit aan te nemen is ootmoed
noodig en deze ontbreekt hun. De hoogmoed staat hun in den
weg. Geleerde lieden schamen zich uit discipelen van Plato dis
cipelen van Christus te worden, die ons den Vader heeft ver
klaard. Zoo heeft dus Porphyrius den weg voor het heil der ziel
niet gevonden, de civ. X 29—32.
Uit deze aanhalingen blijkt, dat hoewel Augustinus erkent dat
er verwantschap is tusschen hem en de Platonici, hij toch zijn
zelfstandigheid volkomen handhaaft.
Augustinus gaat bij zijn philosophische rede'A* weeringen uit van de H. Schrift. Zij, die den
waarheid.
Christus tot inhoud heeft, is hem de weg der
waarheid.
De ongeloovige, heidensche philosophie bekoorde hem al in
de dagen zijner jeugd niet, omdat er de naam van Christus
niet in voorkwam, conf. III, 4. De wijsgeeren vermochten zoo
veel, dat zij de wereld konden beoordeelen, maar den Heer
der schepping vonden zij niet. Zij zeggen veel waars over de
schepping, maar de Waarheid, den Bouwheer der schepping
zoeken zij niet vromelijk en daarom vinden zij Hem niet, en
indien zij Hem vinden, verheerlijken zij Hem niet, conf. V, 3.
Ongelukkig is de mensch, die alles kent, maar U, o God, niet
kent; gelukkig echter die U kent, ook al kent hij de dingen dezer
wereld niet, conf. V, 4. De Christen neemt zich in acht voor hen,
die slechts de elementen dezer wereld tot object van hun philo
sophische studiën maken, en niet God, door wien de wereld is
geschapen. Paulus sluit zich op den areopagus bij de Grieksche
philosophen aan, maar waarschuwt anderzijds tegen de ijdele
philosophie, de civ. VIII, 10.
Augustinus zoekt naar waarheid, hij heeft een brandenden
dorst naar waarheid en de weelde van zijn hart is niet slechts
C W8^
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om de waarheid te zoeken, maar om haar te vinden. We moeten
God hebben en weten, wie Hij is. Scepticisme en waarschijnlijk
heidsleer geven geen waarheid en dus geen geluk.
Welke is nu de methode, om de waarheid te vinden? Augusti
nus is van oordeel, dat men methodisch beginnen moet tot zich
zelf in te keeren, hetgeen het beste middel is om allen twijfel te
overwinnen. Ik begeer God en de ziel te kennen. Niets meer?
Neen, niets anders, solil. I, 2, 7. Ongelukkig is de mensch, die
alle dingen kent, behalve God. De zaligheid is gelegen in de
kennis Gods.
Uitgangspunt is daartoe de zelfkennis. We kunnen aan alles
twijfelen, maar in het moment van den twijfel ben ik er zeker
van, dat ik zelf besta en ben ik gewis, dat ik er ben. Zoo wordt
de zekerheid van het zelfbewustzijn het uitgangspunt van zijn
kenleer. Wil niet naar buiten gaan, maar keer in u zelf terug;
in het binnenste van den mensch woont de waarheid, de vera
rel. 39, 72. Ieder, die zich begrijpt als een twijfelende, begrijpt
het ware en is daarvan zeker wat hij begrijpt, de vera rel. 73.
Augustinus bedoelt hiermede niet, dat elk die tot zekerheid van
de waarheid wil komen, eerst door den twijfel moet heengaan,
maar dat dit alleen een methode is, om in de kenleer tot een
zeker uitgangspunt te komen. Met deze methode is zeer verwant
die van Descartes in zijn Meditationes. Deze zegt: ik kan aan
alles twijfelen, maar in het feit van den twijfel ligt, dat ik
een bewust wezen ben en dus besta. Je pense, donc je suis. In
de zekerheid van het zelfbewustzijn als uitgangspunt van de
kenleer gaan Augustinus en Descartes saam.
Maar verder divergeeren de lijnen. Descartes zegt: alles, wat
even klaar en duidelijk is als het zelfbewustzijn, is waar. Op
dergelijke wijze bouwt hij op zijn zelfkennis, de kennis van de
wereld en de kennis van God. Het bestaan Gods is dus in de
kentheorie afhankelijk van het bestaan van den mensch. Dit
moet leiden tot zelfverheerlijking van het eigen ik, tot ratio
nalisme of pantheïsme.
Daarentegen zegt Augustinus: wanneer gij verder God en
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de wereld wilt leeren kennen, hebt gij in uw zelfbewustzijn geen
bron en geen criterium. Ge moet naar buiten gaan, foras ire,
ge moet u wenden tot de openbaring Gods in de H. Schrift, om
daaruit te leeren kennen, wie Hij is. Er is geen andere leer
meester der waarheid dan God zelf, die zich in de H. Schrift
geopenbaard heeft. Den inhoud van die H. Schrift kunt ge echter
alleen in u opnemen en assimileeren, wanneer ge de verlichting
door den H. Geest, d. i. het geloof bezit, en ge dus het orgaan,
het oog hebt ontvangen om de waarheid van Gods openbaring
te zien. Alleen in uw licht zien wij het licht.
Augustinus gaat dan ook voorts bij zijn philosophische rede
neeringen uit van de H. Schrift. Nisi credideritis, non intelligetis, de trin. XV, 2. In zijn betoog in de civ. boek XII gaat
hij b.v. uit van hetgeen de H. Schrift zegt en vlecht hare ge
gevens in zijn redeneeringen in. Zoo is de weg der waarheid
de weg des geloofs in de H. Schrift. We moeten reeds in het
natuurlijke leven gelooven, dat de dingen buiten ons bestaan.
We moeten gelooven dat andere menschen een wil hebben, even
als wij. Zoo moeten wij, om God te kennen, gelooven in zijn
openbaring. Augustinus gaat uit van het geloof in algemeenen
zin en van het geloof in de H. Schrift, conf. VI, 5. Bij de be
schrijving van den Staat Gods gaat hij uit van hetgeen de H.
Schrift zegt, de civ. XI, 1. Wij schenken de H. Schrift geloof
in die dingen die niemand weten kan, die wij uit ons zelf niet
in staat zijn te weten, de civ. XI, 3. De ratio is wel van groot
belang. Maar de menschelijke rede is in zichzelf veranderlijk,
oordeelt nu eens juist, dan weer onjuist. Daarom vindt de rede
boven zich de norm der waarheid, waarnaar zij oordeelt.
Zoo vindt Augustinus het uitgangspunt voor de philosophie
in het geloof in de H. Schrift. Daarin wijkt hij af van hetgeen
later Thomas Aquinas heeft geleerd. Deze scheidde theologie
en philosophie. Theologie was de kennis van de geopenbaarde
waarheid, maar philosophie had te doen met de kennis, die
door de menschelijke ratio verkregen wordt. Dit dualisme
vinden wij bij Augustinus niet. Het geloof in de H. Schrift,
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als de bron der waarheid is uitgangspunt voor de philosophie.
Deze positie is, van Gereformeerd standpunt gezien, juist.
De bron van alle waarheid is God, die de
onveranderlijke waarheid zelve is. Omdat Hij
al het ware zijn omvat, kan er niets gedacht worden, dat hooger
is dan Hij. Hij is de hoogste waarheid, de hoogste goedheid, de
hoogste schoonheid (summum verum, summum bonum, sum
mum pulchrum). God is de eeuwige grond van alle vorm; Hij
is het die aan de schepselen hun tijdelijke vormen gegeven
heeft.
Er is één God. Met scherpe dialectische wapenen bestrijdt
Augustinus in de Staat Gods het veelgodendom der heidenen.
De ééne, ware God is levend, onlichamelijk en onveranderlijk,
de civ. VII, 19.
God is alomtegenwoordig; heml en aarde bevatten Hem, conf.
I, 3. Hij is eeuwig en onvergankelijk, want, indien Hij verganke
lijk ware, zou Hij geen God zijn, conf. I, 4, VII, 4. God is al
wetend, omdat Hij alle dingen kende, vóór Hij ze schiep, de civ.
XI, 21. God is volmaakt en heeft aan niemand en niets behoefte,
conf. I, 4. De grootheid Gods leert Augustinus niet alleen kennen
uit de H. Schrift, maar bij haar licht ziet hij die grootheid en
goedheid ook stralen in eigen leven. Zijn oog is open voor de
genade, die God hem van dag tot dag bewijst. God staat in het
middelpunt van zijn leven en overal slaat hij Hem gade. Hy
ziet de goedheid Gods niet alleen in de weldaden, die Hem ge
schonken worden, maar ook in de straffen, waarmede God hem
tegenkomt, wanneer hij zondigt.
In vollen zin is God echter voor ons niet kenbaar. Wij kunnen
beter zeggen, wat Hij niet is, dan wat Hij wel is. Wij, zijne
schepselen, kunnen slechts in beperkte vormen, in menschelijke
woorden, bij wijze van analogie van Hem spreken. Zoo is b.v.
het onderscheid van substantie en hare qualiteiten op God niet
van toepassing. God is zijne qualiteiten. Ook de categorieën van
Aristoteles zijn op God niet aanwendbaar. Wij kunnen God

Het wezen Gods.
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alleen kennen, voorzoover het ons mogelijk is Hem te kennen.
Dat de essentie Gods samenvalt met al zijn eigenschappen en
God dus in volstrekten zin éénvoudig is, kunnen wij niet be
grijpen. Adaequate kennis van God is voor ons niet mogelijk.
Toch kennen wij Hem eenigermate, zij het op beperkte wijze.
Wanneer wij God niet kenden, zouden wij Hem ook niet kunnen
liefhebben en niet tot Hem kunnen bidden. In zijn licht kunnen
wij Hem en de dingen naar menschelijke maat kennen.
Over de drieëenheid Gods heeft Augustinus veel nagedacht.
Hij heeft er een boek over geschreven. Hij leert de drieëenheid
Gods kennen uit de H. Schrift, maar met de lamp der H. Schrift
in de hand doorvorscht hij heel de natuur en ziet overal de
voetstappen des drieëenigen Gods. In de schepping weerkaatst
zich de heilige drieëenheid. Er zijn spranken van het Goddelijk
licht der drieëenheid in heel de natuur, overal ziet Augustinus
de analogieën, de civ. XI, 28. Zijn, gestalte, orde; maat, getal,
gewicht; die lief heeft, die geliefd wordt, de liefde; zijn, weten,
willen; wortel, boom, vrucht; vader, moeder, kind; ik, gij, hij;
oorzaak, wezen, doel, enz. zijn afspiegelingen van de drieëenheid
in het scheppingsleven, de trin. VI, 10. Augustinus heeft terecht
ingezien de diepe waarheid, die er zit in de spreuk, dat alle
goede dingen in drieën bestaan. Al gaat hij in de trinitate wel
wat ver met de drieëenheidssymboliek in de schepping, het is
toch waar, dat overal de heerlijkheid van den drieëenigen God
is op te merken. Wat de triniteitsleer zelf betreft, is Augustinus
overtuigd aanhanger van het door de kerk gefixeerde dogma;
God is één in wezen, drie in personen; ieder der drie personen
is God zelf; het ééne Goddelijke wezen bestaat op drieërlei
manier, nl. als Vader, Zoon en H. Geest.
God is het hoogste zijn, summa essentia, en als zoodanig van
de wereld wezenlijk onderscheiden. De wereld is niet, wat Hij
is, de civ. VII, 30. Tegenover alle pantheisme der philosophen
handhaaft Augustinus met kracht de transcendentie Gods.
Alle zijn toch is niet van hetzelfde karakter. Er zijn in het heelal
verschillende soorten van zijn. Er is een oneindig zijn, een esse
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in se; en daarvan onderscheiden een eindig, creatuurlijk zijn.
In dit eindige zijn zijn weer allerlei gradaties mogelijk. Door
deze heldere onderscheiding tusschen het Goddelijk zijn en alle
kosmische zijn heeft Augustinus als met één schoonen greep de
voorstellingswijze der Eleaten overwonnen, welke meenden dat
er in het heelal maar één zijn was en dus alle dingen op eenigerlei wijze deel hadden aan het zijn Gods. God heeft aan de dingen
een lager, een minder volkomen zijn gegeven dan aan zichzelf.
Omdat God het hoogste zijn is komt Hem de onveranderlijkheid
toe. Maar het schepsel, dat een lageren graad van zijn heeft,
is veranderlijk. Het eene ding kan in het andere overgaan, het
creatuurlijk zijn is ophefbaar, de qualiteiten der dingen kunnen
wisselen, hetgeen bij God onmogelijk is. Wat God als het hoogste
zijn absoluut tegenstaat is het niet-zijn. Het niet-zijn is niet.
Wat in geen enkelen zin is, is de tegenpool van God.
.
In het twaalfde boek der confessiones en in
e sc epping
^-waa]f^e en dertiende van den Staat Gods
er were . han(jeit Augustinus naar de H. Schrift, die ook
hier zijn kenbron is, over de beginselen der wereldschepping.
Tegelijk laat de wereld ons door haar gelaat en haar gedaante
zien, dat zij de sporen van de almacht des Scheppers toont.
God heeft de wereld uit niets, ex nihilo, geschapen. De onge
vormde stof zonder eenige gestalte is een product van zijn schep
ping, confess. XII, 3. Dit nihil is dus niet een f*> cv, een materie,
die als pure mogelijkheid aan het bestaan van de dingen ten
grondslag ligt. Zoo heeft Plato het geleerd en na hem de neoplatonici.In dit nihil of in deze materie lag ook de oorsprong
van het kwaad. Dezen weg gaat echter Augustinus niet op.
De wereld is uit niets geschapen in den zin van: na niets; ex
nihilo opgevat als post nihilum. Zij is dus een product van Gods
wil. Zij is veranderlijk, omdat zij buiten Hem is geponeerd en
niet uit zijn Wezen is voortgekomen. Zoo is er dus een wezen
lijk onderscheid tusschen de eeuwige generatie van den Zoon
en de creatie der wereld in den tijd.
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Toch draagt God deze wereld. Indien Hij ze niet droeg, zou
zij niet kunnen bestaan. God is van moment tot moment in zijne
schepping aanwezig. God heeft dus niet alleen de wereld ge
schapen, maar Hij onderhoudt haar in haar bestaan van oogenblik tot oogenblik en is in elk deel van het heelal steeds present.
God is transcendent, maar ook immanent.
Voorts betoogt Augustinus, dat de wereld op gedachten berust
en ze een product is van Gods verstand en wijsheid. Aan de
existentie der wereld liggen de ideeën Gods ten grondslag.
Achter en boven de wereld der phaenomena is er in het Godde
lijk bewustzijn een intelligibele wereld, zijn de ideeën of imma
nente onveranderlijke gedachten Gods, waarnaar Hij de dingen
in het aanzijn heeft geroepen. In overeenstemming met deze
ideeën of gedachten heeft God door den Logos zoowel de on
zichtbare dingen als de zichtbare, zoowel de wereld van den
geest als die van de materie geschapen.
In deze ideeënleer is ongetwijfeld bij Augustinus de invloed
van het neoplatonisme op te merken, maar hij heeft de voor
stellingen over de ideeën bij de neoplatonici vervormd en deze
omgebogen, zoodat ze overeenkomen met hetgeen de H. Schrift
aangaande het ontstaan der dingen leert. De philosophische ter
minologie, de wijsgeerige begrippen heeft hij van de neoplatonici
overgenomen, maar heeft aan deze begrippen een anderen in
houd gegeven. Deze terminologie van den grooten kerkvader
aangaande de schepping der wereld is geloofsbezit geworden en
gebleven van heel de Christelijke kerk.
Vervolgens leert hij in het elfde boek van de civitate — en
hier neemt hij beslist positie tegen het standpunt van Origenes — dat er niet is een aanvangslooze, eeuwige schepping,
maar dat de wereld in den tijd is geschapen. De wereld heeft
een begin gehad en is niet eeuwig. De wereld is als eindig
schepsel begrensd, zoowel in den tijd als in de ruimte. Er zijn
aan de schepping geen onbegrensde tijdsruimten voorafgegaan,
evenmin als wij aannemen, dat er buiten deze wereld nog plaats
ruimten zijn. De wereld is begrensd en beperkt tot de door haar
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ingenomen ruimte. Voor het bestaan dezer wereld was er geen
ruimte en geen tijd. Er gaan — hoewel ze denkbaar zouden
zijn, maar denken is niet met zijn identisch! — aan het bestaan
van deze wereld geen oneindige tijden en oneindige ruimten
vooraf. Wanneer we dus overeenkomstig de H. Schrift zeggen,
dat de wereld in den tijd geschapen is, dan bedoelen we daar
mede dat zij met den tijd is gecreëerd (in tempore = cum tempore). Op hetzelfde oogenblik, dat de ongevormde materie, het
tohoewabohoe ontstond, was er tijd en ruimte. Zoo zijn dus tijd
en ruimte bestaansvormen van de werkelijkheid. Eeuwigheid en
tijd worden terecht aldus onderscheiden, dat met den tijd voort
durend wisselende veranderlijkheid gepaard gaat, terwijl in de
eeuwigheid geen verandering bestaat, de civ. XI, 6.
Gelijk het niet aangaat een eeuwige schepping te leeren en te
beweren dat er aan deze wereld reeds andere zijn voorafgegaan,
zoo is het ook verkeerd, een eeuwige kringloop van werelden
voor te staan en te leeren, gelijk Heraclitus en de Stoa gedaan
hebben, dat er na de existentie van deze wereld nog weer andere
zullen komen. Gelijk dit gevoelen verworpen wordt op Schrif
tuurlijke gronden, de civ. XII, 4, zoo wordt eveneens afgewezen
de voorstelling, dat er naast deze ruimtelijk beperkte wereld nog
andere zouden zijn. Dit is vrucht van fantasie, maar niet van
geloof, de civ. XI, 5.
Alle dingen zijn dus uit Gods hand voortgekomen en als zoo
danig zijn alle dingen goed. De goede en de booze engelen hebben
dezelfde natuur en zijn beiden oorspronkelijk door God goed
geschapen. Maar de kwade engelen zijn veranderd. Er is geen
onveranderlijk goed dan de eene, ware Godheid zelf; zijn
schepselen zijn goed, omdat zij door Hem geschapen zijn, echter
veranderlijk goed, omdat zij niet uit Hem, maar uit niets ge
schapen zijn, de civ. XII, 1.
Wijl alle zijn als zoodanig goed is, is ook de materie goed. Zij
is door God geschapen en heeft in het heelal haar eigen plaats.
De materie is niet het oorspronkelijk kwaad. Daarom kan nooit,
zooals Plato beweerde, het lichaam een kerker zijn voor de
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ziel en alle voorstellingen, die we bij het neoplatonisme dien
aangaande vinden, zijn met de H. Schrift in strijd. De voor
stelling der neoplatonici over het wezen van lichaam en ziel is
verdraaglijker dan het gevoelen der manicheën, maar is evenals
dit verwerpelijk, daar ze de oorzaken van het kwaad in het
lichaam, in de materie zoeken, terwijl de oorsprong van de zonde
juist ligt in de wereld van den geest.
De zichtbare schepping vindt haar glanspunt
Anthropologie. gn kroon in den mensch. Hij is verwant aan de
wereld van den geest en die van de materie; zij reiken in den
mensch elkander de hand. De mensch is mikrokosmos. Hij bevat
in zich de wezenlijke eigenschappen van de levenlooze materie
en evenzeer van plant en dier. Metaphysisch zijn deze laatsten
praeformaties voor den mensch. De mensch is ook verwant aan
de wereld der geestelijke dingen. Hij heeft een ziel.
Hoewel Augustinus ten opzichte van den oorsprong der ziel
niet bepaald een keuze doet tusschen creatianisme en traducianisme, komt het mij toch voor, dat zijn sympathieën aan de zijde
van het creatianisme zijn. Hij noemt terloops in de civ. XVII, 5,
God den schepper der ziel. Wel staat het voor hem vast, dat de
menschelijke ziel is een geestelijke zelfstandigheid of substantie,
die wezenlijk van het lichaam is onderscheiden, terwijl zij toch
bij het lichaam behoort. Men merkt hier, dat de begrippen sub
stantie en corpus, die bij Tertullianus nog vrijwel identisch
waren, duidelijk onderscheiden zijn en Augustinus gelooft aan
de existentie van een immaterieele substantie. De ziel neemt
geen ruimte in beslag, maar is toch wel op een bepaald punt in
de ruimte aanwezig. Zij is in heel het lichaam en in elk deel
tegenwoordig.
De menschelijke ziel is onsterfelijk, ook in den toestand der
zonde. De zonde heeft aan de ziel niet het bestaan, maar het
leven, het zalige leven ontnomen. Het onzalige leven buiten God
is de geestelijke dood.
Er zijn in de ziel drie grondkrachten. Gelijk zijn, kennen en
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willen (esse, nosse, veile) de drie grondprincipia zijn van alle
dingen, zoo bestaat de ziel des menschen dienovereenkomstig uit
memoria (het geheugen, de voorstellingswereld), intellectus (het
verstand) en voluntas (de wil). Op meesterlijke wijze schrijft
Augustinus in het tiende boek van de confessiones over het
groote paleis van het geheugen, waarin de schat der kennis
wordt opgetast, waarin de aandoeningen bewaard worden, waar
in zelfs God te vinden is. Het geheugen is voor hem één groot
wonder. Naast het geheugen is er het verstand, waardoor de
dingen gekend worden en waarmede vooral de wiskunde wordt
begrepen. Augustinus kent wel de goede werking der affecten,
maar hij deelt ze nog niet in bij een aparte functie der ziel.
Hij zegt, dat de affecten door de Stoa gehouden werden voor
perturbationes animi, die door den geest moesten onderdrukt
worden, maar dat het Christendom leert, dat de affecten als
toorn, vrees, medelijden, goede affecten zijn, die, wanneer ze
op een doelmatig object gericht worden, deugden kunnen be
werken, de civ. IX, 5. Het wezen van den mensch is in zijn wil.
Zelfs in het bewustzijnsleven wordt de activiteit van den wil
openbaar. We zijn maar geen spiegels, die de werkelijkheid
weerkaatsen, maar zijn in ons kenleven actief. Ook in onze be
sluiten speelt de wil een rol. Door dit sterken nadruk leggen
op het wilsleven is Augustinus in de psychologie een voorstander
geworden van het voluntarisme.
Wanneer God nu alle dingen goed geschapen
Zonde en genade.
' heeft, vanwaar komt dan het kwaad, zoowel in
ethischen als in physischen zin?
Op deze vraag antwoordt Augustinus, dat het kwaad niet
eeuwig is en geen metaphysische oorspronkelijkheid heeft. Het
is geen antitheos. Ware het dat, dan zou het kwaad in deze
wereld niet te overwinnen zijn.
De oorzaak van het kwaad ligt in den wil der schepselen, in
den hoogmoed van de engelen en van den mensch, die God
ongehoorzaam waren. Het begin van den boozen wil ligt in den
Philos. 11
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hoogmoed en nergens anders; en hoogmoed is het streven naar
verkeerde hoogheid, de civ. XIV, 13. Naar de werkoorzaak van
den boozen wil heeft men niet te zoeken, daar hij geen positieve
oorzaak heeft, maar een negatieve, daar hij zelf niet iets posi
tiefs, maar iets negatiefs is. De oorzaak van de afkeering van
het allerhoogste op te zoeken, zou hetzelfde zijn als de duisternis
zien of de stilte hooren, de civ. XII, 7.
Het kwaad is in zijn wezen geen substantie, niet iets dat een
realiteit heeft of iets reëels is, maar is slechts iets formeels, een
gebrek van het goede, een defectus boni, een privatio boni. De
boosheid is geen wezenlijkheid, maar de verkeerdheid van den
wil, die zich van God heeft afgewend, confess. VII, 16. Indien
het goede er niet was, zou de zonde niet bestaan. De zonde kan
er niet wezen zonder het goede. Het goede kan wel bestaan
zonder het kwade. Het kwade leeft van de krachten van het
goede, is een woekerplant die de krachten van het goede verteert,
die het goede benadeelt, beschadigt. Alles wat bestaat is goed,
en het kwade is dus niet iets, dat wezenlijk bestaat, daar het,
wanneer het een wezenlijk ding ware, goed zou zijn, conf. VII,
12. Er kan ook geen natuur zijn, waarin zich niet iets goeds zou
bevinden. Zelfs de natuur des duivels is, voorzoover zij natuur
is, niet slecht, maar hare verkeerdheid heeft de natuur slecht
gemaakt, de civ. XIX, 13. Het kwaad kan zich alleen hechten
aan het veranderlijk goede, maar niet aan den onveranderlijk
Goede, aan God. Er kan dus bestaan een volstrekt Goede en
Heilige, maar niet een absoluut kwaad. Ook Satan blijft in zijn
val nog een schepsel Gods.
Uit deze korte uiteenzetting over het wezen van het kwaad
wordt duidelijk hoe glansrijk Augustinus het manicheïsme, dat
hij in zijn jeugd had aangehangen, heeft overwonnen. Het mani
cheïsme stelde het kwade als een eeuwigen antigod tegenover
den goeden God. Het kwade had een bestaan in zichzelf, een
zelfstandige existentie tegenover het goede. Met deze leer heeft
de kerkvader radicaal gebroken en een leer van het wezen van
het kwade in overeenstemming met de H. Schrift geformuleerd,

AUGUSTINUS

67

welke door heel de Christelijke kerk is overgenomen en een
klassiek stuk van de Christelijke theologie geworden is. In dit
punt hebben kerk en theologie aan Augustinus' denkkracht veel
te danken.
Gods bestuur gaat ook over de zonde. Van alle natuurlijke
dingen is God de Schepper en Bestuurder, van de zonde is Hij
echter alleen de Bestuurder, de civ. I, 10. Hij wil de zonde niet,
maar laat ze toe. Maar wanneer Hij ze in zijn schepping heeft
toegelaten, regeert Hij de zonde en leidt ze naar het doel, dat
Hij zich heeft voorgesteld. Zelfs kan de zonde de schoonheid
van het heelal niet verwoesten. Hoewel ze in zichzelf onschoon
en leelijk is, dient zij toch in deze bedeeling als de schaduw op
de schilderij; zij laat de figuren in het licht des te helderder
uitkomen. De zonde wordt, hoewel een satanische en Gode vijan
dige macht, ten slotte dienstbaar aan de gloria Dei, zoodat het
geheel van het universum is als een schoon lied, dat bestaat uit
tegenstellingen, die elkaar aanvullen en opheffen, de civ. XI, 18.
Het kwaad zal echter niet ophouden te bestaan. Aan hen die
niet verkoren zijn, betoont God zijne rechtvaardigheid, door
hen te verwijzen naar het eeuwig verderf. De leer van de weder
herstelling aller dingen, gelijk die door Origenes is voorge
dragen, zoodat zelfs de duivelen tenslotte weer heiligen zouden
worden, is naar Augustinus' overtuiging met de H. Schrift in
strijd.
Door den zondeval is de mensch gekomen in den staat des
doods en wordt hij een prooi niet alleen van den lichamelijken,
maar ook van den geestelijken dood. De lichamelijke dood treedt
in, wanneer de ziel het lichaam verlaat; de geestelijke dood,
wanneer God ons verlaat.
De eerste mensch heeft vrijwillig de zonde bedreven en daar
door niet alleen zichzelf, maar heel zijn nageslacht in het ver
derf gestort. In Adam toch was de zaadkrachtige natuur, de
natura seminalis, waaruit alle menschen zouden voortkomen.
Toen zijn natuur bevlekt werd, werd deze smet op al zijne
nakomelingen overgedragen. (Men moet uit dergelijke uitdruk-
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kingen niet afleiden, dat Augustinus traducianist is; hij voelt
veel voor het creatianisme; hij neemt geen beslissing; het heidensche praeexistentianisme van Plato heeft hij met volle over
tuiging verworpen). Bij het licht der H. Schrift zien wij, dat
de zonde van onze kindsche jaren, ja van den zuigelingenleeftijd
af, in ons woont, conf. I, 7.
Bij den oorsprong der zonde handhaaft Augustinus met
kracht de verantwoordelijkheid van den mensch; door het be
sluit van zijn vrijen wil heeft hij de zonde gewild. Aan den
anderen kant is evenzeer waar, dat de zonde niet buiten den
raad Gods is omgegaan. Zoo stelt hij de menschelijke verant
woordelijkheid en den raad Gods als twee polen tegenover elkaar
zonder ze met elkaar te kunnen vereenigen. Het ontzaglijk
moeilijke en in deze bedeeling waarschijnlijk onoplosbare pro
bleem van de verhouding van de Goddelijke causaliteit tot de
menschelijke vrijheid heeft ook Augustinus niet opgelost. Hij
heeft het probleem geformuleerd, heeft door zijn heldere formu
leering het benaderd, maar tot een solutie kwam het bij hem
niet en is het tot op den huidigen dag nog niet gekomen.
Hoewel God de zonde met den wil des welbehagens niet wil,
heeft Hij toch de zonde in de schepping toegelaten. Wat Gods
macht betreft, Hij had de zonde kunnen verhinderen, maar Hij
heeft dit niet gedaan. God wilde, dat de mensch, die als een
vrij wezen geschapen is, overeenkomstig het beeld Gods zelf
zou kiezen of hij uit vrije liefde God zou willen dienen en trots
verzoeking en verleiding aan zijn God als zijn Vader gehoor
zaam zijn. De vrijwillige dienst toch is de ware. De mensch mag
geen slaaf wezen, maar moet zijn een kind, een zoon. In de sfeer
der vrijheid moet hij zijn God dienen, servire liberaliter Deo.
Wilsvrijheid had dus Adam vóór den val, het posse non
peccare, het kunnen-niet-zondigen. Door den val heeft hij zijn
koninklijke natuur verloren, is ethisch niet meer vrij, maar
gebonden aan de zonde, 't is geworden een non posse non
peccare, een niet-kunnen-niet-zondigen. Wanneer de genade van
Christus in zijn hart gaat wonen en de H. Geest de boeien
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breekt, komt hij in beginsel weer tot den staat der vrijheid en
wordt straks overgebracht tot de allerhoogste vrijheid van het
niet-meer-kunnen-zondigen, het non posse peccare. Staat dan,
zoo spreekt Paulus tot de Galatiërs, in de vrijheid, met welke
u Christus vrij gemaakt heeft. Indien de Zoon u zal hebben
vrij gemaakt, zoo zult gij waarlijk vrij zijn.
Dat de Christenen van dienaars der zonde weer vrije kinderen
Gods worden, is alleen te danken aan de werking der onwederstandelijke genade Gods. Onze redding, onze vrijheid zijn wij
enkel en alleen aan God verschuldigd. Wij handelen wanneer
wij handelen, wij gelooven wanneer wij gelooven, maar dat wij
gelooven en dat wij handelen is te danken aan de werking van
den H. Geest. God zelf is onze macht. Het heil komt enkel en
alleen van God, in geen enkel opzicht van den mensch. Hier
neemt Augustinus positie tegen Pelagius, die leerde, dat God
van te voren wist, wie heilig zouden leven en in Christus ge
looven en daarom, krachtens zijne voorwetenschap, dezen uit
verkoren heeft. De verkiezing rust, volgens Pelagius, op de
daden der menschen. Deze leer is volgens Augustinus in strijd
met de H. Schrift, die de absolute noodzakelijkheid der Godde
lijke genade voor den mensch handhaaft en die leert dat er
zoovelen gelooven als er door God verkoren zijn ten eeuwigen
leven. Hij leert de praedestinatie. God bepaalt van eeuwigheid
wie er zalig worden. Hij is de bewerker van alle heil voor den
gevallen mensch. Hij beschikt ook de middelen der genade en
laat deze middelen werken, maar de eerste oorzaak van des
menschen zaligheid is God. Door deze leer der H. Schrift wordt
ook het menschelijk denken eenigermate bevredigd. Hoewel de
praedestinatie een mysterie is, waarvoor wij ons met aanbidding
buigen, schenkt dit toch rust aan ons denken, dat in laatster
instantie de diepste grond der dingen, ook de diepste grond
voor de menschelijke zaligheid niet bepaald wordt door causae
secundae, maar door de causa prima, niet rust in iets relatiefs,
maar in den absoluten God, die het hoogste verstand, maar
tevens de volstrekte goedheid is.
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Daar nu de Christen door Gods genade gaat leven naar de
wet der vrijheid, moet hij in zijn ethisch leven tegenstaan alles
wat met de wet Gods in strijd is en behoort tot het terrein van
de werken der duisternis. Hij moet krijg voeren tegen de vleeschelijke begeerten, de begeerlijkheid der oogen en de grootschheid des levens, i. e. w. tegen de verzinnelijking des levens, conf.
X, 30 en 31. De Christen is een tegenstander van het tooneel,
conf. III, 2, want de tooneelspelen zijn tentoonstellingen van
schandelijkheden en vrijplaatsen voor nietswaardigheid, de civ.
I, 32. Ook verfoeit hij de sterrenwichelaars en de gladiatorenspelen, conf. IV, 3, 8. Hij tracht, onder bijstand des H. Geestes,
zijn schreden te richten in overeenstemming met de wet van God.
Daar krachtens Gods besluit een deel van
De staat Go s.
mengden. bestemd is voor de eeuwige
zaligheid, terwijl anderen in hun staat des verderfs blijven en
naar de eeuwige rampzaligheid worden verwezen, zijn hiermede
op aarde gegeven twee rijken, het rijk der wereld en het rijk
Gods, civitas Dei.
Tot den staat Gods hier op aarde behooren alleen de kinderen
Gods. Zij zijn echter nog dikwijls met de kinderen des boozen
vermengd, langzamerhand echter scheiden zich de rijken van
elkaar, totdat in het laatste oordeel de scheiding voor goed zal
worden voltrokken.
De staat Gods is dus niet een uitwendig rijk met politieke
macht, maar een ethisch-religieuze gemeenschap. De historie
van deze gemeenschap beziet Augustinus uit een bepaald ge
zichtspunt, hij schouwt in de geschiedenis der menschheid de
verwerkelijking van één idee, n.1. die van den Christus, zoodat
zijn geschiedbeschouwing Christocentrisch is. Hij is de eerste
Christen geweest, die een proeve gegeven heeft van een geschiedenisphilosophie.
In forsche taal weerlegt hij eerst verschillende bezwaren, die
tegen den staat Gods worden ingebracht. De Christenen zijn
niet de schuld van den ondergang van Rome. Hij wijst op de
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leiding Gods in de historie van Constantijn en zijn navolgers.
God heeft Constantijn gezegend, zoodat hij vele volken over
wonnen heeft en na een lange regeering wegens ouderdoms
zwakte is gestorven. Ook Theodosius was een Christenkeizer en
een Christen in zijn gedragingen.
Daarna gaat hij tot den aanval over en bewijst, dat de goden
der heidenen afgoden zijn, daemonen of onreine geesten, schep
pingen van het menschelijk brein. De afgoden zijn niet te ver
eeren, omdat de Grieksche en Romeinsche godheden onzedelijk
en ongoddelijk zijn en het eeuwige leven niet kunnen geven,
daar dit niet in hunne macht staat. Van de heidensche religie
is hij uitstekend op de hoogte en toont met vaak scherpe woorden
en felle dialectiek haar onmogelijkheid aan. Hij is in de eerste
boeken een krachtig apologeet voor de Christelijke religie.
Naar analogie van de zes scheppingsdagen verdeelt hij de
geschiedenis van den staat Gods in zes perioden. De eerste
periode van Adam tot Noach, is die van den kinderleeftijd,
waarvan wij weinig weten, gelijk wij ook zelf het grootste deel
van ons vroege kinderleven hebben vergeten. De tweede periode,
van Noach tot Abraham, is te vergelijken met den knapenleeftijd, 't is de tijd der spraakverwarring. De derde periode,
van Abraham tot David, is de jongelingsleeftijd der menschheid. Hierin wordt de wet gegeven en de belofte Gods wordt al
duidelijker. De vierde periode, van David tot de Babylonische
ballingschap, is die van den vollen mannelijken leeftijd. De
vijfde periode is die van de Babylonische ballingschap tot
Christus. De zesde periode, die van den ouderdom der menschheid, loopt van Christus' eerste komst tot zijn tweede komst
op de wolken des hemels. Christus' eerste komst is van be
slissende beteekenis en van geheel eenige waarde voor heel de
ontwikkeling. We zien, dat het rijk des duivels en het rijk Gods
al meer divergeeren, totdat Christus bij het laatste oordeel de
twee rijken geheel van elkaar zal scheiden en buiten elkaar zal
stellen. De wereldgeschiedeniseindigt in een dualisme: de staat des
duivels in eeuwig verderf, de staat Gods in eeuwige zaligheid.
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Daarna breekt voor het volk des Heeren de eeuwige sabbat
aan. Waarin bestaat het eeuwig geluk? In de aanschouwing en
genieting Gods, in de visio et fruitio Dei. Ons hart is onrustig
in ons, tot het rust vindt in God, dit is het klassieke woord,
waarmede Augustinus de zaligheid teekent. God is de waarheid,
en de zaligheid bestaat in het aanschouwen en genieten van
die waarheid, een rusten in haar.
In dit leven is het hoogste de arbeid van den wil. Hier be
neden is het een rusteloos willen en werken. Maar daar is het
een rusten in de aanschouwing Gods. De liefde streeft niet
meer, maar geniet in vollen vrede van haar bezit. Het zal eeuwig
zijn een drinken uit de beek van wellusten.
,
.
01
Slotbeschouwmg.

Overzien we aan het einde van onze be.
, , , ,
schouwing over Augustinus het standpunt,
dat hij in theologie en philosophie heeft ingenomen, dan erken
nen we in de eerste plaats dat hij eenigermate gestaan heeft
onder den invloed van het neoplatonisme en dat hij verschillende
gedachten er uit bewust heeft overgenomen, omdat ze naar zijn
oordeel overeenkwamen met hetgeen de H. Schrift leert. Andere
gedachten heeft hij vervormd, en zóó omgebogen, dat ze van
inhoud veranderden en in overeenstemming werden gebracht
met de Christelijke levens- en wereldbeschouwing. „Der Neuplatonismus ist bei ihm wirklich christianisiert und vom Geist
der Bibel durchströmt" !). Augustinus is een Christendenker.
Ten tweede is voor Augustinus de H. Schrift als de openbaring
Gods de bron der waarheid. De menschelijke rede is aan de H.
Schrift ondergeschikt. Hij neemt voor zijn denken positie in het
Christelijk geloof en leidt allerlei philosophische principia af uit
de H. Schrift. Hij neemt dus een ander standpunt in dan de
scholastiek. Deze heeft wel getracht zich op Augustinus te
baseeren en in den tegenwoordigen tijd ziet Dr Grabmann met
*) J. Nörregaard, art. Augustin in Religion in Gesch. und Gegenwart2,
Tübingen, 1927, 663.
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beroep op enkele uitdrukkingen bij Augustinus in hem een voor
bereiding voor de scholastieke methode, maar voor het geheel
van Augustinus' philosophie gaat dit niet op. Hij aanvaardt de
geloofsprincipia, ook voor zijn wijsgeerig denken.
Ten derde is Augustinus de machtige geest, die meer dan
duizend jaar het europeesche denken heeft beheerscht. Al gaat
de scholastiek methodisch een anderen kant uit, zakelijk heeft
ze veel van den grooten kerkvader overgenomen. En nog meer
dan in de scholastiek leeft hij voort in de mystiek.
Ten slotte kan, wat het principe betreft, ook de Gereformeerde
wijsgeer zich bij Augustinus aansluiten. Augustinus was een
man van zijn tijd en in ondergeschikte punten zal er hier en daar
verschil zijn. Maar hij heeft waarheden geponeerd, die alle
eeuwen van kracht blijven, wier beteekenis en waarde niemand
zoo klaar heeft doorzien als Augustinus. Calvijn en Augustinus
zijn in beginsel één.
„Vijftienhonderd jaren is het geleden dat Aurelius Augustinus
zijn oogen voor goed sloot; maar al die eeuwen door is hij blijven
spreken, ook nadat hij gestorven was, en heeft de menschheid
van hem geleerd, is zij door hem getroost, gesticht, opgebouwd
in het geloof." i)
„Augustinus is de Doctor universalis. Zelfs de philosophie kan
niet dan tot eigen schade hem verwaarloozen. En door zijn
schoonen, betooverenden stijl, door zijn fijne, nauwkeurige,
hoogst individueele en toch weer algemeen-menschelijke uitdruk
king is hij meer dan eenig ander kerkvader nog heden te ge
nieten. Hij is de meest Christelijke en de meest moderne van
alle kerkvaders, hij staat van allen het dichtst bij ons" 2).

1)
2)

A. Sizoo, Het leven van Augustinus. Delft, 1929, pag. 232.
H. Bavinck, Geref. Dogmatiek I2, 1906, pag. 133.
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NABLOEI VAN DE PATRISTISCHE PHILO
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W. W. J a g e r . Nemesius von Emesa. Leipzig, 1914.
J. S c h u l t e . Theodoretus van Cyrus als Apologet. Wien, 1904.
J . P . J u n g l a s . Leontius von Byanz. Berlin, 1908.
M. G r a b m a n n . Geschiehte der Scholastischen Methode.
Freiburg. I, 1909, II, 1911.
G. F . B r o w n e . The venerable Bede. H i s life and writings.
London, 1909.
H. K o c h . Pseudo Dionysios Areopagita i n seinen Beziehungen
zum Neoplatonismus und Mysterienwesen. Mainz, 1900.

In dezen tijd zijn de denkers minder oorspronkelijk dan in de
voorafgaande periode, ze gaan over het algemeen voort in de
lijn van de kerkvaders en verwerken het materiaal, dat dezen
hun boden met behulp van de Grieksche philosophie. Het neo
platonisme werkt op verschillende mannen krachtig in en het
dualisme van geest en materie heeft ten gevolge, dat er over
dezen tijd een ascetische trek ligt, wat trouwens in de Middel
eeuwen nog veel sterker wordt.
We kunnen onderscheiden een groep in het Oosten en een
groep in het Westen.

1. In het Oosten.
.
De mannen dezer richting staan onder invloed
Nemesius. der
Cappadociërs en trachten de philo
sophie van Plato en Aristoteles, maar vooral van de neoplatonici
vruchtbaar te maken voor den opbouw der dogmatiek. Deze
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Grieksche wijsgeeren boden inderdaad een begrippenmateriaal,
dat, wanneer het naar den inhoud den Christelijken doop ontving,
geschikt gemaakt kon worden voor de ontwikkeling der theologie
en philosophie. Soms echter gaven ze aan den Griekschen geest
te grooten invloed op hun denken, waardoor ze afweken van de
Christelijke leer. Het was voor deze mannen een zoeken en
tasten, om het zuivere spoor te vinden. Zoo heeft b.v. Nemesius
(f begin 5de eeuw), een bisschop uit Fenicië, in zijn boek Over
de natuur des menschen (rept tpóa-ewg av&pu7roo) de meening voor
gedragen, dat aan de ziel de praeexistentie moest worden toe
gekend en ze dus bestaan had, vóór zij met het lichaam werd
verbonden. Hij verwerpt zoowel creatianisme als traducianisme
en keert in dit punt tot de Platonische voorstelling terug. Hij
belijdt met kracht de substantialiteit van de ziel en bestrijdt de
opvatting van Aristoteles, voor wien de ziel is de entelechie of
de vorm des lichaams, en die naar de meening van Nemesius
daardoor de substantialiteit van de ziel heeft geloochend. Overi
gens heeft hij in zijn ethiek menig gegeven aan Aristoteles
ontleend.
Voorts behoort tot deze mannen de bekende
eo ore us. -pheodoretus van Cyrus, f 458, dien men eigenlijk
den laatsten apologeet zou kunnen noemen. Van het groote aantal
in antiocheenschen geest geschreven boeken is voor de philo
sophie het belangrijkste zijn Genezing der heidensche krank
heden sXXrjvtKüiv SspxTrevTiK/] nroiSri/u.ó.Twvj waarin hij op de grond
vragen der wijsbegeerte over oorsprong, wezen en doel der
dingen naast elkander de antwoorden plaatst, die de heidensche
philosophie en die welke de Christelijke theologie geeft. Het boek
legt getuigenis af van een groote geleerdheid.
Ten derde moet worden genoemd Leontius
_
,.
,. . ,
, ,
,
van Byzantium, die in de eerste helft van de
yzan ïum. zes{je eeuw geleefd heeft. Zijn geschriften
dragen in hoofdzaak een refereerend karakter; hij is heelemaal
Leontius van
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geen productieve geest, en zegt zelf, dat hij alles wat hij geeft
vooral aan de Cappadociërs heeft ontleend.
Zijn beteekenis bestaat met name hierin, dat hij verschillende
theologische termen gestempeld en daarvan een omschrijving
gegeven heeft met gebruikmaking van de philosophie van Aristoteles. Hij definieert b.v. begrippen als substantie en accidentia,
natuur en hypostase.
Sommige onderzoekers als Loofs, Harnack, Grabmann zijn
van oordeel, dat met Leontius het Aristotelisme in de Christelijke
theologie en philosophie doorbreekt, anderen ontkennen zulks.
Het gaat echter niet aan met Harnack in zijn Dogmengeschichte
Leontius den eersten scholasticus te noemen, daar er in zijn
denken, gelijk bij de meeste mannen in dezen tijd, nog te veel
neoplatonische tendenzen zijn.
.
seu o- ïonysius

Ten vierde komen in aanmerking de gevan Pseudo-Dionysius Areopagita.
De schrijver geeft zich uit voor een leerling
van de apostelen en daarom heeft men langen tijd voor den
auteur gehouden Dionysius de Areopagiet, van wien in Hand.
17 : 34 sprake is. Dit gevoelen is vooral in de kringen van
Roomsche geleerden volgehouden tot de 19e eeuw toe. Nauwkeurig historisch onderzoek van H. Koch en J. Stiglmayr heeft
vastgesteld, dat deze hypothese ongegrond is. Men heeft kunnen
nagaan, dat de auteur verschillende plaatsen bij den neoplatonicus Proclus (f 485) citeert. De werken moeten dus in elk
geval na 485 geschreven zijn. In de eerste helft van de zesde
eeuw worden deze geschriften al geciteerd, zoodat ze hoogst
waarschijnlijk geschreven zijn tegen het einde van de vijfde
eeuw. Stiglmayr vermoedt dat deze geschriften uit Syrië af
komstig zijn, daar dit de moederbodem voor de pseudepigraphische literatuur geweest is.
Het Corpus Areopagiticum bestaat uit vier verhandelingen
en tien brieven. De eerste verhandeling is over de namen Gods,
de tweede over de hemelsche hierarchie, de derde over de
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kerkelijke hierarchie, de vierde over de mystieke theologie.
Hoewel de schrijver voorgeeft een Christen te zijn, sluit hij
zich heel dicht bij het neoplatonisme aan, neemt verschillende
grondgedachten van Proclus over, maakt gebruik van de alle
gorische Schriftexegese, en heeft daarbij een hoogdravenden,
overladen stijl met vele synoniemen. Het werk stond in de
Middeleeuwen in zulk een groot aanzien, dat zelfs mannen als
Albertus Magnus en Thomas Aquinas er commentaren op ge
schreven hebben. Ook de mystici der Middeleeuwen hebben zich
steeds weer op dit werk beroepen.
De theologie van pseudo-Dionysius Areopagita is beslist nega
tief. Wij weten beter wat God niet is, dan wat Hij wel is. Noch
de positieve noch de negatieve praedicaten, die wij de Godheid
toekennen, zijn in staat den rijkdom van zijn wezen uit te
drukken. Hij is zoowel boven affirmatie als negatie verheven.
De Godheid heeft deze wereld in het aanzijn geroepen. Hoewel
hij de verhouding van God tot de wereld niet pantheïstisch
denkt, gebruikt hij toch verschillende uitdrukkingen, die sterk
aan het neoplatonisme herinneren: de Godheid vloeit over als
een bron, er is een uitbliksemen uit de lichtzee van de zon der
Godheid, enz. God heeft de wereld geformeerd met verschillende
afdeelingen, die gradueel verschillen. Het gansche heelal is een
neergang en een opgang, van het hoogste tot het laagste en
omgekeerd. Er is een hemelsche hiërarchie en een aardsche.
In de hemelsche hiërarchie zijn drie triaden; de eerste trias:
serafijnen, cherubijnen, tronen; de tweede trias: heerschappijen,
machten, krachten; de derde trias: regeeringen, archangels,
engelen. In de aardsche hiërarchie zijn eveneens drie triaden;
de eerste trias: de drie sacramenten, doop, avondmaal en oliesel;
de tweede trias: de drie leerstanden, episcopen, priesters en
diakenen; de derde trias: de lagere standen, monniken, ge
meenteleden en catechumenen. Aan dezen uitgang uit de God
heid beantwoordt een teruggang, waardoor de mensch door
reiniging, verlichting en volmaking in God terugkeert. De
hoogste kennis van God is een niet-weten, een docta ignorantia.
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De mystieke verheffing tot God is een één-worden met Hem,
de deificatio.
In de leeringen van pseudo-Dionysius Areopagita hebben we
een neoplatonisme met Christelijk vernis. Door allegorische
Schriftinterpretatie wordt de kloof tusschen Proclus en het
Christendom overbrugd. Deze auteur heeft op onderscheidene
mystici van de Middeleeuwen grooten invloed uitgeoefend, zoo
dat er in den regel een neoplatonische, d. i. een pantheistische
draad door deze mystiek loopt.
Ten slotte behoort tot de Grieksche groep
Johannes
j0hannes Damascenus, f 749, de groote dogDamascenus. ma^.jcus van (je Oostersche Kerk, in wien alle
draden der ontwikkeling samen loopen. Hij is de machtige
compilator van het Oosten. Zijn hoofdwerk, bestaande uit drie
deelen, is De Bron der Kennis irqyh yvcoo-eug, waarin hij mede
deelt wat de vroegere wijsgeeren en theologen gezegd hebben.
Hij is in de philosophie aristotelicus en heeft deze philosophie
zooveel mogelijk gebruikt bij zijn beschrijving van de kerkleer.
De profane wetenschappen, als de philosophie, moeten dienares
sen zijn van de theologie. De philosophie is ancilla theologiae.
Hier heeft men reeds het begin van de scholastieke methode,
hier begint de invloed van Aristoteles op de formuleering der
philosophische problemen en theologische dogmata in de
scholastiek.

2.

In het Westen.

Onder de mannen, die in deze periode in het
Boëthius.
Westen op den voorgrond treden, neemt Boëthius,
f 524, een eerste plaats in. Hij is voor de philosophie van zoo
groote beteekenis, omdat hij een deel van de werken van Aristo
teles heeft vertaald en voor het Westen toegankelijk gemaakt.

CASSIODORUS

79

Oorspronkelijk schijnt hij van plan geweest te zijn alle geschrif
ten van Aristoteles in het Latijn te vertalen, maar zijn vroege
dood (op 44-jarigen leeftijd is hij terechtgesteld) heeft hem
daarin verhinderd, zoodat het slechts bij een tweetal gebleven
is. Evenwel is hij de man, die Aristoteles aan het Westen heeft
overgegeven.
Voorts is hij de eerste commentator. Hij heeft op de cate
gorieën van Aristoteles een „commentaar" geschreven en deze
wijze van behandeling van oude teksten heeft in de Middel
eeuwen veel navolging gevonden.
Ook vinden we bij hem reeds in beginsel de scholastieke
methode. Hij is sterk deductief, gaat uit van een bepaalde stel
ling en redeneert dan van het algemeene tot het bizondere.
Zijn theologische werken zijn in de Middeleeuwen veel gelezen
en door menigeen gecommentariëerd. Slechts een deel van de
boeken die hem toegeschreven zijn, zijn echt en uit deze echte
werken is wel af te leiden, dat Boëthius een Christen was.
Wanneer men echter zijn Christendom zou willen afmeten
naar zijn werk over de Vertroosting der philosophie, consolatio
philosophiae, dan krijgt men daarvan geen hoogen dunk, hoewel
het in de gevangenis geschreven is, om zichzelf en anderen in
den weg van lijden te troosten. Het hoogste goed is God. Om den
mensch tot het hoogste goed te brengen, bedient God zich van
allerlei middelen, niet alleen aangename, maar ook onaangename.
Het lijden wordt ons ten zegen. Alles wat ons wedervaart is
naar Gods bestel en tot ons nut. In dit laatste stuk, dat nog al
utilistisch is toegespitst, heeft hij beschouwingen van de Stoa
verwerkt.
^wee^e plaats dient genoemd de tijd
genoot en leerling van Boëthius, Cassiodorus,
f 583, een groot compilator, die vele excerpten gemaakt heeft
uit historische werken. In zijn geschrift de artibus ac disciplinis
liberalium litterarum behandelt hij de zeven vrije kunsten en
wetenschappen: het trivium (grammatica, dialectica, rhetorica)
Cassiodorus
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en het quadrivium (arithmetica, geometrica, musica, astronomia). Zijn werken zijn een „Fundgrube" voor de philosophen
der Middeleeuwen.
Evenzeer een machtig compilator is de SpanIsidorus
Jaard isidorus van Sevilla, f 636. Hij is vooral
van Sevilla. bekend door zijn Origenes vel Etymologiae, een
theologische en philosophische encyclopaedie over alle mogelijke
onderwerpen. Hij is een van de eersten geweest, die een werk
met sententies of uitspraken van de kerkvaders heeft uitgegeven,
vooral van Augustinus en Gregorius Magnus, libri tres sententiarum. Deze methode vond in de Middeleeuwen veel navolging.
Ten slotte maken we nog melding van den
Beda
Engelschman Beda Venerabilis, t 735, die weer
Venerabilis. schepte uj^ de bron van Isidorus. Ook hij is als
compilator werkzaam geweest en heeft er toe meegewerkt, dat
de schatten van de oude wereld aan de mannen van de Middel
eeuwen konden worden overgegeven.
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II. DE PHILOSOPHIE DER
MIDDELEEUWEN

De Christelijke philosophie van de Middeln ei ing.
eeuwen heet de scholastiek.
Scholastiek is een woord, dat in onze ooren gewoonlijk een
onaangenamen klank heeft. Wij voelen het aan als een vorm
van wetenschap, die zuiver intellectualistisch is, als dialectische
redeneering, dor en droog, waarmede men niets opschiet en
die geen rekening houdt met de behoeften van het menschelijk
hart.
Toch zit er op zichzelf in den naam scholastiek niets, dat ver
keerd is. Viri scolastici zijn mannen, die in de scholen onder
wijs geven en scientia scolastica is de wetenschap, die behandeld
wordt naar een methode, zooals in de scholen gebruikelijk is. Een
onderwerp op scholastieke manier behandelen wil dus eigenlijk
zeggen het op zulk een wijze aanpakken, zooals de leeraar het in
de school zou doen, d. w. z. op schoolsche wijze, naar de methode
die in de scholen gangbaar is.
Sinds de 12de eeuw komen de universiteiten op. Dan wordt
aan de verschillende hoogescholen het onderwijs meestal gegeven
in een vorm, die behept is met al de schaduwzijden van de scholas
tieke methode die wij kennen, die zich vooral kenmerkt door dor
heid en spitsvondigheid. Doch hoeveel ook staat aan de debetzijde,
de creditzijde is van buitengewoon groot gewicht, omdat de
scholastiek de wetenschap eenigermate in Christelijken geest van
de Antieken heeft overgenomen, geassimileerd, en tot het be
wustzijn van den modernen mensch gebracht. De scholastiek is
de trait d'union tusschen het antieke en het moderne denken.
Bij al de schaduwen, waarvan de scholastiek is vergezeld, mogen
we nooit vergeten, dat zij het is geweest, die in de Middeleeuwen
de wetenschap heeft bewaard en overgeleverd aan de volgende
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geslachten. De vorm, waarin zij zich kleedt, is dikwijls vreemd,
maar de inhoud heeft in den regel betrekking op de diepste
vragen, waarvoor het menschelijk denken is gesteld.
We kunnen de scholastiek karakteriseeren door te zeggen,
dat ze sterken nadruk legde op boekenkennis. Men bestu
deerde de natuur niet door haar te bekijken, maar door te
vragen wat de Grieksche wijsbegeerte van haar zeide. Wij
kunnen dit dwaas vinden, maar het was systeem, en het had in
elk geval dit groote voordeel, dat gestudeerd werd en de schatten
van wetenschap werden geassimileerd door den Westerschen
geest.
In verband hiermede kenmerkt zich de scholastiek, ten tweede,
door een beroep op autoriteiten. Dit beroep was goed, voorzoover
het in de theologische wetenschap betrekking had op hare
gronden, nl. de H. Schrift als het onfeilbaar Woord van God,
principium externum van de kennis Gods.
Maar misplaatst was dit beroep toen men naast de H. Schrift
stelde de kerkvaders, b.v. Augustinus of Ambrosius en een uit
spraak van deze mannen wilde laten gelden voor een bewijs der
waarheid. Had men voor een of andere uitspraak kunnen vinden
een sententie van de kerkvaders, dan was dit het bewijs: de
zaak was afgedaan. Er verschenen boeken met sententies of
uitspraken. De Liber sententiarum van Petrus Lombardus is
zeer bekend geworden.
Nog verkeerder werd deze methode, toen ze niet alleen in de
theologie, maar ook in de philosophie werd toegepast en een
sententie van een of anderen ouden wijsgeer ging gelden als
een bewijs voor de waarheid van zoo'n uitspraak. Men beriep
zich niet alleen op de uitspraken van Augustinus en Boëthius,
maar vooral op Aristoteles, wiens volledige geschriften in de
twaalfde eeuw bekend werden. Bij Thomas Aquinas kunt ge in
zijn Summa theologiae telkens weer lezen: philosophus ait (de
philosoof heeft gezegd) en met dezen philosoof is Aristoteles
bedoeld. Door pseudo-Dionysius Areopagita kreeg ook het neo
platonisme in de Middeleeuwen grooten invloed. Het zich beroepen
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op heidensche philosophen als op autoriteiten was een gevaarlijk
werk voor hen, die in Christelijken geest de wijsbegeerte wilden
beoefenen.
Ten derde was verkeerd de hiermede in verband staande
methode van onderwijs. Men onderscheidde gewoonlijk aan de
hoogescholen of universiteiten drie methoden J ) :
1. de lectio. Dit was de lezing en verklaring van een tekst
uit de H. Schrift, van een sententie der kerkvaders of van een
plaats uit Aristoteles. Hierop volgden dan de commentaren,
d. w. z. de verklaringen, uitbreidingen en toepassingen. Dit heeft
aanleiding gegeven dat er weer commentaren op commentaren
verschenen. Na de reformatie was deze methode nog niet af
geschaft. De Luthersche en de Gereformeerde theologen hebben
in hoofdzaak deze wetenschappelijke scholastiek behouden tot
de 18e eeuw toe.
2. de disputatio. Hierin werden verschillende tegenwerpin
gen behandeld en, nadat deze waren weerlegd, werd de juiste
leer vastgesteld. Die disputatievorm is na de reformatie ook
aan de universiteiten nog als een vorm van collegegeven blijven
bestaan, denk aan de Disputationes Selectae van Voetius.
3. de methode van het aanhalen der autoriteiten, waarbij,
nadat een stelling was geponeerd, tal van autoriteiten werden
aangehaald die er tegen waren en daarna een getal van hen,
die er zich vóór hadden uitgesproken. Het was de methode van
ja en neen, sic et non. In deze methode lag het groote gevaar
van het relativisme, n.1. dat men zich voor elke stelling op een
aantal autoriteiten beroepen kon, vóór en tegen, en het geloof
in de absoluutheid der waarheid werd ondermijnd. Bij Abaelardus treedt deze sceptische houding duidelijk aan het licht.
De methode van de scholastiek is streng deductief. Men gaat
uit van een bepaalde stelling, pluist die in onderdeelen uit, rede
neert, divideert, argumenteert, definieert, weerlegt de af
wijkende meeningen en meent dan er mede klaar te zijn. Dit is
1)

Cf. Ueberweg-Geyer, Grundrisz der Gesch. der Philos. II11, pag. 155.
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een wetenschappelijke methode, die voor heeft, dat ze monotoon
is, dat ze ontzaglijk veel stof aan het licht kan brengen, maar
dat ze zich ook in eindeloos veel spitsvondigheden kan kwijt
raken, dat ze een onderwerp haast uitput en zich tegelijk van
de werkelijkheid af en niet in de richting naar de realiteit
beweegt: het wordt een redeneeren en betoogen dikwijls buiten
de werkelijkheid om.
Thomas Aquinas b.v. in zijn Summa Theologica stelt eerst
een quaestie b.v. over den wil Gods en gaat deze verdeelen in
onderscheidene articuli. Van elk van die articuli, b.v. onder 1,
of er in God een wil is, worden eerst verschillende tegenwerpin
gen genoemd, die tegen de stelling, dat God een wil heeft, zouden
kunnen worden ingebracht. Daarna wordt een tekst uit de H.
Schrift of een sententie van Aristoteles e. a. daartegen aan
gevoerd. Vervolgens wordt de uitspraak, dat er een wil in God
is nader omschreven, bewezen en in een korte definitie of om
schrijving weergegeven, waarop ten slotte alle gemaakte tegen
werpingen één voor één worden weerlegd. Zoo geschiedt het
met elk punt. Dit was wel een wetenschappelijke methode, die
indruk maakt, omdat ze steeds dezelfde is, maar die door haar
monotonie ontzettend verveelt, en die door en door rationalis
tisch is, wijl de waarheden op rationeele manier worden be
wezen en zóó plausibel schijnen gemaakt te worden voor de ver
standelijke redeneering, dat iemand, die eenmaal in dezen cirkel
gevangen is, er niet weer uitkomen kan.
Ten vierde is een bezwaar de verhouding, die in de scholastiek
der Middeleeuwen gestatueerd wordt tusschen philosophie en
theologie. Theologie is de wetenschap, die de mysteria des heils
tot object van onderzoek heeft, b.v. de heilige drieëenheid en de
vleeschwording des Woords. Zij beroept zich op de bizondere
openbaring, die in de H. Schrift gegeven is, en op de traditie,
zij gaat uit van het geloof, is in vollen zin een geloofsweten
schap. De philosophie steunt echter niet op het geloof, maar op
de menschelijke rede en tracht de waarheden des geloofs
credibel te maken voor den mensch, zij moet van uit het stand-
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punt der rede zóó redeneeren, dat de mensch de geloofswaar
heden aanvaarden moet. Zij is een rationeele, een natuurlijke
wetenschap, die zich niet grondt op het geloof in de H. Schrift
als het Woord Gods, maar die alleen uitgaat van de menschelijke
rede en terwille van den dienst, die ze aan de theologie bewijst,
ancilla theologiae is.
Deze verhouding van philosophie en theologie is niet juist.
Vooreerst kan men op scholastiek standpunt nooit spreken
van Christelijke philosophie, omdat de philosophie als zoodanig
de waarheden van het Christelijk geloof niet aanvaardt.
Ten tweede maakt men een ongeoorloofde scheiding tusschen
geloofswetenschap en de natuurlijke wetenschappen, die niet van
het geloof uitgaan. Dit is een dualisme, dat door ons niet kan
worden aanvaard. Elke wetenschap, hetzij theologie of philo
sophie, moet op Christelijk standpunt rekening houden met de
bizondere openbaring, die God in de H. Schrift gegeven heeft,
zoodat ook de philosophie moet wezen in vollen zin een geloofs
wetenschap, die bij haar onderzoek naar de principia zich hecht
aan, put uit en in overeenstemming denkt met de H. Schrift.
Ten derde is het niet mogelijk den Christen te splitsen in
iemand, die theologisch, en iemand die philosophisch redeneert.
In het eerste geval zou hij aanvaarden de beginselen van de H.
Schrift, in de tweede plaats zou hij redeneeren naar de natuur
lijke rede. De praktijk bij de scolastici van vroegeren en lateren
tijd leert dan ook, dat wanneer een scholastiek philosoof aan het
redeneeren gaat, hij tal van elementen in zijn redeneering op
neemt, die stricto sensu er niet in hooren en die overgenomen
zijn uit zijn geloof in de H. Schrift, b.v. de substantialiteit der
menschelijke ziel en het bestaan Gods. De mensch laat zich niet
in tweeën deelen en een Roomsch wijsgeer is ook een geloovige,
die bij zijn „natuurlijke" redeneering zijn geloof niet van zich
afschudden kan.
En eindelijk vertrouwt de scholastieke philosoof te veel op de
kracht der menschelijke rede. Wie met Gods Woord van oordeel
is, dat de mensch van nature onrein is en bevlekt in zijn verstand
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en geweten, zal niet kunnen toegeven, dat hij het door eenige
redeneering zóó ver zou kunnen brengen, dat hij nadert aan de
mysteria des heils, die ons door bizondere openbaring ge
schonken zijn. Wij zjjn van nature dood in de zonden.
We houden dus tegenover de meening van de scholastiek, ge
lijk deze vooral bij Thomas gevonden wordt, vast aan de leer,
dat de philosophie, zoowel als de theologie, een geloofsweten
schap is.
Ten slotte treffen we naast en soms vergezeld van de scho
lastiek aan de mystiek, die zich meer aansluit bij Augustinus,
terwijl de scholastiek over het algemeen uitgaat van de scheiding
van geloof en wetenschap. Later, in het eind van de Middel
eeuwen, heeft echter de mystiek zich ook van Augustinus los
gemaakt, heeft zich beroepen op een inwendig licht buiten de
H. Schrift om, en is tot subjectivisme vervallen.
, ,
Indeeling.

We kunnen de scholastiek indeelen in de
,
,
. ,
volgende perioden:
A. De vroege scholastiek tot de 12e eeuw;
B. De bloeitijd der scholastiek van ± 1200—± 1350;
C. De laatste periode der scholastiek van ± 1350—1500.

A. DE VROEGE SCHOLASTIEK (tot de 12de eeuw).

1. Johannes Scotus Eriugena.
H. D ö r r i e s . Zur Geschichte der Mystik. Erigena und der
Neuplatonismus. Berlin, 1925.
H. B e t t . Johannes Sc. Eriugena. A study i n mediaeval philosophy. London, 1925.

Karei de Groote en zijn opvolgers hebben groote belangstelling
gehad voor de beoefening der wetenschap en voor haar ont
wikkeling zeer veel gedaan. Zij hebben scholen opgericht, boeke
rijen aangelegd, geleerden naar zich toegetrokken, wetenschappe
lijke werken uit het Grieksch in het Latijn laten vertalen, enz.
Karei zelf heeft bij deze reformatie veel hulp gehad van Alcuinus.
Karei de Kale heeft naar Frankrijk gehaald den geleerde
Johannes Scotus Eriugena, een zelfstandig denker, wien hij
opdroeg de geschriften van pseudo-Dionysius Areopagita in het
Latijn te vertalen. In dezen man worstelt het heidendom met het
Christendom, en, hoewel hij in enkele punten Christelijk is, kan
men toch niet zeggen, dat over het geheel genomen het Christen
dom in hem overwonnen heeft.
Hij was een Ier van afkomst; daarom wordt hij Eriugena
genoemd. Van zijn leven weten we heel weinig af. Hoogstwaar
schijnlijk is hij omstreeks 880 gestorven.
Zijn voornaamste werk is Ttpl y>wreu>g fj.tpaj-fj.o0, de divisione
naturae, over de indeeling der natuur, uitgegeven in Migne's
Patrologia latina, deel 122.
Johannes Eriugena gaat (en hieruit blijkt, dat de scholastieke
gedachtengang bij hem een aanvang neemt) in zijn metaphysica
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van deze grondstelling uit: hoe algemeener, des te reëeler. Het
alleralgemeenste is ook het allerreëelste, terwijl het individu,
dat den graad van algemeenheid bijna niet of niet bezit daarom
ook de minste realiteit heeft. Hoe algemeener des te reëeler, het
alleralgemeenste is het allerreëelste, dit is de grondstelling van
het realisme der Middeleeuwen.
Wanneer Johannes dit uitspreekt, is dit voor hem maar niet
een abstract logische stelling, doch een metaphysische these, die,
verbonden met neoplatonische motieven, zich gelden doet in de
werkelijkheid. Het alleralgemeenste wezen is het allerreëelste
wezen, heeft het hoogste van werkelijkheid. Voor het bewustzijn
van Johannes Eriugena zijn God en wereld in wezen één. Zijn
voorstelling van de verhouding, waarin God tot den kosmos
staat, is zuiver pantheïstisch. De wereld komt eeuwig voort uit
God, en wanneer we spreken van „scheppen", moet dit woord
in overdrachtelijken zin worden verstaan. De „schepping" is
eeuwig als God zelf. Eeuwig emaneeren de dingen uit God.
Evenals het neoplatonisme heeft Johannes een negatieve theo
logie, hij weet beter en meer, wat God niet is, dan wat Hij wel
is. God is eigenlijk onkenbaar; ja, hij durft op God de uitdruk
king toepassen, dat Hij niets is. God kent zichzelf niet, eerst
door de emanatie in zijn „schepping" komt hij tot kennis van
zichzelf.
God en de wereld brengt hij samen onder het begrip „natuur"
en hij vindt, dat men die natuur dan naar vier gezichtspunten
kan onderscheiden:
lo de natuur, die schept en niet geschapen wordt, d. i. God,
die in de diepte van zijn wezen onkenbaar is;
2° de natuur, die geschapen wordt en schept, hetwelk de
ideeën in God zijn, die haar eenheid vinden in den Logos en
die de eerste oorzaken aller dingen zijn;
3° de natuur, die geschapen wordt en niet schept, d. i. de
wereld, die wij aanschouwen en die veroorzaakt wordt door de
kracht des H. Geestes;
40 de natuur, die noch schept noch geschapen wordt, d. i.
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God als einddoel der dingen, tot wien alles terugkeert. Alles is
uit God en keert tot Hem terug.
Het pantheïstische bezwaar is wel het grootste, dat tegen deze
voorstellingswijze moet worden ingebracht. Het eene schepsel is
dichter bij God dan het andere, maar God en de creatuur zijn
ten slotte een en hetzelfde. De creatuur bestaat in God en God
wordt op een wonderlijke en onuitsprekelijke wijze in de crea
tuur geschapen, waardoor Hij zichzelf manifesteert en zich, den
onzichtbaren, zichtbaar maakt.
Wanneer echter God en de wereld in wezen één zijn, is er dan
ook zonde in God ? Neen, zegt hij, de zonde heeft haar oorzaak
in de menschelijke vrijheid, waardoor de mensch zich naar
zichzelf keerde inplaats van naar God. In God is geen zonde en
geen idee van de zonde. De zonde is een niet-zijn en streeft er
naar het goede te vernietigen. Ze is eigenlijk grondloos, want
als ze een grond had, zou ze noodwendig zijn.
Hoewel Plato voor Johannes de grootste philosoof is, heeft
hij zich in dit punt, bij den oorsprong van het kwaad, van Plato
afgekeerd. Plato leert de eeuwigheid der materie, de nood
wendigheid van het kwade, maar op dezen weg is Johannes niet
met hem meegegaan. Overigens is de invloed van het Platonisme
en neoplatonisme bij hem zóó sterk, dat de Christelijke motieven
van zijn denken worden verdonkerd.
Zoo b.v. zijn opinie over de verhouding van openbaring en
rede. Hij zegt, dat de inhoud van de openbaring in overeen
stemming is met de ratio (rede), maar onderstel eens, dat de
autoriteit van de openbaring in conflict kwam met de rede, dan
zou de autoriteit van de openbaring moeten wijken, want de auto
riteit komt voort uit de zuivere rede, maar de rede komt geens
zins voort uit de autoriteit der openbaring (de div. nat. I. 69).
Zoo zien wij dus, dat Johannes Eriugena meer neoplatonisch
dan Christelijk denkt. Evenwel, omdat hij uitgaat van de these:
hoe algemeener des te reëeler, is hij een voorlooper van de
scholastiek. Dit toch is het grondprincipe van Anselmus' leer.
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2.

Anselmus.

A. C. Welch. Anselm and his work. New-York, 1901.
H. Ostlender. Anselm von Canterbury, der Vater der
Scholastik. Breslau, 1927.

Anselmus is in 1033 te Aosta in Piemont geboren, ging al vroeg tot den priesterlijken stand
over, kenmerkt zich door een vroom en Gode
gewijd leven, is van 1093—1109 (zijn sterfjaar) aartsbisschop
van Canterbury geweest en heeft in zijn qualiteit van primus der
Engelsche kerk nog al eens meeningsverschil gehad met de
Engelsche koningen, hetwelk ten slotte is bijgelegd. Hij is een
groote figuur, die in zijn eeuw ver boven zijn omgeving uit
steekt. Hij is nog meer theoloog dan philosoof. Hij sluit zich
voor zijn nadenken over de mysteriën des heils niet aan bij
pseudo-Dionysius Areopagita, staat evenmin onder invloed van
Johannes Scotus Eriugena, heeft niet gecommentarieerd en niet
gecompileerd, maar is een zelfstandig denker, die heel dicht
leeft bij den grooten kerkvader Augustinus. Deze is zijn geeste
lijke vader. Hij is de eerste scholasticus in den eigenlijken zin
van het woord, een Christelijk wijsgeer, die het denken stelt in
dienst van het geloof. Bekend is zijn uitspraak, het thema van
zijn philosophie: credo ut intelligam, ik geloof, om te begrijpen;
fides quaerit intellectum, het geloof zoekt wetenschap.
De voornaamste philosophische werken van Anselmus zij n:
,
en werken

cur deus homo, monologium, prologium, dialogus de grammatico,

en liber apologeticus contra Gaunilonem.
„
In het eerste werk cur deus homo tracht hij
Cur deus homo. , ,
, ,
.
,.
, „T
,
de leer van de vleeschwordmg des Woords
en
van de verzoening door Jezus Christus op rationeele gronden
te bewijzen. Hij poogt aan te toonen, dat door den val des
menschen een genoegdoening door den Heere Jezus Christus
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noodzakelijk was, en dat er voor de leer der verzoening door het
kruis van Golgotha tal van rationeele gronden zijn aan te voeren.
Wij nemen aan, dat het mogelijk is en het vruchtbaar werken
kan . aan te toonen, dat de verzoening niet met de menschelijke
ratio in strijd is, maar anderzijds — en dit heeft Anselmus
eenigermate voorbijgezien — dat de satisfactieleer alleen moet
aangenomen worden door geloof.
In nauw verband met het eerste punt staat
e oo en
0pvatting van Anselmus over de verhouding
wetensc ap. yan geiooven en weten, van theologie en philosophie. Principieel neemt hij positie in het geloof. Wij gaan uit
van het geloof in de waarheid, die de H. Schrift ons openbaart.
In dit opzicht staat hij principieel op hetzelfde standpunt als
Augustinus.
Nu kan ik echter, zoo zegt Anselmus, den inhoud van hetgeen
ik door het geloof aanvaard, met behulp van de menschelijke
rede bewijzen. De waarheden, die God in de bizondere open
baring mij aanbiedt, en die ik als mededeeling Gods geloof, kan
ik nu door nadenken mij rationeel klaar voor den geest brengen.
Wanneer, zoo zegt hij zelf, iemand mijn werkjes Monologion en
Proslogion gelezen heeft, dan zal hij zien, dat ze vooral daartoe
geschreven zijn, dat, hetgeen wij door het geloof aanvaarden
aangaande de Goddelijke natuur en haar personen, behalve de
vleeschwording des Woords, met noodzakelijke redeneeringen
zonder het gezag van de Schrift kan worden bewezen. Zelfs de
drieëenheid van het Goddelijk wezen acht hij bewijsbaar en in
zijn Cur deus homo heeft hij trachten aan te toonen de rationeele
noodzakelijkheid der verzoening door Golgotha's kruis.
Hij gaat dus uit van het geloof. Ik geloof, opdat ik begrijpe.
Geenszins zou hij willen, dat men de stelling omkeerde en zeide:
ik begrijp, opdat ik geloove. Neen, het geloof ga voorop, maar
nu is het de roeping en taak van den geloovige op te klimmen tot
de volle kennis, tot het bewijs door de rede.
Door deze bewerking van den geloofsinhoud met de rede
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neemt de zekerheid van het geloofde niet toe, daar toch, wijl de
openbaring van God komt, het geloof tot de hoogste zekerheid
gekomen is, die een mensch op aarde kan bereiken. De geloofs
inhoud mag ook niet door de rationeele bewerking, door de
wetenschap veranderd worden, want alle kennis en wetenschap
moet in overeenstemming zijn met het geloof. Is dit niet het
geval, komt de wetenschap met het geloof in conflict, dan wordt
ze een valsche wetenschap.
Anselmus heeft, over het algemeen genomen, de verhouding
tusschen geloof en wetenschap goed gezien en ze juist geformu
leerd in de bekende these: credo, ut intelligam. Alle wetenschap
heeft tot grondslag het geloof en gaat van het geloof uit. In
bizonderen zin is dit het geval in de theologie, die een geloofs
wetenschap is. De inhoud van het geloof wordt in de theologie
door het denken bewerkt, wordt in den vorm van het begrip ge
bracht, en in systematisch verband gezet. De theologie mag als
wetenschap den geloofsinhoud niet veranderen en kan ook aan
den geloofsinhoud geen grootere zekerheid geven.
Het geloof ligt ook ten grondslag aan de andere wetenschap
pen. Object van die wetenschappen zijn de natuur, de ziel, het
recht, de literaire en historische verschijnselen. Bij het constateeren van die verschijnselen staat het geloof bij sommigen
eenigszins op den achtergrond, hoewel bij het waarnemen van
die verschijnselen het geloof zich weer met kracht kan doen
gelden. Maar, wanneer we toekomen — en dat is toch weten
schap — tot het in verband zetten en het verklaren van de
dikwijls door middel van het experiment geconstateerde ver
schijnselen, dan spreekt het geloof mee en komt b.v. in mijn
rechtswetenschap of in mijn natuurwetenschap uit of ik een
Christen ben of niet.
Hierin gaat Anselmus dus zuiver, dat volgens hem de onder
bouw van de wetenschap het geloof is.
De fout van Anselmus echter zit in tweeërlei.
Ten eerste hierin, dat hij de taak van de wetenschap opvat
als bewijzen. De beteekenis en kracht, die Anselmus aan het
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wetenschappelijk bedrijf toekent, is te groot. Ach, wie van ons,
die de betrekkelijke waarde van het menschelijk denken kent,
zal kunnen volhouden, dat we eenige stelling, die door het geloof
aanvaard wordt, bewijzen kunnen ? Waarlijk bewijzen, zóó, dat
ge den tegenstander dwingen kunt te aanvaarden wat ge bewijst,
kan op deze wereld met betrekkelijk zeer weinig geschieden.
Trouwens bewijzen is ook, in het algemeen genomen, de taak
der wetenschap niet.
En in de tweede plaats zijn de objecten, die Anselmus be
wijzen wil en die hij tot object maakt van zyn redeneering, te
veel. Hij denkt b.v., om bij deze twee nu maar te blijven, de
leer der drieëenheid en de voldoeningsleer te kunnen bewijzen.
Wie onder de Christenen in den tegenwoordigen tijd zou zich
vermeten te beweren, dit te kunnen? Hier kent Anselmus ten
opzichte van de objecten van ons geloof een te groote beteekenis
toe aan het intellect en komt het rationalistisch element aan
den dag, dat in alle scholastiek, zelfs in de vrij goede scholastiek
van Anselmus, steekt. De ratio moet haar plaats kennen. Indien
haar zoo groote taak, als Anselmus haar toemeet, wordt op
gedragen, wordt ze overmoedig en gaat straks — gelijk in de
geschiedenis der philosophie duidelijk is gebleken — boven het
geloof staan.
De groote waarde, die Anselmus aan de ratio
s ewijzen. toekent, zjen we tenslotte bij de behandeling
van het ontologisch bewijs voor het bestaan Gods in Proslogion.
Vroeger in Monologion had hij het reeds op een andere manier
geprobeerd. Daar had hij eigenlijk een kosmologisch bewijs aan
gevoerd, want hij had van de relativiteit der dingen hier op
aarde, van de relatieve goedheid en schoonheid besloten tot de
absolute goedheid en schoonheid, en dit is God. Alle zijn onder
stelt een absoluut zijn, waardoor het is, en dit absoluut zijn
is God. Dit bewijs sluit zich eenigermate aan bij een dergelijke
redeneering van Augustinus.
In Proslogion echter gaat Anselmus het bestaan Gods be-
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wijzen, door uit het begrip God de existentie af te leiden. Hij
gaat eigenlijk uit van de gedachte, die ook Johannes Eriugena
koesterde: hoe algemeener des te reëeler, en meende uit het
denken van het begrip de existentie te kunnen afleiden. In dit
z.g. ontologisch bewijs voor het bestaan van God redeneert hij
op de volgende manier. Hetgeen, waarboven niets hoogers kan
gedacht worden, kan niet alleen zijn in het menschelijk denken;
want indien het alleen in het menschelijk denken ware, kon het
ook gedacht worden in feitelijkheid te bestaan, hetgeen meerder
is. Indien nu hetgeen, waarboven niets hoogers gedacht kan
worden, alleen in het denken bestaat, is dit, waarboven niets
hoogers gedacht kan worden, hetzelfde als hetgeen, waarboven
wel iets hoogers gedacht kan worden, hetgeen onmogelijk is.
De conclusie is alzoo zonder eenigen twijfel, dat iets, waar
boven niets hoogers gedacht kan worden, niet alleen moet
bestaan in het denken, maar ook in de werkelijkheid, niet alleen
in intellectu, maar ook in re.
Tegen deze bewijsvoering van Anselmus zijn van verschillend
gezichtspunt bezwaren in te brengen.
Vooreerst, zou het eenigermate ongepast zijn, wanneer wij
eindige, beperkte menschen zouden kunnen bewijzen het bestaan
van den absoluten God. God is te groot en te hoog, dan dat
zijn bestaan zou kunnen voorgesteld worden als een conclusie
op onze redeneering. Hij staat te ver van ons af. Wij kunnen
er niet bij. Wat de Absolute is, kan geen sterveling verstaan.
Ten tweede, is het altijd moeilijk, om den sprong te wagen
van het denken tot het zijn. Van het denken tot het zijn past
evenmin de consequentie als van de mogelijkheid tot de werke
lijkheid. Denken en zijn behooren tot gansch andere categorieën;
omdat iets het voorwerp van mijn gedachten is, ik zelfs ge
noodzaakt word het te denken, daarom bestaat het nog niet
in de werkelijkheid.
Ten derde, is met den term „waarboven niets hoogers kan
gedacht worden" op een zeer ongelukkige wijze het wezen Gods
aangeduid. God wordt hier voorgesteld als en geïdentificeerd
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met het alleralgemeenste. Deze term doet te kort aan den rijk
dom van het Goddelijk wezen. Want indien God het aller
algemeenste was, zou Hij ook het allerarmste zijn aan eigen
schappen, terwijl de H. Schrift ons leert, dat God rijk is aan
kwaliteiten. Ook wordt in dit alleralgemeenste van Gods ethische
hoedanigheden niets gezegd.
En ten vierde, wat alles afdoet, bestaan is geen eigenschap,
waardoor een begrip zou kunnen worden verrijkt of vermeer
derd. Dit heeft in de dagen van Anselmus de monnik Gaunilo
terecht ingezien en dit is later door Kant in zijn Dialektik van
de Kritik der reinen Vernunft herhaald. Honderd daalders in
de idee zijn inhaltlich evenveel als honderd daalders in de
portemonnaie. Een begrip, ook het Godsbegrip, wordt niet ver
meerderd of verminderd in zijn eigenschappen of het bestaat of
niet. Bestaan is geen eigenschap, maar is een positie van het
begrip in de werkelijkheid. Gaunilo heeft in zijn anonym uit
gegeven Lïber pro insipiente het ontologisch bewijs van Ansel
mus bestreden met de opmerking, dat uit het verstaan van het
Godsbegrip, uit het esse in intellectu nog niet logisch voort
vloeide het esse in re, het objectief in de werkelijkheid bestaan
van een ding. Hij zegt, we zouden ons een heel mooi en groot
eiland kunnen denken, maar als ik mij een eiland denk grooter
dan hetwelk er ooit gedacht zou kunnen worden, daarom bestaat
het nog niet! Uit het esse in intellectu volgt niet het esse in re. De
essentie van een ding heeft de existentie niet tot logisch gevolg!
Uit dit alles blijkt, dat Anselmus met zijn ontologisch bewijs
voor het bestaan van God den verkeerden kant is opgegaan. De
critiek, die in den loop der tijden daarop is uitgebracht, is ge
rechtvaardigd. Er zit wel een goede bedoeling in het bewijs van
Anselmus, nl. deze gedachte, dat wij genoodzaakt worden in de
richting van God te denken. Hij is dan ook zelf van de existentie
Gods uitgegaan. Hij geloofde aan het bestaan Gods. Maar het
hoogste object van ons geloof kan wel met het denken worden
bewerkt, geloof blijft echter geloof en wordt nooit denken.
Philos. II
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3.

Realisme en Nominalisme.

J. Reiners. Der aristotelische Realismus in der Frühscholastik. Münster, 1907.
J. Reiners. Der Nominalismus in der Frühscholastik.
Münster, 1910.
F. P i c a v e t . Roscelin, philosophe et theologien. Paris, 1911.
F. B l i e m e t z r i e d e r . Autour de 1'oeuvre théoloqigue d'Anselm de Laon. Paris, 1929.

Wie de geschriften uit de Middeleeuwen, die
ketrekking hebben op de leer van de universalia
(geslachts- en soortbegrippen), aandachtig be' studeert, kan zich niet aan den indruk ont
trekken: het is hier een kwestie van spitsvondigheden en van
muggenzifterij. Dit is dan ook inderdaad herhaaldelijk het
geval. En toch zit er achter al deze fijne onderscheidingen en
uitgeplozen begrippen een aantal allerbelangrijkste en hoogst ge
wichtige problemen. Om er één van te noemen: staan de dingen
op zichzelf, bevinden ze zich, atomistisch, los naast elkaar en is er
tusschen de dingen geen verwantschap of staan zij met elkaar in
verband, zijn ze familie van elkaar, zijn ze te groepeeren als een
organische eenheid en vormen de dingen samen een geheel. Dit is
een vraag van het hoogste belang, dit is een onderwerp dat de philosophie moet aansnijden en waarop ze een antwoord moet geven.
De strijd over de realiteit der soortbegrippen in de Middel
eeuwen sluit zich aan bij een kwestie, die reeds door Porphyrius
in zijn Inleiding op de categorieën van Aristoteles behandeld is
nl. of de geslachts- en soortbegrippen, de genera en de species
substantieele existentie hebben of alleen woorden zijn, die in
onze gedachten bestaan en waaronder wij een groep van dingen
betrekkelijk willekeurig saambrengen. Vervolgens of, indien ze
inderdaad als substanties bestaan, zij dan lichamelijk of on
lichamelijk zijn. Ten derde, of ze existeer en afgezonderd van de
zintuiglijk waarneembare dingen of dat ze aan en in deze
e ngrij
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bestaan. In verband hiermede had Boëthius nog de vraag ge
steld, of de categorieën res, dingen, zijn, of dat ze slechts woor
den, voces, zijn. Uit het verschil van antwoorden dat op deze
vraag gegeven is is in de Middeleeuwen de kwestie ontstaan van
Realisme en Nominalisme.
Zij houdt ook onmiddellijk verband met de zenuw van het
ontologisch bewijs voor het bestaan van God bij Anselmus. In
dien het waar is, zooals Johannes Scotus Eriugena geleerd had,
dat hoe algemeener iets is, het des te reëeler is en het alleralgemeenste wezen dus het allerreëelste is, is het dan waar, dat het ens
universalissimum tegelijk is het ens realissimum et perfectissimum, dat er dus bestaat een gradatie van zijn, en dat de allerbizonderste dingen den allergeringsten graad van zijn hebben?
Realisme

De voorstanders van de leer, dat de soort
begrippen inderdaad res, substanties, dingen zijn,
heeten realisten, terwijl de aanhangers van de leer dat de soort
begrippen „maar" woorden zijn, door den mensch uitgedacht om
bepaalde dingen onder een groep samen te vatten, nominalisten
worden geheeten.
De man, die in dezen tijd de voorstander is geweest van het
extreme realisme, is Willem van Champeaux, een vriend van
Bernard van Clairvaux. Hij is 1103 'eeraar geworden aan de
cathedraalschool te Parijs en 1121 als bisschop van Chalons sur
Marne gestorven. Door de critiek, die Petrus Abaelardus op zijn
standpunt uitbracht, werd hij genoodzaakt zijn realisme eenigermate te verzachten.
Volgens Willem is er in de individuen alleen een onderscheid
van accidentiën en niet van wezenheid. De wezenheid is in alle
dingen hetzelfde. We kunnen zeggen dat Petrus en Paulus het
zelfde zijn in dit punt, dat ze beiden menschen zijn: beiden zijn
ze met rede begaafd, beiden zijn sterfelijk. Maar ze zijn niet identisch. We moeten een onderscheid maken tusschen indifferentie en
identiteit. Petrus en Paulus zijn niet identisch, hebben niet de
zelfde menschelijke natuur, ze zijn gelijk en toch twee menschen.
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Vele extreme realisten vatten de soortbegrippen op als een
soort wezens, die als substanties vóór de dingen bestaan en die
in de enkele dingen van de werkelijkheid telkens weer op een
andere manier aanwezig zijn. Het soortbegrip is met zijn wezen
in alle onder hem vallende individuen tegenwoordig, maar in
elk individu individwcditer, d. w. z. de algemeene soort, als een
zeker substraat gedacht, neemt in ieder exemplaar een bepaalden
vorm aan. Het soortbegrip is het substraat, dat in de enkele
exemplaren telkens weer anders gevormd is. Het soortbegrip
gaat dus aan de exemplaren vooraf.
Met dit extreme realisme, dat zuiver Platonisme en geen
Christendom is, kunnen wij ons niet vereenigen, maar evenmin
met het tegengestelde standpunt, dat van het nominalisme.
.

Het nominalisme is van oordeel, dat het
soortbegrip op de exemplaren, die er onder
vallen, volgt. Het legt grooten en eenzijdigen nadruk op de zelf
standigheid van het enkele ding, maar vergeet, dat de dingen met
elkander in verband staan. De soortbegrippen zijn volgens het nomi
nalisme geen resof dingen, maar voces (woorden), nomina (namen),
waaronder wij de dingen, als onder een groep, saamvatten.
Tot deze richting behooren in de elfde eeuw o. a.:
a. Berengarius van Tours, f 1088, die in de kerkgeschiedenis
bekend is om zijn verzet tegen de leer der transsubstantiatie in het
heilig avondmaal. Omdat het niet mogelijk is, dat de substantie
verandert zonder dat de accidentia van brood en wijn veranderen,
leerde hij, dat het onjuist was te meenen, dat in het heilig avondmaal
maal brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed des Heeren.
b. Roscellinus van Compiègne, die in 1125 in Frankrijk ge
storven is en gewoonlijk de vader van het nominalisme wordt
genoemd. De geschriften, die op deze leer betrekking hebben,
zijn verloren gegaan en wij weten alleen iets van hem door de
wijze, waarop Anselmus tegen hem opponeert.
Anselmus zegt, dat er in zijn tijd dialectici waren, die de
universeele substanties voor niets anders hielden dan voor
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flatus vocis, de luchtbewegingen van de stem. Met deze dialectici
bedoelt hij onder meer Roscellinus. Anselmus zegt in ditzelfde
verband (de fide trinitatis, cap. 2) dat voor het realisme de
totaliteit van de gelijksoortige individuën geldt als een reeële
eenheid, de totaliteit der menschen b.v. als een soort eenheid,
terwijl voor het nominalisme die eenheid ligt in den gemeenschappelijken naam, die aan de individuen gegeven wordt en de
reëele eenheid alleen is die van het individu. Overgeleverd wordt
ook een uitspraak van het nominalisme: universale est vox, het
soortbegrip is een woord.
Een gevaarlijke zijde kreeg dit nominalisme, toen Roscellinus
zijn denkbeelden toepaste op de leer van de triniteit. Hij leerde,
dat de drie personen in het Goddelijke wezen niet drie wijzen
van bestaan zijn van de eene Goddelijke substantie, maar als
drie individuen drie substanties waren. Dit voert natuurlijk in
de richting van een driegodendom, waartegen de Christelijke
kerk zich heeft verzet. Anselmus heeft met kracht de orthodoxe
leer verdedigd en de eenheid van het Goddelijk wezen streng
gehandhaafd. Roscellinus had gezegd: indien het gebruik het
zou veroorloven, zouden we kunnen zeggen, dat er drie goden
waren. Hij werd door de kerk genoodzaakt zijn dwalingen ten
opzichte van de heilige drieëenheid te herroepen.

4.

Petrus Abaelardus.

B. Geyer. Die philosophischen Schriften Peter Abaelards,
Munster, 1919—1927.
H. Ostlender. Peter Abaelards Theologia und die Sentenzen
bücher seiner Schule. Breslau, 1926.

Leven

Petrus Abaelardus is in 1079 te Palet in
Frankrijk geboren, heeft zoowel bij den vader
van het realisme Willem van Champeaux als bij den vader van
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het nominalisme Roscellinus onderwijs genoten en is spoedig
daarna te Parijs opgetreden, waar een groote menigte leerlingen
aan zijn voeten zat.
Hij heeft hier een liefdesgeschiedenis doorgemaakt met
Héloïse, een nicht van kanunnik Fulbert. Hij kreeg bij haar
een kind en tot straf daarvoor liet Fulbert hem castreeren.
De briefwisseling tusschen Abaelardus en Héloïse is een literair
product, hoogstwaarschijnlijk door Abaelardus zelf uitgegeven.
Een autobiografie heeft hij nagelaten in zijn Historia calamitatum mearum. Merkwaardige titel! In 1142 is hij gestorven.
Abaelardus is een van de merkwaardigste figuren van zijn tijd
geweest. Hij was een fijne geest, buitengewoon scherpzinnig,
dialecticus eerste klas. Hij was echter ook zeer eerzuchtig en ijdel.
__ ,
Werken

Zijn voornaamste werken op philosophisch
•
gebied zijn Dialectica, Theologia, Scito te ipsum
(ken u zelf), een ethische verhandeling, en Sic et non (ja en neen).
In dit geschrift voert hij een methode in, die voor hem ook al
door anderen was gebruikt, maar die door Abaelardus groote beteekenis verkreeg, n.1. dat voor de quaestie, die behandeld zou
worden, tal van stellingen en uitspraken uit de H. Schrift en
uit de kerkvaders worden genoemd die vóór zijn, maar even
zeer een groot getal uitspraken die tegen zijn en het omgekeerde
beweren. Hij laat dan in den regel de beslissing over aan den
lezer. Deze methode is niet goed. Ten eerste kan ze er licht toe
leiden in het hart van den lezer een twijfelstemming te brengen
en het geloof in de waarheid te ondermijnen. Ten tweede is
deze methode geschikt om een inzicht te krijgen in de relativiteit
aller meeningen en het geloof in de absoluutheid van het Woord
Gods te ondergraven.
De werken zijn compleet uitgegeven door V. Cousin, Petri
Abaelardi opera, Parijs, 1849, 1859, terwijl de vroeger niet uit
gegeven werken thans door den arbeid van V. Cousin en B.
Geyer voor het eerst het licht hebben gezien.
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We kunnen zeggen, dat zonder eenigen twijfel
Metho e.
methode van Abaelardus die van het ratio
nalisme is. In dezen tyd komt een richting op, die het geloof
wil onderwerpen aan de rede en laten controleeren door de
ratio, een richting, die ten slotte hierop moet uitloopen, dat
van de factoren geloof en wetenschap de eerste wordt geschrapt
en voor de wetenschap alleen overblijft de ratio. Abaelardus is
tot dit rationalisme van de achttiende eeuw nog niet opge
klommen, maar hij beweegt zich geheel in die richting. Wij
moeten dat gelooven wat door de rede goedgekeurd en aange
nomen is. De dialectiek heeft het principaat in de philosophie.
Op het gebied van de theologie wordt het gebied, waar het
geloof heerscht, al meer beperkt. Hij maakt in de theologie het
veld voor het bewijzen zóó ruim, dat er voor het geloof haast
niets meer overblijft. Zelfs de leer der Goddelijke drieëenheid
kan met rationeele bewijzen worden gestaafd en buiten de H.
Schrift om duidelijk gemaakt worden. Ook de Grieken namen
de triniteit aan. Dit is geen leerstuk dat aan den Christelijken
stam ontsproten is, maar het is gemeengoed van het menschelijk
geslacht. Hij tracht uit de Platonici te bewijzen, dat de noes, die
uit God voortkomt, de logos is, terwijl de wereldziel wordt op
gevat als de Heilige Geest. Hieruit blijkt tevens, hoe groot
Abaelardus' vereering is van de antieke cultuur. Hij gaat zelfs
zoo ver, dat volgens hem ook de heidensche philosophen geinspireerd waren.
Ten opzichte van de leer der drieëenheid is hij door eenzijdig
nadruk te leggen op de eenheid Gods aan het dolen geraakt.
Hij hernieuwde de dwaling van Sabellius, die de drie personen
opvatte als drie openbaringswijzen van de Godheid. Bernhard
van Clairvaux was een groot tegenstander van dit „aufklarerisch" optreden van Abaelardus, hij heeft hem aangeklaagd
en de kerk heeft Abaelardus' leer op dit punt veroordeeld.
Zijn methode komt hier op neer, dat het terrein van het
geloof al meer wordt ingekrompen, en aan de rede volle vrijheid
wordt gegeven om zich ten koste van het geloof te ontwikkelen.
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Wat het standpunt ten opzichte van de realiniversa ia.
^er soorti)egrippen betreft, bestrijdt Abaelardus zoowel Roscellinus als Willem van Champeaux en voert
herhaaldelijk tegen dezen laatste aan, dat zijn standpunt leidt
tot pantheïsme, waardoor Willem gedrongen werd het te herzien.
Naar Abaelardus' meening is het soortbegrip geen ding, geen
res, maar ook geen woord, geen vox. Het is een sermo 1). De
algemeene begrippen ontstaan door abstractie. Dit geabstra
heerde begrip is niet identisch met de werkelijkheid, want de
modus intelligendi is iets anders dan de modus subsistendi.
Maar de dingen komen naar bepaalde wezenlijke eigenschappen
met elkander overeen en dit, waarin ze overeenkomen, wordt
niet uitgedrukt in een vox, maar in een sermo, een uitspraak
aangaande den ideëelen inhoud. Deze uitspraak komt tot stand
door het denken, is een conceptus mentis, d. w. z. zulk een acte
van onzen geest, waardoor uit de waarnemingsinhouden dat
wordt genomen, wat geschikt is voor een begripsmatige uit
spraak. Abaelardus' voorstelling wordt dan ook genoemd sermonisme of conceptualisme.
Zulk een conceptus van onzen geest is geen schepping van
onze phantasie, maar heeft betrekking op de werkelijkheid. In
de dingen is iets aanwezig, wat van hen uitgezegd wordt. Die
sermo komt overeen met hetgeen de individueele substanties
naar haar wezen zijn. Er is een innerlijk verband tusschen de
dingen en hetgeen van hen wordt uitgezegd. Deze tot eenheid
saamgebrachte menigvuldigheid der individueele substanties is
alleen mogelijk, omdat ze in Gods bewustzijn als zoodanige een
heid zijn voorgedacht.
Zoo bestaan de universalia of algemeene begrippen als ideeën
in God, die aan de schepping voorafgaan, als conceptus mentis
van Hem, ante res, vóór de dingen. Ten tweede bestaan ze in
rebus, in de dingen, als gelijkheid van de wezenlijke eigen
schappen der dingen. Ten derde bestaan ze post res, na de
TT

!) Cf. W. Windelband, Gesch. der Phil. bl. 245 f.f.
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dingen, als begrippen en uitspraken in het menschelijk verstand.
Dit standpunt ten opzichte van de universalia kwam reeds
tamelijk wel overeen met hetgeen Avicenna in de Mohammedaansche philosophie had geleerd en nadert het gevoelen van
Thomas Aquinas, dat gewoonlijk als de solutie van dit probleem
in de Middeleeuwen wordt beschouwd.
Ethiek

De ethiek van Abaelardus is daarom van
groot belang, omdat hij buitengewoon sterken
nadruk gelegd heeft op de intentie, op de bedoeling waarmee
iets gedaan wordt en hij dus een krachtig voorstander is van
de gezindheidsethiek. Een daad is op zichzelf niet goed of slecht,
maar alleen de gezindheid, die aan de handeling ten grondslag
ligt.
Wat goed en wat kwaad is wordt bepaald door de conscientie,
het zedelijk bewustzijn in het subject. Het wordt dus niet ge
meten naar een absolute norm, die door God is vastgesteld.
Trouwens die norm, welke door God bepaald wordt, ligt enkel
en alleen in zijn vrijen wil. Het kon ook anders zijn. Abaelardus
heeft hier veel te sterk nadruk gelegd op de vrijheid Gods en
te weinig op zijn heiligheid, daar toch hetgeen door God bepaald
wordt aangaande goed en kwaad zich ten diepste grondt in
zijn wezen. Volgens Abaelardus is de neiging tot het kwade —
en dit is een zuivere consequentie van zijn standpunt — eigenlijk
nog geen zonde. Zonde wordt het eerst, wanneer aan de neiging
wordt toegegeven, deze door het subject wordt toegestemd, en
zich openbaart in een handeling. Van de leer der erfzonde wil
hij niet weten.
Een niet-christelijk element in zijn ethiek is de groote waar
deering voor het antieke leven. De Christelijke leer is maar een
reformatie van de Grieksche ethiek. En dat niet alleen. De
groote wijzen in Griekenland waren voorbeelden van zedelijke
volkomenheid. Wie de geschiedenis der Grieksche wijzen kent,
weet dat dit niet waar is.
Zoo is Abaelardus in de geschiedenis der Middeleeuwen een
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figuur van beteekenis. Hij is een roemzuchtig man, maar tegelijk
een dialecticus, die op zijn leerlingen groote invloed uitoefende.
Wegens zijn rationalisme is hij echter terecht door Bernhard
van Clairvaux bestreden en zijn zijn dwalingen door de kerk
veroordeeld.

5.

De Mystici.

E. Vacandard. Vie de Saint Bernard. Paris, 1910.
R. Linhardt. Die Mystik des heil. B. v. Clairveaux. Freiburg, 1924.
W. J. Aalders. Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde.
Groningen, 1928.

In dezen tijd komt naast de scholastiek op
Karakteristiek. de mystje^_ j)e mystici willen de waarheid niet
indenken, bewijzen en begripsmatig formuleeren, maar schou
wen, zien, ervaren, gevoelen en genieten. De mystiek is ook
een weg om tot kennis te komen, maar haar kennis is van
anderen aard dan die der scholastiek. Scholastiek en mystiek
maken, ieder op zichzelf, gebruik van de werkzaamheden onzer
kenfunctie. De scolastici eenzijdig van het abstraheerend en begrippenvormend verstand, oordeelskracht en rede. De mystici
van de intuïtie, het onmiddellijk zien van de relaties die tusschen
de dingen bestaan, zonder deze visie met logische argumenten
te kunnen staven. Intuitie gaat gepaard met een sterke ont
wikkeling van het gevoelsleven, van het genieten der praktische
vroomheid.
De mystiek vertoont o. a. deze trekken:
1. Ze stelt tegenover de strakke en dorre leer het vloeiende
leven. De verhouding, waarin leer en leven zich tot elkander
stellen, kan zeer verschillend zijn. Enkele mystici beoefenden
tegelijk de scholastieke wetenschap; anderen erkenden wel het
recht en de nuttigheid der scholastiek, maar deden er per-
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soonlijk niet aan; weer anderen vonden dat de wetenschap
weinig of geen waarde had en enkelen meenden, dat zij vijandig
stond tegenover het leven der vroomheid. Op deze laatste manier
komt er een tegenstelling tusschen leer en leven.
2. De subjectieve factor wordt sterk naar voren geschoven.
De scholastiek kon in elk geval dit als een pré aanvoeren, dat
zij meer objectief was en ieder haar stellingen overeenkomstig
de wetten van de logica kon verificeeren. Maar de mystiek is
over het algemeen genomen een zaak van de persoonlijkheid en
heeft een subjectieven en individueelen inslag.
3. Van groote waarde is, dat door de mystiek de psychologie
wordt ontwikkeld. Men slaat het oog naar binnen en gaat over
de zielsacten reflecteeren. Niet alleen is er een sterke ontwik
keling waar te nemen van de kennis der krachten in het natuur
lijke zieleleven, maar de religieuze psyche wordt eveneens op
het voetspoor van Augustinus doorvorscht. De innige religieuze
ervaringen van den omgang der ziel met haar God worden
beschreven.
„ , ,
De leider van de mystiek uit de twaalfde
nprnh/irfl
.
eeuw is Bernhard van Clairvaux. Hij is gevan airvaux. ^oren jn xq91 en gestorven in 1153 als abt
van het klooster Clairvaux. Frankrijk met zijn monnikengeleerden is in dezen tijd het middelpunt der cultuur.
De voornaamste werken van hem zijn: de gradïbus humilitatis
et superbiae, de diligendo deo, de gratia et libero arbitrio, sermones in cantica canticorum.
Hij sluit zich dicht aan bij Augustinus en heeft diens mys
tieke gedachten doorvoeld en doorleefd. Hij wordt wel Augus
tinus redivivus genoemd. Hij is geen bestrijder der wetenschap
en erkent het betrekkelijk recht der scholastiek. Ze is van
belang, als ze maar het geloof bevorderen en tot stichting dienen
kan. De hoogste philosophie is voor Bernhard den gekruisten
Jezus te kennen en Hem te genieten.
Zijn mystiek is zuiver Christelijk, d. i. ze vervalt niet tot pan-
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theïsme. De eenheid met God is nooit van dien aard, dat de
grenzen tusschen Schepper en schepsel worden uitgewischt.
God is in zichzelf de hoogste realiteit en wij zijn buiten Hem.
Toch is de mensch oorspronkelijk naar Gods beeld geschapen.
Dit beeld heeft hij echter verloren door de zonde, wordt her
wonnen door de genade Gods en openbaart zich in een Chris
telijk leven.
Dit Christelijk leven kenmerkt zich door drie phasen 1):
de eerste is die der bekeering, welke vooral is een zich af
wenden van de zonde, een zich afkeeren van zijn zondig zelf;
de tweede is die van geloof en liefde, waarbij de liefde is het
leven des geloofs;
de derde bestaat in de geestelijke kennis der waarheid, welke
onderscheiden wordt in de betrachting (consideratio) en de
geestelijke schouwing (contemplatio). De hoogste vorm der
contemplatie is de extase, waarbij de ziel uit zichzelf uitgaat
tot God of beter nog, waarbij God in onze ziel indaalt.
Bernhard gebruikt hier wel sterke uitdrukkingen b.v. dat
onze ziel is als de waterdruppel, die met den wijn wordt ge
mengd en zijn eigene natuur schijnt te verliezen, maar hij
handhaaft toch het wezenlijk onderscheid tusschen God en
mensch.
Een tweede voorbeeld uit den kring der
^an
mystici in de twaalfde eeuw is Hugo van St
ie or.
victor. Hij is in 1141 gestorven als hoofd van
de school te St Victor in Frankrijk. Hij erkent het recht der
scholastiek en stelt zich niet vijandig tegenover haar. Hoewel
hij op het gebied der philosophie menig werk gegeven heeft,
is hij het meest bekend door zijn mystieke geschriften, waarin
hij de ziel van den mensch voor ons opent.
Van zijn wijsgeerige werken maken wij opmerkzaam op zijn
Eruditionis didascalicae, libri VII, ook wel Didascalicon ge*) Cf. W. J. Aalders, Mystiek, 1928, pag. 210 v.v.
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noemd, waarin hij eerst in drie boeken behandelt de natuurlijke
wetenschappen of philosophie en in de volgende drie de theo
logie. Het zevende boek is een apart geschrift over het wezen
van de meditatie. Dit werk is van groot belang:
a. omdat het een soort van inleiding is op de studie van
philosophie en theologie. Het geeft een propaedeuse voor de
wetenschap, 't Is wel niet de eerste proeve, maar toch een van
de eerste.
b. Men kan zien, welke wetenschappen er toen waren en
aan de hoogescholen werden gedoceerd.
c. Hij legt sterken nadruk op de logica. Logica is nood
zakelijk, want in de rede hebben we de bron der waarheid. Met
de zintuiglijke ervaring kunt ge dwalen, maar met de rede niet.
d. Het is duidelijk dat bij Hugo ten formeele het standpunt
van Augustinus verlaten wordt, die de wetenschap wil opbouwen
op den grond des geloofs. Materieel neemt Hugo veel gedachten
van Augustinus over, maar ten formeele is hij de scholasticus,
die de philosophie als natuurlijke wetenschap, uitgaande van
de rede, laat voorafgaan aan de theologie, om voor deze den
weg te bereiden. Er is tweeërlei gezag: rede en Schrift (kerk
leer), die autoriteit in zich hebben, ieder op eigen gebied. De
roeping van de philosophie is voorbereidend heen te werken
naar de theologie.
Hugo's standpunt ten opzichte van de verhouding van gelooven en weten vinden wij nog iets breeder beschreven in zijn
de sacramentis christianae fidei. Hij onderscheidt daar bij het
kenproces drieërlei oog: het vleeschelijk oog (oculus carnis),
het oog der rede (oculus rationis) en het oog der geestelijke
aanschouwing (oculus contemplationis). Met het vleeschelijk
oog zien wij de wereld, met het oog der rede zien wij onszelf,
met het contemplatieve oog zien wij God. Nu is de mensch ge
vallen en door den val verloor hij het contemplatieve oog, werd
het redelijk oog eenigermate verduisterd en bleef het vleeschelijk
oog, dat echter alleen de uitwendige zijde der dingen kan zien
en niet den binnenkant, niet het bovenzinlijke. Zullen wij dit
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leeren kennen, dan is noodig geloof en hij definieert dan het
geloof aldus: het geloof is een soort van zekerheid der ziel
aangaande afwezige dingen, gesteld boven de meening en
beneden de wetenschap. Tegen deze definitie van Hugo zijn
bezwaren in te brengen. Vooreerst, dat de fides alleen maar
door certitudo wordt omschreven. Ten tweede, dat het geloof
zich alleen richt op de afwezige dingen, terwijl voor de praesente ook geloof noodig is om het wezen er van te verstaan.
Ten derde omdat de zekerheid van het geloof gesteld wordt
beneden de zekerheid van de wetenschap, terwijl zij toch in den
regel veel grooter is. Ten vierde, omdat eigenlijk hier weer
het valsche dualisme van geloof en wetenschap wordt gesteld.
Bij het bepalen van de geloofsobjecten maakt Hugo in dit
zelfde boek de onderscheiding tusschen objecten, die zijn uit
de rede, overeenkomstig de rede, boven de rede, en tegen de
rede (ex ratione, secundum rationem, supra rationem, contra
rationem). Ex ratione is het noodzakelijke, dat evident is en
niet behoeft geloofd te worden. Secundum rationem is het waar
schijnlijke. Supra rationem is het wonderbare. Contra rationem
is het ongelooflijke. Waarom kan dit laatste niet geloofd
worden? Omdat het niets rationeels in zich heeft, het antirationeele kan niet geloofd worden, wel hetgeen supra rationem
is. Dit is een fijne onderscheiding, die in hoofdzaak juist is.
Kierkegaard c.s. hebben dit uit het oog verloren. Ze meenen,
dat hetgeen irrationeel is door het Christelijk geloof moet aan
vaard worden en dat onze geloofsinhoud dus de rede weer
spreekt. Maar dit is onjuist. Het merkwaardige is, dat de
mannen dezer richting de irrationaliteit des geloofs betoogen
willen met rationeele argumenten. Veel beter dan van Kierke
gaard is de onderscheiding van Hugo van St Victor: het geloof
is niet contra rationem, maar supra rationem.
Wat ten slotte het contemplatieve oog betreft, hier onder
scheidt hij weer drie phasen of graden, n.1. cogitatio, een
vluchtige aanraking door middel van de zinlijke dingen; de
meditatio, een indringen in de geestelijke geheimen; de contem-
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platio, de geestelijke aanschouwing in den eigenlijken zin. Deze
kan zich richten op de schepping, maar in den hoogsten trap
op den Schepper.
Deze mystiek van Hugo beweegt zich in hoofdzaak in de banen
van Bernhard van Clairvaux.

6.

Schrijvers van Summae.

In dezen tijd waarin de mystici zich bezig houden met het
geloof als acte van den mensch, schrijven dezelfden of anderen
Summae, waarin de inhoud van het geloof, de fides quae
creditur, wordt uiteengezet. Tal van mannen hebben zulk een
Summa sententiarum gegeven. De beroemdste en meest bekende
is die van Petrus Lombardus, die ± 1164 als bisschop van
Parijs gestorven is en wiens Summa eindelooze malen is ge
commentarieerd.
De Summa sententiarum van Petrus Lombardus bestaat uit
vier boeken. Het eerste handelt over God, het tweede over de
schepselen, het derde over de verlossing door Christus en de
deugden, het vierde over de sacramenten. „Te Parijs, en later
ook op tal van andere plaatsen, werden de Sententiae als lesen leerboek officieel in het studieprogram opgenomen en werd
hun publieke verklaring voor het behalen van de theologische
graden verplichtend gesteld" 1 )•
Een Nederlander van beteekenis is geweest Alanus van Rijssel,
t 1203, die met behulp van de deductieve methode den inhoud
van de kerkleer heeft trachten te bewijzen als geldig voor de
rede.

*) F. Sassen, Gesch. der patr. en middeleeuwsche wijsbegeerte, 1928,
pag. 104.

B. DE BLOEITIJD VAN DE SCHOLASTIEK,
(van 1200—:h 1350).
Voor wij overgaan tot de behandeling van den bloeitijd der
Christelijke scholastiek, willen we eerst een kort overzicht geven
van de Mohammedaansche en de Joodsche philosophie, die voor
de scholastiek beteekenis hebben gehad.

1. De Mohammedaansche philosophie.
T. J. de Boer. Wijsbegeerte van den Islam. Haarlem, 1921.
M. Horten. Die Philosophie des Islam. München, 1924.
C a r r a d e V a u x . Les penseurs de 1'Islam. Paris, 1921—1926.

Van de eerste eeuwen af heeft in Syrië een hellenistische
cultuur gebloeid, die toen de Muzelmannen het hadden ver
overd, het geestelijk bezit van de Arabieren is geworden. De
Syriërs brachten hen op de hoogte met de philosophie van
Griekenland en deze wijsbegeerte werd door hen overgenomen.
De Mohammedanen vertaalden in de negende eeuw de werken
van Aristoteles, enkele dialogen van Plato en de geschriften
der neoplatonici in het Arabisch. Bagdad werd het centrum
dezer cultuur; daarnaast bloeide ook in Spanje de philosophie op.
We zien een eigenaardige verbinding tusschen de medische
wetenschap en de philosophie: de dokters interesseeren zich in
hoofdzaak voor logische en metaphysische problemen. Omdat
de kracht om zelfstandig nieuwe systemen te scheppen niet
aanwezig was, hebben zij de gedachten van Aristoteles steeds
weer behandeld en gecommentarieerd.

FARABI

11?

Zuiver was de vertolking van den grooten Stagiriet niet, daar
Aristoteles werd verbonden met en verklaard bij het licht van
de neoplatonici. Zoo weet men b.v. het Aristotelisch, in zich
zelf meer deïstisch Godsbegrip te huwen aan de emanatie
gedachte van Plotinus. Ten tweede is de vertolking niet altijd
zuiver, omdat men in strijd kwam met de leer van den Islam.
Men deed dan tweeërlei: öf men wijzigde het dogma eenigermate
in de richting van de philosophie en trachtte op deze wijze
godgeleerdheid en wijsbegeerte met elkander te verzoenen öf
men plaatste de stellingen van de philosophie en van de religieleer eenvoudig naast elkaar, liet ze onverzoend naast elkaar
staan en heeft door deze methode voet gegeven aan de opinie
dat er tweeërlei waarheid was, een op het terrein van de theo
logie en een op het gebied van de philosophie. Eindelijk zij nog
opgemerkt, dat er in dezen tijd een stroom pseudo-aristotelische
literatuur verschenen is en veel onder den naam van Aristoteles
is overgeleverd, waaraan de Stagiriet part noch deel had. Toen
uit Griekenland bekend werd, welke de echte werken van Aris
toteles waren, zijn langzamerhand de pseudo-aristotelische
werken verdwenen.
We zullen thans de voornaamste figuren noemen.
a. Farabi.
Werken

voornaamste boeken van Farabi, f 950,
die dokter te Bagdad was, zijn zijn commenta
ren op onderscheidene werken van Aristoteles en, behalve veel
geschriften over allerlei onderwerpen, zijn encyclopaedie de divisione scientiarum en het Boek over den ringsteen der wijsheid.
Hij is het vooral geweest, die de logica van Aristoteles aan de
Mohammedanen bekend gemaakt heeft.
Leer

Farabi is er van overtuigd, dat de gewone
menschen genoeg hebben aan de letterlijke op
vatting van den Koran. De wijsgeeren moeten echter dieper
doordringen en trachten den geestelijken zin er van te verstaan.
Philos. II
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Het hoogste doel van den mensch is God te kennen. Maar de
eigenschappen Gods moeten niet opgevat worden als accidentia
aan het wezen Gods, maar als wijzen (modi), waarop wij het
Goddelijk wezen waarnemen. Wij kunnen God alleen kennen pro
mensura hominis en een extase, waardoor wij met de Godheid
één zouden worden, is voor den mensch niet te bereiken.
De schepping wordt in neoplatonischen zin opgevat als een
emanatie of uitvloeiing uit de godheid, waaruit zich dan na
verschillende graden de lichamelijkheid vormt. Gaat Farabi in de
metaphysica dus den weg van het neoplatonisme op, in de logica
tracht hij aan Aristoteles vast te houden en het leersysteem van
den Koran te gieten in een aristotelisch logisch schema. Dat hier
door verwikkelingen ontstonden met de zuiver Mohammedaansche theologen spreekt van zelf.
b.

Avicenna.

Een geest, die sterk in Grieksche lijn denkt en
Leven.
voortdurend getracht heeft een brug te slaan
tusschen Mohammedanisme en Grieksche philosophie en deze
met elkaar te verzoenen. Avicenna is geboren in 980, heeft ge
studeerd te Bagdad en is aldaar en in Ispahan leeraar in de
wijsbegeerte en tegelijk dokter geweest. In 1037 is hij gestorven.
Zijn medisch hoofdwerk is Canon medicinae,
Werken.
brQn yoor ^ mecüsche wetenschap in de Middel
eeuwen. Philosophisch hoofdwerk is Het boek der Genezing,
waarin hij logische en metaphysische problemen bespreekt, maar
ook physica en mathematica behandelt. Voor het einde van de
twaalfde eeuw zijn deze werken in het Latijn vertaald en hebben
grooten invloed uitgeoefend op de Christelijke scholastiek.
In de logica is van belang, dat hij ten opzichte
van de leer der universalia een onderscheiding
treft, die in ongeveer denzelfden geest is genomen door den
grootmeester der scholastiek, Thomas van Aquino. Avicenna
eer'
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zegt, dat de soortbegrippen beschouwd kunnen worden te be
staan op drieërlei wijze, nl. vóór de dingen, in de dingen, en na
de dingen.
De soortbegrippen bestaan vóór de dingen, ante res, in Gods
verstand. Alles wat bestaat is door God vóórgedacht. Gelijk een
kunstwerk in den geest van den kunstenaar aanwezig is, vóór
iets van de idee was gerealiseerd, zoo heeft het soortbegrip be
staan in God vóór het in de werkelijkheid in het aanzijn werd
geroepen. Het universale bestaat in Gods wijsheid en wil en
daarna wordt het in een veelheid van exemplaren in de werke
lijkheid gerealiseerd.
Ten tweede bestaat het universale ook in de dingen, in rebus,
d. w. z. het soortbegrip is in ieder individueel exemplaar imma
nent. Het is met zijn accidentia in de werkelijkheid gerealiseerd
en op deze wijze een natuurlijk ding geworden, dat iets van de
heerlijkheid van het soortbegrip in zich draagt en vertolkt.
Ten derde bestaat het soortbegrip na de dingen, post res. Door
middel van de waarneming hebben wij de dingen gezien en door
middel van ons verstand hebben wij het formeele en algemeene
geabstraheerd en in een definitie saamgevat. Zoo leeren we dus
de dingen in de werkelijkheid kennen door middel van het soort
begrip.
In de richting van deze belangrijke onderscheiding is het pro
bleem van de universalia bij Thomas tot een oplossing gekomen.
In de kosmologie treffen we bij Avicenna aan een eigenaardige
verbinding van Aristotelisme en neoplatonisme. Hij handhaaft
de leer van Aristoteles, dat de wereld eeuwig is en dus altijd
heeft bestaan. Ge zoudt zeggen: dan komt haar ook de onaf
hankelijkheid, de aseïtas toe en wordt de wereld met de Godheid
geïdentificeerd. Neen, zegt Avicenna, de wereld is saamgesteld
en niet eenvoudig (simplex) als God. Ze is niet oorspronkelijk
uit zichzelf. Ze is eeuwig door God veroorzaakt, maar niet zóó,
dat zij door den wil Gods in het aanzijn geroepen is, maar zóó,
dat zij eenigermate aan God verwant is, uit Hem is uitgevloeid,
geëmaneerd. In de materie is de potentialiteit, in God de actuali-
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teit. Nu kan het veranderlijke (de kosmos) uit den Onverander
lijke niet rechtstreeks uitgaan. Vandaar dat er naar neoplatonischen trant door Avicenna verschillende phasen worden gestatueerd, waarin het onveranderlijke overgaat, overvloeit in de
veranderlijke wereld. Eerst komt uit God de intelligentia prima,
d. i. de noes van Plotinus, deze wordt dan weer het principe der
veelheid, vervolgens gaat het in een aantal sferen naar de lagere,
materieele wereld. In heel deze kosmologie is dus een sterk pan
theïstische trek.
Een eigenaardige verbinding van Aristotelisme en neoplato
nisme hebben we in de kenleer. De natuurlijke verstandelijke
kennis is niet de hoogste; de wijze van kennen, die ons in het
wezen der dingen inbrengt, van de schaal naar de kern, is de
mystische of intuitieve. Dit is geen redeneeren meer, maar een
onmiddellijk schouwen van de dingen. Vooral de profeten hebben
dit privilege in bizonderen zin. Bij deze in het wezen der zaak
neoplatonische voorstelling hebben verschillende mystici in de
Middeleeuwen zich aangesloten.
c. Algazel.
Algazel of Ghazali was een philosoof te Bagdad en is daar in
1111 gestorven. Hij is een orthodox Mohammedaan en staat zeer
sceptisch ten opzichte van Aristoteles, neemt in elk geval de
naar zijn meening valsche thesen van Avicenna niet aan. In zijn
werk Destructio philosophorum bestrijdt hij drie stellingen die
van Aristoteles waren overgenomen.
In de eerste plaats, de eeuwigheid van den kosmos, wat door
Aristoteles geleerd werd. Daartegenover handhaaft Algazel met
kracht de schepping der wereld uit niets in den tijd.
Ten tweede meent men, dat een individueele onsterfelijkheid
niet bestaat; de door Mohammed beloofde genietingen in het
paradijs en de vreeselijke kwellingen in de hel zouden slechts
producten zijn der phantasie. Daartegenover belijdt Algazel als
orthodox Mohammedaan, dat er is een persoonlijke onsterfelijk-
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heid en dat de wederopstanding des lichaams aan het einde der
dagen zal plaats hebben.
In de derde plaats houdt men vol, dat het weten Gods zich
niet uitstrekt tot de enkele momenten in het wereldproces, maar
alleen tot het algemeene. Daartegenover meent Algazel, dat er
een ingrijpen Gods is in elk gebeuren op aarde. Hij wil nl., echt
Mohammedaansch, de volstrekte werking van de causaliteitswet in het geschieden op aarde niet aanvaarden. We zien
overal, dat het eene gebeuren plaats heeft na het andere, maar
dat is nog geen bewijs, dat het ook de werking van het vooraf
gaande gebeuren is. We geven aan de waarneming van een post
(daarna) de beteekenis van een propter (daarom), en dit is niet
geoorloofd. Elk natuurgebeuren ontstaat door een ingrijpen van
de almachtige hand Gods. Alles laat Hij geschieden, zooals Hij
het wil. Allah doet wat Hij wil, zijn wil is niet aan het verstand
gebonden, is absolute willekeur, 't Is een zuiver liberum arbitrium indifferentiae. Het gebeuren kon even goed anders zijn,
en dat het zoo is, zooals het is, daarin hebben wij, als menschen,
te berusten. Wij hebben ons aan zijn wil te onderwerpen. Islam
beteekent onderwerping. Het gebeuren in de natuur wordt alzoo
tot een aaneenschakeling van wonderen. Er is geen orde en geen
wetmatigheid in het gebeuren der natuur.
Algazel is — en dat hangt hiermede samen — ook de vader
van de Mohammedaansche mystiek. Het ware geloof is niet
slechts een kennen van de wet, maar een zich overgeven aan
Allah, een ethische reiniging der ziel, een schouwen Gods als
van aangezicht tot aangezicht, de vereeniging met den Aller
hoogste op een geestelijke manier. Hij beveelt aan in dit
mystieke leven een goed leidsman te kiezen, anders zou men licht
aan het dolen raken.
Algazel is de man die de orthodoxe Mohammedanen eeuwen
lang heeft beïnvloed x ).
!) Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, I4, Tübingen, 1925.
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d. Averroës.
Tegen Algazel is in het Westen opgetreden Averroës uit
Cordova, f 1198, die een Destructio destructionis geschreven
heeft en daarin Algazel berispt, omdat hij de leer van Aristoteles
heeft bestreden. Voor Averroës is Aristoteles de eenige gids in
de philosophie. Hij heeft hem buitengewoon vereerd en op zijn
werken veel commentaren geschreven, zoodat hij wel kortweg
de commentator van Aristoteles wordt genoemd. Averroës keert
zooveel mogelijk tot den oorspronkelijken tekst van Aristoteles'
geschriften terug, maar dit neemt toch niet weg dat hij onder
scheidene neplatonische elementen in zijn philosophie heeft op
genomen.
In navolging van Aristoteles leert hij het eeuwig bestaan der
wereld 1). Alle ontstaan is verandering en alle verandering ge
schiedt aan een subject en het subject is in dit geval de materie.
Nu had Avicenna geleerd, dat de schepping hierin bestond, dat
aan de materie vormen verleend waren en daardoor de dingen
waren ontstaan. Maar voor Averroës zijn de vormen potentieël
in de materie aanwezig, ze behoeven alleen maar uit potentia
in actus over te gaan. De hyle komt dus weer van eeuwigheid
tegenover God te staan.
Averroës heeft zich vooral bekend gemaakt door zijn leer van
de eenheid van het intellect (unitas intellectus), waardoor hij
zich stelde tegen Algazel. Hij bestreed de persoonlijke onsterfe
lijkheid. 't Is hetzelfde intellect, dat zich in alle eindige indivi
duen manifesteert. Deze al-geest blijft voortbestaan en is eeuwig,
maar het individu gaat onder. Thomas heeft deze leer met alle
kracht bestreden.
De verhouding van theologie en philosophie heeft Averroës
aldus gestatueerd, dat de religie een voorstelling in beeld is van
hetgeen de philosophie als begripsmatige waarheid begrijpt. De
volle waarheid is in de philosophie, maar weinigen zijn er, die
x)

I. Goldziher, a. w. pag. 322.
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haar vinden. Wij hebben openbaring noodig, want theologisch
moet heel wat worden aangenomen, wat philosophisch niet geldt
en niet gelden kan. Hier is in beginsel een splitsing tusschen
theologie en philosophie aanwezig, die bij de navolgers van
Averroës heeft doorgewerkt en die niet zonder invloed is ge
bleven op de scholastiek der Middeleeuwen.

2.

De Joodsche philosophie.

I. Goldziher. Die islamitische und jüdische Philosophie des
Mittelalters. Kultur der Gegenwart I2. 5. Leipzig, 1913.
D. Neumark. Geschichte der jüdischen Philosophie des
Mittelalters2. 1928.
J. Guttman. Religion und Wissenschaft im Mittelalter und
im modernen Denken. Breslau, 1922.

a. De Kabbala.
Kabbala wordt gewoonlijk overgezet door „overleveringen" en
hiertoe behooren voornamelijk twee boeken nl. Sefer Jezirah
(boek der schepping) en Sohar (glans). Men heeft aan deze
boeken in de Middeleeuwen veel gezag toegekend: ze zouden
lang voor onze jaartelling vervaardigd zijn. Nauwkeurig onder
zoek heeft echter aan het licht gebracht, dat het eerste ver
vaardigd is ongeveer in de 9e eeuw, terwijl het tweede aan de
13e eeuw zijn ontstaan dankt. De Kabbala is een soort geheim
leer van de neoplatonische en philoonsche soort. Heel sterk komt
de emanatieleer naar voren, zoodat de wereld uit het lichtwezen
der Godheid is uitgevloeid. In heel de wereld is een trapsgewijze
verwijdering van het oerlicht. Het kenmerkt zich door een nega
tieve theologie.
b. Avicebron.
Salomon ben Jehuda ben Gebirol wordt gewoonlijk door de
scholastieken Avicebron (ook wel Avencebrol) genoemd. Ze
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houden hem voor een arabisch wijsgeer, maar later is duidelijk
gebleken dat hij een spaansche jood is, geboren 1020 te Malaga,
en gestorven in 1070.
Zijn hoofdwerk, in het Arabisch geschreven, is alleen in
Latijnsche vertaling bewaard gebleven. Het heet F ons vitae (de
bron des levens) en bevat een verbinding van Aristotelische
motieven met neoplatonische gedachten.
De levensbron is de Goddelijke wil, die van de Godheid zelf is
onderscheiden en die gedacht wordt als een wezen of kracht,
waaruit heel de wereld in verschillende trappen of phasen is
geëmaneerd. Het heelal is een samenstelling van stoffen en
vormen. Bij elk ding moet onderscheid gemaakt worden tusschen
stof en vorm, materia en forma, potentie en actus, mogelijkheid
en werkelijkheid. Ook op geestelijke dingen past Avicebron deze
onderscheiding toe, zoodat men b.v. ook van een materia der ziel
kan spreken.
God zelf is boven de onderscheiding van stof en vorm ver
heven. Hij is zuiver vorm, zoodat Hem niets potentieels toekomt.
Hij is — en dit is weer een neoplatonisch element — ook onken
baar. Op eigenaardige wijze sloot zich bij deze negatieve theo
logie het joodsche Godsbegrip aan. Jhvh is de verhevene, boven
alle creatuur ver uitgaande, en toen dit begrip met neoplato
nische tendenzen werd versterkt, werd het al inhoudloozer en
kwam in strijd met het O. Testament, waar Jhvh zeer zeker de
verhevene is, maar die tegelijkertijd zich in zijn gerechtigheid
en genade openbaart.
c.

Maimonides.

J. G u t t m a n n e. a. Mozes ben Maimon. Sein Leben, seine
Werke, sein Einflusz. Berlin, I 1908, II 1914.
J. Guttmann. Die religiösen Motive in der Philosophie des
Maimonides in: Vortrage des Institutum Judaïcum an der
Universitat. Berlin, I 1927.

Mozes Maimonides, geboren in 1135 te Cordova, heeft later
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geleefd in Egypte en is 1204 te Fostat gestorven. Zijn hoofdwerk
is Moreh Nebuchim (leider der dwalenden).
Maimonides is streng aristotelicus. Aristoteles is de man die
in philosophische dingen gekomen is tot den hoogsten graad van
kennis, zoodat hij op wijsgeerig gebied de leidsman is. Toch
heeft hij op enkele punten misgetast. Zoo handhaaft Maimonides
de schepping der wereld uit niets in den tijd en verzet zich
tegen een eeuwige wereld, gelijk door Aristoteles werd geleerd.
De openbaring zegt ons heel duidelijk, dat de wereld in den tijd
geschapen is. Overigens gaat hij met Aristoteles mede en is in
zijn denken sterk rationalistisch. Hij zegt, dat de openbaring ons
gegeven is niet alleen om die te betrachten, maar ook om de
hoogste waarheden door haar te leeren kennen. In de Ethiek
gaan de dianoëtische deugden boven de ethische. Er zijn drie
kenbronnen: 1. de zintuiglijke ervaring; 2. wat door de rede
wordt bewezen; 3. wat van de profeten is overgeleverd. Dit
laatste evenwel met een beperking. Wanneer wonderen en der
gelijke in den Pentateuch staan en deze door de rede niet te
aanvaarden zijn, moet de letterlijke verklaring vervangen
worden door de allegorische en moet dus de methode van Philo
in toepassing gebracht worden. Geen wonder, dat de rabbijnen
van Maimonides zeiden, dat hij „de H. Schrift aan de Grieken
had verkocht".
In de Ethiek handhaaft Maimonides de wilsvrijheid. Ieder
mensch kan het goede of het kwade kiezen naar hij wil en onder
eigen verantwoordelijkheid. Van een leiding Gods in de ge
dragingen der menschen, van een voorzienigheid, van een praedestinatie wil hij niets weten. Hoogstens is er alleen een praescientia.
Maimonides is door zijn kennis van Aristoteles voor de
Christelijke scholastiek der Middeleeuwen van groot belang ge
worden.
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3.

De scholastiek in haar bloei.

Cl. D e n i f l e . Die Universitaten der Mittelalters. Berlin,
1885.
M. Bierbaum. Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der
Universitat Paris. Freiburg 1920.
F. Paulsen. Geschichte des gelehrten Unterriehts3. Leipzig
1921.

Deze periode kenmerkt zich door het bekend
ris o e es. worcjen van aj de werken van Aristoteles, het
streven van de groote denkers om dezen gedachteninhoud te
absorbeeren en te assimileeren en op deze wijze de heidensche
philosophie van Aristoteles in overeenstemming te brengen met
het Christendom. Men kende tot dusver van Aristoteles alleen
de categorieën en irepl tpur,ueixg. Daarbij kwam nu, dat in de
tweede helft van de twaalfde eeuw ook de andere werken van
het Organon bekend werden en in het midden van de dertiende
eeuw de metaphysica, physica, ethica, psychologie en politiek.
Men kreeg deze kennis in hoofdzaak door de Mohammedaansche
philosophie, die Aristoteles in het Arabisch tamelijk zuiver had
bewaard. De cultuur van Bagdad en Cordova werd te Parijs
ingevoerd. Vooral in Spanje, met name in Toledo, zijn onder
scheidene werken van Aristoteles opnieuw uit het Arabisch in
het Latijn vertaald. Er waren zelfs scholen en collegia van
vertalers. Enkele werken werden rechtstreeks uit het Grieksch
in het Latijn vertaald. Zoo verscheen van de metaphysica van
Aristoteles een nieuwe vertaling uit het Grieksch in het Latijn
van de hand van Willem van Moerbeke. Deze vertaling is in de
Middeleeuwen zeer veel gebruikt. De geleerden hebben in den
regel met deze vertalingen gewerkt. Het bleek nu dat men
tot dusver een neoplatonischen Aristoteles had gehad; er
waren boeken verschenen, waarin merkwaardige verbindings
lijnen tusschen Aristoteles en de neoplatonici waren getrokken;
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deze onzuivere Aristoteles werd nu in zijn onzuiverheid bekend.
De geleerden vlijt van de Middeleeuwen heeft langzamerhand
den zuiveren Aristoteles van onder het stof te voorschijn ge
haald, het echte van het onechte onderscheiden, en de neoplato
nisch overschildering verwijderd.
En deze zuivere Aristoteles begon invloed uit te oefenen, niet
alleen ten formeele, maar ook ten materieele. Eerst was er bij
de Roomsche curie, die meer in neoplatonischen geest de weten
schap beoefende, nog al verzet tegen Aristoteles. Spoedig echter
veranderde deze tegenkanting in sympathie en werd door den
invloed van groote geleerden Aristoteles een autoriteit. Aristote
les werd de leidsman, de philosoof. Met hetgeen Aristoteles
gezegd heeft, is in vele gevallen de quaestie beslist. Wat de
H. Schrift is in de theologie, dat wordt Aristoteles in de
philosophie, nl. de bron, waaruit de kennis van de wijsbegeerte
wordt geput.
Hiermede was tegelijk een ander proces tot
Philosophie en
volle ontwikkeling gekomen, nl. de vernaturaliTheologie.
seering van de philosophie. Bij Augustinus was
het nog zoo, dat de philosophie positie nam in het geloof en zij
van uit het standpunt des geloofs de waarheden, de geopenbaarde
mysteria ging bewerken, niet om ze te bewijzen, maar alleen om
ze in verband met elkander helder voor den geest te stellen. Maar
sinds Anselmus, en reeds vroeger, is er een kentering gekomen.
Anselmus vatte het intelligere op als een probare, het begrijpen
als een bewijzen door de rede, en in deze richting voortredeneerende is de philosophie geworden een natuurlijke theologie,
waarbij men zonder de bizondere openbaring Gods en los van
haar, alleen bij het licht der natuurlijke rede, het wezen en den
oorsprong der dingen onderzoekt, en zoo een wetenschap ver
krijgt, die voorbereidend werk levert voor de theologie, maar die
toch zonder haar over heel gewichtige waarheden beslist. De
theologie wordt teruggedrongen tot het enge veld van de myste
ria en dit gebied wordt al kleiner, terwijl de groote hoofdvragen
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beslist worden door de philosophie, die zich grondt niet op de
bizondere, maar alleen op de algemeene openbaring. Het helderst
treedt dit aan den dag in de verhouding van theologie en philo
sophie bij Thomas Aquinas. Het is geen wonder en een zuiver
historische consequentie, dat in het eind van de Middeleeuwen
theologie en philosophie niet meer naast elkaar, maar tegenover
elkander komen te staan, hetwelk duidelijk wordt in de leer
van de tweeërlei waarheid: iets kan in de theologie beweerd
worden waar te zijn, dat niet waar is op het terrein der philo
sophie. Beiden zeggen toch, dat hun stelling waar is. Dit moest
natuurlijk, gelijk b.v. bij Descartes, er toe leiden, dat de philo
sophie kwam te staan boven de theologie en deze alleen b kon
zeggen, wanneer de philosophie a gezegd had. De philosophie
was geen ancilla theologiae, geen dienstmaagd van de theologie
meer.
.
U mversiteiten

Een factor van belang in de Middeleeuwsche
philosophie is de opkomst van de universiteiten
vanaf de twaalfde eeuw. De universiteit van Parijs is een van
de eerste en de voornaamste. Zulk een universiteit was een
inrichting van hooger onderwijs, die tamelijke zelfstandigheid
verkreeg en zelfs een eigen bestuur met een rechtspraak had.
Universiteit ziet oorspronkelijk niet op de eenheid van vakken
die aan de school werden onderwezen, maar op de eenheid van
hoogleeraren en studenten. Het is een universitas magistrorum
et scholarium, docentium et discentium. In zulk een eenheid van
leeraars en leerlingen onderscheidde men dan verschillende
studievakken of faculteiten, nl. de facultas theologica, de facultas iuris canonici et civilis, de facultas medicinae en de facultas
artium. Tot de laatste, de faculteit van de vrije kunsten werd ook
gerekend de philosophie en tot haar behoorde weer de natuur
wetenschap. Eerst in de negentiende eeuw heeft de natuur
wetenschappelijke afdeeling zich tot een eigen faculteit ont
wikkeld.
De studie in de theologie duurde acht jaar, waarbij de leerTT
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lingen echter veel jonger tot de universiteit werden toegelaten
dan dit in den tegenwoordigen tijd het geval is. Daarna kon men
den graad behalen van baccalareus en werd het recht verkregen
zelfstandig over de H. Schrift voorlezingen te houden. Na vier
jaar kon men dan weer examen doen voor magister, waarbij
men de bevoegdheid verkreeg zelf een disputatie te leiden en
een oplossing van de aanhangige quaestie te geven. Vooral van
belang was de disputatio de quolibet, ook wel generalis of com
munis genoemd, die tweemaal des jaars in het publiek werd
gehouden en waarbij ieder van de deelnemers vragen kon stellen.
Quodlibeta zijn dus disputaties over willekeurige, sterk varieerende onderwerpen. De voornaamste vorm van onderwijs was
het dispuut, waarbij het voor den magister vooral aankwam
op groote belezenheid en slagvaardigheid.
De ontwikkeling der scholastiek is zeer beBedelorden. vor(jerd door de orden der bedelmonniken, nl.
der Dominicanen en Franciscanen. De orde van Dominicus is die
van de predikheeren, welke zich vooral ten doel stelde de ketters
te bekeeren; dit bracht met zich mede, dat het aantal geleerden
in deze orde immer zeer groot geweest is. De Franciscanen
waren oorspronkelijk geen wetenschappelijke mannen en voer
den het principe van armoede in hun orde zeer streng door;
toen zij zich later aan de wetenschap gingen wijden, konden zij
ook sterren van de eerste grootte onder hun mannen tellen.
Deze bedelorden konden zich geheel aan de beoefening van
theologie en philosophie wijden, veel meer dan de wereldlijke
geestelijken. Beide orden hadden hun hoogleeraren aan de uni
versiteit te Parijs. Men heeft wel geprobeerd ze buiten den
universiteitskring te houden, doch dit is niet gelukt. Later komt
er een tegenstelling tusschen beide orden op: de Dominicanen
volgen Thomas, de Franciscanen Duns Scotus. De onderlinge
twisten waren mede oorzaak van den ondergang der scholastiek.
We zullen slechts de voornaamste personen behandelen.
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ALEXANDER VAN HALES

a. Alexander van Hales.
K. Heim. Das Wesen der Genade und ihr Verhaltnis zu den
natürlichen Funktionen bei Alex. Halesius. Tübingen, 1907.

Alexander van Hales is, we weten het jaartal van zijn ge
boorte niet precies, in de tweede helft van de twaalfde eeuw
in Engeland geboren, heeft gestudeerd aan de universiteit te
Parijs, werd bevorderd tot magister en was wegens zijn groote
geleerdheid en slagvaardigheid weldra een bekende persoonlijk
heid. Eerst betrekkelijk laat is hij lid geworden van de orde
der Franciscanen. Als zoodanig werd hij benoemd tot hoog
leeraar te Parijs, waar hij tot zijn dood in 1245 werkzaam
geweest is.
Zijn hoofdwerk is de Summa universae theologiae, waarvan
de eerste drie deelen door hem zelf geschreven zijn en het vierde
door Willem van Meliton is uitgegeven. Het eerste deel handelt
over God, het tweede over de schepping, het derde over de ver
lossing, en het vierde over de genademiddelen. De beste uitgave
is die van Quaracchi in 1924.
In deze Summa hebben wij de scholastieke methode al in
tamelijk volkomen vorm. Er wordt een of andere quaestie opge
worpen, waarvoor dan naar de methode van Abaelardus in zijn
Sic et non argumenten tegen en voor uit de H. Schrift en de
kerkvaders worden aangebracht. Daarna volgt de solutie, die
met verschillende gronden wordt bevestigd en vooral met weer
legging van de tegengronden, die in het eerste stuk tegen de
stelling waren ingebracht. Alexander is een van de eersten ge
weest, die de verschillende vragen op een dergelijke manier
behandeld heeft.
In zijn bewijzen blijkt hij alle werken van Aristoteles te
kennen. Hij kent niet alleen de logica, maar maakt gebruik
van materiaal, dat de andere geschriften van Aristoteles, die
toen pas bekend werden, hem leverden. In hoofdlijn bouwt hij
op Augustinus voort en sluit zich in hoofdzaak bij zijne ge-
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dachten aan. Invloed van Aristoteles is wel te bespeuren. Hij
tracht zelfs b.v. in zijn kenleer en psychologie eenigermate een
bemiddelend standpunt in te nemen en de tegenstellingen
tusschen Plato en Aristoteles te verzoenen, wat in den regel
niet gelukt.
Ten opzichte van de leer van de soortbegrippen is hij realist.
De soortbegrippen bestaan in Gods verstand als ideeën, die aan
de existentie voorafgaan en waarnaar de dingen gevormd en
geschapen zijn. Door het waarnemen van de dingen kunnen wij
eenigermate het soortbegrip leeren kennen.
De bewijzen voor het bestaan van God zijn volgens Alexander
rechtsgeldig en hebben zoo groote kracht, dat men aan den
tegenstander het bestaan van God rationeel zóó bewijzen kan,
dat hij het aannemen moet. Vooral vindt het ontologisch bewijs
van Anselmus bij hem zooveel instemming, dat hij het ongeveer
in dezelfde woorden reproduceert. Op dit punt heeft hij een zeer
groot vertrouwen in de menschelijke ratio, grooter dan het in
den regel bij ons het geval is.
b. Bonaventura.
E. G i l s o n . La philosophie de Saint Bonaventure. Paris, 1924.
B. L u y c k x . Die Erkenntnislehre Bonaventuras. Münster,
1923.

In de tweede plaats noemen we van de zijde der Francis
canen Bonaventura, den grootsten leerling van Alexander van
Hales. Hij is geboren in 1221 en werd, toen door middel van
Franciscus van Assisi een genezing bij hem bewerkt werd,
door dezen Bonaventura (gelukskind) genoemd. Hij werd reeds
jong in de orde der Franciscanen opgenomen, studeerde aan
de universiteit te Parijs, werd aan dezelfde universiteit later
hoogleeraar, in 1257 benoemd tot generaal van zijn orde en
is in 1274 te Lyon gestorven. Hij muntte uit door godsvrucht
en zelfverloochening, zoodat Alexander van Hales van hem eens
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gezegd moet hebben: in fratre Bonaventura Adamus non peccasse videtur (in broeder Bonaventura schijnt Adam niet ge
zondigd te hebben).
Zijn opera omnia zijn van 1882—1902 uitgegeven te Clarae
Aquae. De voornaamste werken die betrekking hebben op
philosophische vraagstukken zijn: commentarius in IV libros
sententiarum, breviloquium, itinerarium mentis in deum, soliloquium.
Wat de scherpte van geest betreft, staat hij beneden zijn
tijdgenoot Thomas Aquinas, maar wat de innigheid van zijn
taal betreft, wint hij het van dezen. Bonaventura is scholasticus
en mysticus tegelijk. Hij is goed thuis in de scholastieke methode,
maar plaatst zijn kennis van de natuur en van de ziel, van de
materieele en geestelijke dingen terstond in betrekking tot God.
Hij kent Aristoteles, laat door diens werken zijn geest be
vruchten, maar verzet zich tegen heidensche en onjuiste ge
dachten van Aristoteles, b.v. over de eeuwigheid dezer wereld
en leert dat deze wereld door God geschapen is in overeenstem
ming met de ideeën, die Hij van eeuwigheid in zich had. Bona
ventura is georiënteerd in zijn gedachtengang in de richting
van Augustinus' philosophie en wat de mystiek betreft gaat
hij in de lijn van pseudo Dionysius Areopagita.
In de metaphysica is het licht voor Bonaventura een factor
van groote beteekenis i). Het licht is zelf niet iets corporeels, is
geen lichaam, maar iets aan het lichaam, n.1. de voornaamste
vorm van het lichaam, dat licht verspreidt. Het is een forma
substantialis. Alle lichamen hebben deel aan het licht, maar in
verschillenden graad, en overeenkomstig den graad, waarin ze
deel hebben aan het licht, wordt hun rang en positie bepaald.
Onder de verschillende substantieele vormen, die in een ding
aanwezig kunnen zijn, is de lichtvorm de voornaamste, omdat
deze de plaats van het ding in de schepping bepaalt.
De vormen der dingen zijn zaden of kiemen, die als actieve
x)

Cf. Ueberweg-Geyer, Grundrisz, pag. 386.
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potenties in de materie gelegd zijn en uit deze zaden of kiemen
worden de vormen voortgebracht. In alle ding, niet alleen het
stoffelijke, maar ook het geestelijke, is te onderscheiden tusschen
materia en forma. Ook de ziel heeft haar materia. We hebben
echter bij de materie van ons zieleleven niet dadelijk te denken
aan iets materieels, daar de materia zeer goed spiritus, geest
kan zijn.
In de kentheorie leert Bonaventura, dat wij de werkelijkheidsdingen kennen, doordat we een afbeelding van de dingen tot
stand brengen, welke dan door de potentia apprehensiva, de
potentie die opvat, wordt opgenomen. De diiudicatio is het ver
mogen, waardoor de door de zintuigen opgenomen species door
middel van abstractie het bezit worden van het intellect. Voor
werp van kennis is alleen het soortbegrip. De kennis wordt
verkregen langs den weg der zintuiglijke waarneming, van her
innering en van ervaring. Niemand kan iets kennen, zonder dat
hij van zijn zintuigen gebruik maakt. De kennis van de principia is niet verkregen, maar aangeboren; aan de ziel is een
licht medegegeven dat haar in staat stelt de principia door
evidentie te kennen. Op de vraag of alle kennis stamt uit de zin
tuiglijke ervaring moet beslist ontkennend geantwoord worden.
Een deel van onze kennis is apriorisch van karakter, en betreft
de wereld der bovenzinlijke dingen, terwijl een ander deel aposteriorisch is en we eerst de dingen kunnen leeren kennen, nadat
ze object zijn geworden van onze zintuiglijke ervaring.
De existentie Gods is een onmiddellijk evidente waarheid.
De mensch is zekerder van het bestaan Gods dan van zich zelf.
Heel zijn denken is in de richting naar God.
In de mystiek kent hij zes trappen om naar God op te stijgen:
1. de sensus of zintuiglijke ervaring; 2. de imaginatio of ver
beelding; 3. ratio of de rede; 4. intellectus of het verstand;
5. intelligentia of intelligentie; 6. synderesis of geweten. De
zevende trap is die van de extase, waarbij de mensch komt
boven zichzelf uit; het wordt een docta ignorantia. Hier speelt
de kennis van pseudo-Dionysius Areopagita een rol.
Philos. II
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c.

Albertus de Groote.

G. v o n H e r t l i n g . Albertus Magnus 2 . Beitrage zur Geschichte der Philos. des Mittelalters XIV. Münster in W.
1914.
H. W i l m s . Albert der Grosze. München, 1930.
P . J o s . M. A r t s . D e heilige Albertus de Groote, bisschop
en kerkleeraar. Gent, 1932.
M. G r a b m a n n . Der Einflusz Alberts des Groszen auf das
mittelalterliche Geistesleben. Innsbruck, 1928.

Leven

Albertus is te Lauingen in Duitschland ge
boren. Sommigen meenen, dat 1193 het juiste
jaartal is, terwijl anderen met goede gronden 1207 als zijn
geboortejaar noemen. Omdat hij behoorde tot het riddergeslacht
Von Bollstadt, wordt hij ook wel Albertus von Bollstadt ge
noemd, maar meer bekend is hij door den naam, dien hij om
zijn groote capaciteiten als geleerde verwierf, n.1. Albertus
Magnus, Albertus de Groote. Hij is in hoofdzaak opgevoed en
heeft zijn theologische en wijsgeerige vorming genoten aan de
universiteit te Padua. Toen hij Aristoteles onder de knie had
en de verhouding, waarin de Aristotelische philosophie tot de
Christelijke theologie staat, zich volgens zijn opvatting helder
bewust was geworden, ging hij onderwijs geven, voorzoover
wij weten te Keulen, Hildesheim, Freiburg im Breisgau, Regens
burg en Straatsburg. Dit duurde van 1228 tot 1245. In 1248
zien wij hem weer te Keulen, waar o. a. Thomas van Aquino,
zijn groote leerling, de lessen volgde en de ideeën van zijn
meester inzoog.
Reeds op jeugdigen leeftijd had Albertus zich aangesloten
bij de orde der Dominicanen, die reeds toen niet alleen door de
prediking, maar ook door de geleerdheid van vele harer leden zich
naam had verworven. Daarbij werd de armoede der leden streng
gehandhaafd. Vooral in den tijd, toen Albertus provinciaal werd
van de Duitsche provincie, mochten de broeders niet meer te
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paard of met een rijtuig reizen. Hij gaf zelf het voorbeeld door
alle reizen te voet af te leggen.
Albertus was niet alleen een voor dien tijd zeer geleerd man,
maar ook een schitterend debater. Toen Willem van Sint-Amour
een geschrift in het licht gegeven had tegen de Dominicanen
onder den titel Over de gevaren der laatste tijden en hij door het
kapittel benoemd was dit werk te bestrijden, heeft hij zich met
een door allen bewonderde eloquentie aan het pauselijke hof te
Anagni zóó verweerd, dat Willem den 5 October 1256 werd
veroordeeld. Toen later in 1277 te Parijs onderscheidene stel
lingen van Thomas Aquinas werden veroordeeld, snelde hij er
heen om het voor de leer van Thomas op te nemen.
Daarbij was hij door zijn scherpzinnigheid de geschikte per
soon om als scheidsrechter in tal van processen op te treden.
In wereldlijke en in geestelijke of religieuze geschillen werd
telkens weer Albertus tot arbiter aangewezen.
In 1260 werd hij tot bisschop van Regensburg benoemd.
Hoewel de generaal van zijn orde hem vriendelijk bad deze
benoeming niet aan te nemen, had hij geen vrijmoedigheid haar
af te slaan. Hij is in de weinige jaren van zijn episcopaat van
1260—1262 te Regensburg als een vader opgetreden, heeft er
sober geleefd, is streng geweest en heeft vele goede dingen tot
stand gebracht. Den 11 Mei werd hij op zijn verzoek als bis
schop ontslagen.
Hij is één van de weinige scholastieken geweest, die zich
experimenteel met verschillende vraagstukken van natuurkun
digen aard heeft beziggehouden en is daarom door zijn tegen
standers verdacht zich met „de zwarte kunst" bezig te houden,
hetgeen niet waar was.
Nadat hij nog eenigen tijd als door den paus benoemd
kruistochtprediker in Duitschland was werkzaam geweest, ont
zaglijk veel kerken en kapellen had gewijd en buitengewoon
veel aflaten had gegeven, is hij den 15 November 1280 te Keulen
gestorven. Eerst eeuwen na zijn dood is hij door Pius XI voor
heilig verklaard en benoemd tot kerkleeraar. Op een in 1930
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door tal van kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen en
universiteiten geteekend schrijven is door den paus aldus be
sloten.
_r ,
Werken

Zijn werken zijn in 21 banden het eerst uit•
•
gegeven door P. Jammy te Leiden in 1651 en
een betere editie is van 1890—1899 in 38 banden verschenen
door de zorg van A. Borgnet.
De methode, die Albertus volgt en door
gro°ten leerling Thomas overgenomen en
p ï osop ie. conseqUent uitgewerkt wordt, is de dualistische.
Philosophie en theologie staan los naast elkaar, alleen mag de
philosophie hier nog dienst doen om aan de theologie den weg
te banen; zij is voorloopster, die de koningin der wetenschappen
den weg bereidt. Zij heeft een ander kennisobject, een andere
kennisbron, een andere kennismethode dan de theologie. Wat
bij Albertus ook onhelder moge zijn, over de verhouding van
theologie en philosophie heeft hij zich klaar uitgesproken.
De philosophie is een „natuurlijke" wetenschap, die beoefend
kan worden door elk, wien de gaven der natuur zijn toebedeeld,
die door elk mensch, die de natuurlijke talenten der rede ge
bruikt, kan bestudeerd worden. Een philosoof die niet weder
geboren is, kan de vragen naar wezen, oorsprong en doel deidingen, goed beantwoorden, voorzoover deze antwoorden liggen
binnen de wijsgeerige sfeer. Philosophie is een algemeen menschelijke wetenschap.
De theologie, zoo zegt Albertus, is een wetenschap, die gaat
over die dingen, welke tot onze zaligheid in betrekking staan.
Zij gaat niet over natuurlijke, maar over bovennatuurlijke
dingen. Om haar objecten te kennen is niet alleen noodig de
menschelijke rede, maar bij het natuurlijk licht of lumen
naturale moet bijkomen de werking van het geloof, dat zijn
kennis put uit de bovennatuurlijke openbaring Gods in de H.
Schrift. Het geloof heeft tot inhoud de mysteriën des heils, die
h-Cn
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door de rede nooit te vinden zijn. Kennis van de drieëenheid
Gods, van de vleeschwording des Woords, van de sacramenten
brengt ons de rede niet, dit is alleen een zaak van het
geloof.
Elk vak heeft dus zijn eigen keninhoud en zijn eigen kenbron,
en zijn eigen methode. De philosophie als algemeen menschelijke wetenschap heeft de waarheid uit de H. Schrift niet
noodig en kan dus in het afgetrokkene even goed door een
heiden als door een Christen beoefend worden. Hij sluit zich
— in dit systeem volkomen terecht — dan ook aan bij den wijs
geer der Grieken, Aristoteles. In theologische dingen volgt hij
nog voor een groot deel Augustinus, maar in de philosophie
is Aristoteles de leidsman. Met een enorme kennis van de
Arabische en -Joodsche kommentatoren gewapend onderzoekt
hij den geheelen Aristoteles en leert hem kennen aan de
Latijnsche wereld van zijn tijd. De methode, die hij hiervoor
gebruikt, is die van de paraphrase; hij omschrijft de gedachten
van Aristoteles en doet dat op zulk een manier, dat hij soms
in de philosophie Christelijke gedachten geeft en Aristoteles op
Christelijke wijze paraphraseert. Philosophie en theologie mogen
toch niet met elkaar strijden. De redewaarheden moeten over
eenstemmen met de geopenbaarde mysteria. De theologie moge
bovennatuurlijk zijn, zij is niet tegennatuurlijk of met de rede
in strijd. De paradox is niet toegestaan. Wanneer Aristoteles
b.v. leert de eeuwigheid van de materie, dan paraphraseert
Albertus hem op Christelijke wijze en leert, dat de materie een
begin heeft gehad en door God geschapen is. Uit het zijn der
materie volgt dan ook het bestaan van God. Hij besluit uit de
existentie van deze wereld tot de existentie van den Almach
tige, die de wereld in het aanzijn riep. Veel meer dan voor het
ontologisch bewijs van Anselmus voelt Albertus voor het kosmo
logisch bewijs voor het bestaan van God.
Zoo staan philosophie en theologie als zusters naast elkander,
de eerste gaat uit van en beschikt over geen andere krachten
dan de menschelijke rede, de tweede gaat uit van het geloof
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in de openbaring Gods in de H. Schrift. Ze kunnen echter nooit
met elkander in conflict komen.
De Soort
.
.

Ten opzichte van de in de Middeleeuwen veel
besproken quaestie van de realiteit der soort
begrippen, sluit Albertus zich nauw aan bij het
standpunt, dat door Avicenna is ingenomen en door Thomas
Aquinas met groote helderheid is uiteengezet. Volgens Albertus
zijn er drie klassen van vormen. Ten eerste de klasse van de
vormen in het bewustzijn Gods, welke ideeën de oertypen zijn
van de werkelijkheid, de begrippen of vormen, waarnaar de
dingen in de schepping zijn gemodelleerd; het zijn de universalia
ante rem, de soortbegrippen, die bestaan vóór de existentie van
het ding. De tweede klasse van vormen zijn die, welke in de
werkelijkheid verwerkelijkt zijn en waarnaar ieder ding zijn
eigen wezen heeft. In elk ding is zyn idee meer of minder vol
komen verwerkelijkt. Het zijn de universalia in re, het is het
soortbegrip in het werkelijkheidsding zelf. Ten slotte is er nog
een derde klasse van vormen, welke een product is van den
menschelijken geest en die wij door abstractie verkrijgen, nl. de
soortbegrippen, die wij vormen, nadat het ding er is en dit ding
met andere overeenkomstige dingen door ons in de werkelijkheid
is waargenomen. Het zijn de universalia post rem, de soort
begrippen, die na de dingen door ons worden geconcipieerd.
Wij vormen dus de soortbegrippen uit de ons gegeven werke
lijkheid. Wat ons betreft, zijn de dingen er het eerst en door
vergelijking van de dingen met elkander vormen wij de be
grippen. Wij gaan dus niet uit van door ons onafhankelijk van
de werkelijkheid gevormde begrippen, maar we beginnen altoos
de werkelijkheid precies waar te nemen en in overeenstemming
met haar onze begrippen op te bouwen. Dit empirisme leert
Albertus vooral heel sterk in de natuurwetenschap, waar hij
door ervaring en zelfs door experiment de dingen trachtte te
leeren kennen. Van de ervaring uit kan de mensch opklimmen
tot de wereld der abstracte dingen, zelfs opstijgen tot God.
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Albert is voor den tijd, waarin hij leefde,
een natuuronderzoeker van beteekenis geweest.
3 H na
Hij had niet alleen de natuur lief en stelde beon erzoe er. jang jn haar> maar hij bestudeerde haar ook.
Dit bestudeeren ging eenerzijds naar de methode der Middel
eeuwen: uit boeken; Aristoteles was hier zijn gids. Maar ander
zijds gaf hij zelf zijn oogen de kost, bekeek de natuur met
eigen waarneming en had de empirische methode reeds te
pakken, die enkele eeuwen later tot groote ontdekkingen zou
leiden. Hij was natuurlijk, en dat laat zich verstaan, scolasticus.
Maar deze uit boeken verkregen kennis werd aangevuld èn ge
corrigeerd door die der zintuiglijke ervaring. Door de vele voet
reizen, die hij maakte, kwam hij in nauw contact met de natuur
en zag wat een ander ontging. Wat hij gelezen heeft en wat hij
zelf op eenvoudige wijze heeft geëxperimenteerd, heeft hij in een
paar werken neergelegd. Door zijn de vegetabilibus heeft hij
de plantkunde, die in zijn tijd op een zeer laag peil stond, aan
zienlijk verhoogd. Wilms zegt op pag. 51 van zijn boek over
Albert dat dit botanisch werk zich kenmerkt door vier eigen
schappen: 1. de zelfstandigheid, waarmee hij staat tegenover
zijn voorbeeld (Aristoteles); 2. de scherpte en veelomvattendheid
van zijn waarneming; 3. de klaarheid en duidelijkheid bij de be
schrijving der individueele planten en plantendeelen; 4. de poging
om de systematische indeeling tot haar recht te doen komen.
Niet alleen de flora, maar ook de fauna, vooral van Duitschland, had zijn belangstelling. Het autographon de animalibus
is bewaard gebleven, en opnieuw door H. Stadler uitgegeven;
het bevat een schat van wetenswaardigheden over de zoogdieren,
de visschen, de vogels, de insecten, enz. Uit alles blijkt, dat eigen
waarneming de hoofdbron was voor zijn kennis der natuur.
Aibprt

, i
In de psychologie sluit Albert zich geheel bij
syc o ogie. Aristoteles aan. Dit brengt vaak groote moei
lijkheden met zich mede, omdat Aristoteles een heiden was en
Albert een Christen. De poging om Aristoteles met het Christelijk
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geloof in overeenstemming te brengen is hem dan ook niet ge
lukt. De beoordeeling van Alberts pogingen in dezen hangen
geheel af van het standpunt dat men inneemt ten opzichte van
de verhouding van philosophie tot theologie. A. Schneider zegt
er in zijn boek Die Psychologie des Alb. d. Gr. (pag. 533) dit
van: „Wir müssen, um ihn gerecht zu beurteilen, uns stets bewuszt bleiben, dasz der Plan, eine durchgreifende Synthese
zwischen Aristotelismus und Augustinismus herzustellen, ein
gewaltig kühnes, ein riesenhaftes Unternehmen bedeutete. dasz
naturgemasz ungeheure Schwierigkeiten der Verwirklichung
dieses Planes sich entgegenstellten. Auch wenn Albert nicht
selten strauchelt, seine Kraft erlahmt, so hat er Spateren doch
nicht blosz die Richtung gezeigt, er selbst hat die Haupthindernisse überwunden, Gestein und Gestrüpp beseitigt, das Funda
ment gegraben und die Quadern, Pfeiler und Querbalken zu dem
Gebaude geschaffen, das sein Schüler vollendete".
Uit de punten hier aangevoerd kunnen we zien, dat Albertus
een man van enorme beteekenis is geweest, en de eerste die,
de verhouding van philosophie en theologie, gelijk die in de
scholastiek geleerd wordt, klaar en helder heeft uitgesproken,
welk beginsel strikt is toegepast en in systeem gebracht door
Thomas van Aquino, den exponent der scholastiek.
d. Thomas Aquinas.
D. S e r t i l l a n g e s . St. Thomas' d'Aquin4. Paris, 1925.
Gilson. Le Thomisme3. Paris, 1927.
de Bruyne. St. Thomas d'Aquin. Paris, 1928.
H. E. J. Hoogveld. Inleiding tot leven en leer van
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B. Luyckx. Thomas' Kenleer, 's Hertogenbosch, 1923.
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Thomas is als zoon van een grafelijke familie
in 1225 te Rocca-secca bij Aquino in Italië ge
boren en in 1274 in het klooster Fossa-renova bij Terracina,
eveneens in Italië, gestorven. Hij is dus in de kracht van het
leven, nog geen vijftig jaar oud, weggenomen. Toch was hij door
zijn rusteloozen arbeid een oud man geworden, die van het leven
genoeg had en wenschte in te gaan in de sabbathsrust der kinderen
Gods. Wat heeft deze mensch in zijn korte leven een werk gepraesteerd! Op den leeftijd, dat Kant nog aan zijn drie Kritiken
beginnen moest, was Thomas al gestorven. Merkwaardig is, dat
zijn hoofdwerk de Summa Theologica wat den vorm en de indee
ling, wat methode en wijze van uitwerking betreft, af is. Men mag
het met Thomas eens zijn of niet, men moge de scholastieke
methode laken of prijzen, niemand zal ontkennen, dat hier voor
ons staat een van de grooten van ons menschelijk geslacht, die
in scherpte en diepte van denken onder de eersten moet gerekend
worden van hen, die zich met philosophische en theologische
vraagstukken hebben bezig gehouden.
In 1239 werd Thomas ingeschreven als student te Napels,
waar hij zich met al zijn wilskracht en met stalen vlijt op de
studie der wetenschappen toelegde. Tot de orde der Dominicanen
trad hij toe in 1243. Van 1245—1248 heeft hij gestudeerd aan
de hoogeschool te Parijs, die destijds bekend stond als het brand
punt der wetenschap. Hier heeft hij hoogstwaarschijnlijk de
lessen gevolgd van Albertus Magnus, die krachtigen invloed op
Thomas heeft uitgeoefend. In groote lijnen is hij het spoor ge
volgd, dat Albertus geteekend had, zoodat de gedachten, die deze
uitgesproken had, teruggevonden worden bij Thomas, maar nu
breeder, omvangrijker, dieper en klaarder uitgewerkt. In 1248
gaat hij met Albertus naar Keulen, om daar diens onderwijs
verder te volgen.
In 1252 werd hij aangewezen om onderwijs te geven als baccalareus aan de universiteit van Parijs, waar hij tal van leerlingen
om zich verzamelde; in 1256 werd hij benoemd tot magister.
Van 1259 tot 1268 is hij te Italië aan het hof van den paus te
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Anagni en te Orvieto werkzaam geweest, waar hij zijn studiën
voortzette en aan zijn Summa werkte. Van 1261—1265 maakte
hij in Italië kennis met Willem van Moerbeke, die de geschriften
van Aristoteles uit het Grieksch in het Latijn vertaalde. Al de
geschriften van den grooten Stagiriet werden bekend en Thomas
heeft van de vertalingen van Willem van Moerbeke zeer ge
profiteerd. Thomas heeft Aristoteles' werken gecommentarieerd
en geparaphraseerd op zulk een wijze, dat ze naar zijn meening
niets bevatten wat met het Christendom in strijd kwam. Het
niet-christelijke in diens geschriften liet hij weg of veranderde
hij. Niet te vergeefs heeft men Thomas den Aristoteles christüvnus genoemd. Eenerzijds heeft hij de averroistische verklaring
van Aristoteles verworpen, maar anderzijds is hij te velde ge
trokken tegen het augustinisme der Franciscanen, dat vooral
door Siger van Brabant werd gehuldigd. Met scherpe wapenen
ging hij tegen hen te keer.
Te Parijs zien we hem weer als hoogleeraar optreden in 1268,
waar hij het volle gewicht van zijn persoon in de schaal legt
bij den strijd, die daar tegen het Thomisme was uitgebroken.
Daarna ging hij weer naar Napels en vandaar heeft hij in 1274
een reis ondernomen naar het concilie van Lyon, op den weg
waarheen de krachten hem begaven en hij in een klooster over
leden is. Zijn lichaam is in 1369 naar Toulouse overgebracht,
waar het tot den huidigen dag een rustplaats gevonden heeft.
Thomas is een man van buitengewone werkkracht geweest.
Daarbij was de eer der menschen voor hem bijzaak. Hij heeft
getracht in zijn wetenschap God te dienen. Hij wordt beschre
ven als een man van groote nederigheid en ootmoed. Moest hij
echter zijn meening tegen tegenstanders verdedigen, dan stond
hij als een held in de bres en sloeg rechts en links met het
zwaard van zijn scherpe dialectiek. Er was haast niemand, die
tegen hem op kon. In geleerdheid en gevatheid, in scherpzinnig
heid en diepzinnigheid heeft hij al zijn tijdgenooten overtroffen.
Deze man is een unieke figuur geweest.
Geen wonder dan ook, dat de Roomsche Kerk hem al spoedig
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heilig verklaard heeft, eeuwen vroeger dan Albertus Magnus, en
dat Leo XIII in 1879 bepaald heeft, dat de philosophie van
Thomas eigenlijk erkend is als de officeele wijsbegeerte der
Roomschen.
Het hoofdwerk van Thomas is zijn Summa
esc ri en. Theologica. M. Grabmann heeft in 1919, tweede
druk in 1928, te Freiburg een mooie inleiding laten verschijnen
onder den titel: Einführung in die Summa Theologiae des hl.
Thomas von Aquin. In de proloog zegt Thomas, dat hij dit werk
vooral geschreven heeft voor hen, die met melk moeten worden
gevoed, die pas beginnen met de studie. Hij heeft overwogen,
dat de studie der theologie gehinderd werd door de enorme
massa zaken, vaak zeer onnut, die er in behandeld worden,
voorts doordat een goede orde van de te behandelen stof ont
brak, en, ten derde, omdat de voortdurende herhaling van
dezelfde onderwerpen minder aangenaam was voor den hoorder.
Deze fouten heeft hij zooveel mogelijk in zijn boek vermeden
en hij hoopt met de hulp van God deze onderwerpen, die de
heilige leer raken, op eenvoudige wijze uiteen te zetten, voor
zoover de stof dit toelaat.
Het eerste deel van de Summa handelt over den eenigen God,
den drieëenigen God, en God als Schepper.
Het tweede deel gaat over het laatste doel der dingen en
over de middelen om tot dit doel te geraken of over de menschelijke handelingen, zoo in het algemeen als in het bizonder.
In het derde deel vinden wij de hoofdstukken over den Zalig
maker, over de sacramenten, en over de opstanding der dooden.
Deze Summa theologica is een standaardwerk. De ontzaglijke
massa stof is op uitnemende wijze geordend en zóó behandeld,
dat de lezer in bijna alle gevallen precies te weten komt wat
Thomas wil. Over theologische en philosophische onderwerpen
heeft de man van Aquino zich hier uitgesproken met een klaar
heid, die het voor elk tot een genot maakt de Summa te lezen.
Er is één groot bezwaar tegen dit werk, n.1. de scholastieke
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methode. Alle vraagstukken worden zonder onderscheid be
handeld naar precies dezelfde methode en alle draden worden
op hetzelfde stramien gewerkt precies op dezelfde manier. Er
is geen variatie. Zoo b.v. in het eerste boek is de tweede quaestie,
die opgeworpen wordt, of er een God is. In het derde artikel
van deze quaestie komt dan de vraag ter sprake Utrum Deus
sit, of er een God is. Hiertegen worden twee instanties aange
voerd, die echter bestreden worden met hetgeen gezegd wordt
in Exod. 3 : 14: waar het van God heet: Ik ben, die Ik ben.
Voorts antwoordt hij, dat langs vijf wegen bewezen kan
worden, dat er een God is: 1. het is noodzakelijk te komen tot
iets wat het eerste bewegende is, dat door geen ander ding
bewogen wordt; 2. het is noodzakelijk eenige eerste causa
efficiens (werkende oorzaak) te poneeren; 3. het is noodzakelijk
iets te poneeren wat door zichzelf noodzakelijk is; 4. er moet
iets zijn dat de oorzaak is van alle zijnde dingen en van de
goedheid en van de volmaaktheid; 5. er moet een of andere
intelligentie zijn, waardoor alle natuurlijke dingen worden ge
ordend en bepaald tot hun doel. Daarna worden de twee argu
menten, die tegen het bestaan Gods aanvankelijk waren inge
bracht, weerlegd. Zoo gaat het nu met elk vraagstuk, hetzij van
philosophischen of theologischen aard, het wordt altijd naar dit
scholastieke schema behandeld. Een schaduwzijde is, afgedacht
van het formeele raam, dat aan den tegenstander zulk een
ruime plaats is toebedeeld en soms de ontwikkeling van de posi
tieve gedachte niet genoeg tot haar recht komt.
Ten tweede is voor de kennis van Thomas' philosophie van
belang zijn Summa contra gentiles (handboek tegen de nietgeloovigen). Het behandelt op apologetische manier de Christe
lijke wereld- en levensbeschouwing tegenover de philosophische
meeningen van de Mohammedanen en de Joden. Het eerste
deel handelt over God, het tweede deel over de wijze waarop
de dingen in het aanzijn geroepen zijn, het derde over het doel
der dingen, het vierde deel vraagt wat Gods openbaring in be
trekking tot deze dingen zegt. Men heeft dit werk in onder-
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scheiding van de Summa theologica wel de Summa philosophica
genoemd, en terecht, omdat in dit boek overduidelijk uitkomt
o. a. het dualisme, dat Thomas stelt tusschen theologie en philosophie.
Ten derde de quaestiones disputatae (b.v. over de waarheid,
over het kwaad, over de ziel, over de deugden, enz.) en de
quaestiones quodlibetales, over vraagstukken van allerlei soort,
die dikwijls door de hoorders aan de orde gesteld waren.
Ten vierde moeten genoemd worden zijn Commentaren op
de geschriften van Aristoteles, n.1. metaphysica, physica, de
anima, de Nicomachische uitgave van Aristoteles' ethiek, het
organon, en op werken over verschillende natuurkundige vraag
stukken.
Ook in de commentaren op de bijbelboeken en in de werken
voornamelijk met theologischen en dogmatischen inhoud worden
hier en daar gedachten aangetroffen die voor de philosophie
van belang zijn.
M. Grabmann en P. Mandonnet hebben zich zeer verdienste
lijk gemaakt voor het onderzoek naar de echtheid en voor de
dateering der verschillende geschriften van den Aquiner.
De opera omnia zijn in een prachtige editie sinds 1882 op bevel
van Leo XIII uitgegeven. Deze editie is nog niet voltooid. Een
goede uitgave van de Summa theologica is de derde editie be
zorgd door Kardinaal Josephus Pecci en verschenen in 5 banden
te Parijs in 1925. Van de Summa Theologica zijn goede Fransche,
Duitsche en Engelsche vertalingen verschenen. Tegenwoordig is
een Nederlandsche vertaling bezig te verschijnen te Antwerpen
(Geloof sverdediging).
De verhouding van geloof en wetenschap, van
theologie en philosophie krijgt bij Thomas een
bepaalde stempeling, die maatgevend is gewor
den voor de Roomsche opvatting van dit probleem tot den tegenwoordigen tijd toe.
Anselmus had de verhouding tusschen deze twee zóó gestatuGelooven en
Weten.
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eerd, dat de philosophie moest dienen om de thesen der theologie
te bewijzen. Fides quaerit intellectum, het geloof zoekt de weten
schap, ook in dezen zin, dat de wetenschap verschillende geloofs
stellingen, die binnen haar sfeer liggen, voor het verstand aan
vaardbaar maakt. Hier zijn geloof en wetenschap twee cirkels,
die voor een groot deel binnen elkaar vallen.
Bij Thomas is echter de verhouding anders. Bij hem zijn
geloof en wetenschap twee cirkels, die geheel buiten elkaar liggen
en alleen aan de peripherie elkaar raken. Beiden behooren tot
twee sferen, die onderscheiden blijven en slechts voor een klein
deel elkaar dekken.
In zijn Summa contra Gentiles vooral betoogt Thomas, dat de
philosophie niet uitgaat van de bizondere openbaring, die God
ons in de H. Schrift schonk, maar uitsluitend werkt bij het
natuurlijk licht der menschelijke rede. Philosophie is geen weten
schap des geloofs, maar een algemeen menschelijke wetenschap,
wier resultaten door ieder, die een rede heeft, moeten aanvaard
worden. Welk standpunt de mensch ook in religieuze dingen
moge innemen, op philosophisch gebied hebben we een terrein,
waar we elkander kunnen ontmoeten, daar hier slechts de rede
geldt, geen geloof. Krachtens de door God in die rede inge
schapen wetten kan de mensch een groot deel van de waarheid
leeren kennen op natuurlijk gebied. Zonder wedergeboorte en
geloof kan de mensch het dus op het gebied van de natuurlijke
waarheden een heel eind brengen. In het vertrouwen op de
kracht van het natuurlijk verstand kan de mensch opstijgen van
het zinlijke tot het bovenzinlijke, van het materieele tot het
spiritueele, van de eindige dingen tot den Oneindige, van den
mensch en de wereld tot God, die ze gemaakt heeft. De existentie
van God en van de menschelijke ziel staan voor de rede vast.
Dit is niet alleen een zaak van geloof, maar ook van philosophische bewijsvoering. Deze bewijsvoering is algemeen, geldt
voor alle menschen, moet daarom door elk aangenomen worden.
Aan de rationeele waarheden moet elk, die rede heeft, zich
onderwerpen.
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Ge kunt met uw philosophische redeneering zelfs zoover
komen, dat ge den drempel van de theologie bereikt, maar ge
kunt dien drempel nooit overschrijden. Ge kunt de credibiliteit
van de geloofsstellingen bewijzen en aantoonen, dat het redelijk
is om de objecten van de theologie door het geloof te aan
vaarden. Maar verder kunt ge niet komen. God heeft ons in de
bizondere openbaring zoowel de natuurlijke waarheden als de
mysteria geopenbaard, maar de mysteria b.v. de drieëenheid,
de vleeschwording des Woords, de wedergeboorte zijn alleen te
aanvaarden door het geloof. Het geloof is dus ook een bepaalde
vorm om tot kennis te komen, maar het geloof gaat boven de
rede uit, het is een aannemen op grond van de autoriteit Gods.
Hij heeft gesproken, vlrhq 'épx is hier het laatste woord. De
mysteria gaan wel boven de rede uit, zijn bovenredelijk, suprarationeel, maar gaan niet tegen de rede in, zijn niet antirationeel. Door de rede kunnen wij nooit de mysteria vinden, wij
kunnen ze ook niet door middel van haar bewijzen, maar zij kan
wel de baan effenen en den weg vrijmaken voor het geloof. Zij
is de wegbereidster voor het geloof. Philosophie is „praeambula
fidei".
Hieruit volgt nu, dat we twee wetenschappen hebben, die
naast elkaar staan: een natuurlijke wetenschap en een geloofs
wetenschap. Die natuurlijke wetenschap gaat uit van het licht
der rede en heeft de algemeen menschelijke objecten tot voor
werp van onderzoek, terwijl de geloofswetenschap of de theo
logie tot object heeft de waarheden Gods, die geopenbaard zijn
in de H. Schrift. Sommige terreinen b.v. de leer van God en de
leer der ziel hebben zij ten deele gemeen, andere terreinen vallen
geheel buiten elkaar, nl. de natuurphilosophie eenerzijds, en de
mysteria anderzijds.
Dit dualisme van natuurlijke wetenschap en geloofsweten
schap, van philosophie en van theologie staat bij Thomas in
nauw verband met zijn leer van het beeld Gods. We moeten
bij den eersten mensch volgens Thomas onderscheid maken
tusschen de natuurlijke gaven van rede en verstand die hij bij
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de schepping ontving en de daarbij geschonken genadegave die
vóór den val door God daaraan werd toegevoegd, dus onder
scheiden tusschen den mensch in puris naturalibus en den
mensch begiftigd met het donum superadditum, waardoor hij
in staat is boven de natuur uit te gaan en op te klimmen tot
de bovennatuurlijke bestemming, de visio Dei per essentiam,
het aanschouwen van God en het leeren kennen van diens wezen
tot op de diepte toe. Nu heeft de mensch door den val die boven
natuurlijke gave of het beeld Gods verloren, hij is een verzwakt
mensch geworden, de begeerlijkheid ging in hem heerschen, enz.,
maar tot een belij denis, als de Gereformeerden in hun confessies
hebben opgenomen, dat de mensch van nature dood is in zonden
en misdaden, kwam het bij Thomas niet. Het lumen naturale
of natuurlijk licht der rede bleef vrijwel behouden. Vandaar, dat
Rome over het algemeen de zonde niet zoo diep opvat als dit
door de Gereformeerden is gedaan en het bij den mensch in den
staat der zonde een mogelijkheid van kennis der natuurlijke
waarheid aanvaardt. Bij den mensch wordt volgens Thomas en
de geheele Roomsche theologie dit donum superadditum weer
hersteld door den Doop, en bewaard en versterkt door de sacra
menten van Boete en H. Avondmaal (Mis). De mensch heeft
dus in zich de mogelijkheid om de natuurlijke waarheden te
kennen en door de genademiddelen der kerk verkrijgt hij de
geschiktheid om de mysteriën des heils te aanvaarden en straks
op te klimmen tot de aanschouwing Gods.
Naar Gereformeerde opvatting is dit dualisme van philo
sophie en theologie niet juist. Het beeld Gods behoort niet tot de
bovennatuur, maar maakt deel uit van de natuur van den
mensch. Toen de mensch het beeld Gods verloor, verloor hij de
deugden van kennis, gerechtigheid en heiligheid en werd hij een
verkeerd, een zondig, een boos mensch. Door de algemeene
werking van Gods Geest zijn nog wel eenige „vonkskens" in
den mensch van nature overgebleven, maar deze zijn niet in
staat hem te brengen tot de kennis van het wezen en bestaan
Gods en tot de kennis van de geestelijke existentie der mensche-
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lijke ziel. Door het verlies van het beeld Gods is de mensch juist
dat kwijt geraakt, wat hem tot mensch maakt. Zijn rede gaat
tegen God in en hij zal trachten den Heere onzen God uit het
heelal weg te redeneeren.
Evenmin is de scheiding, die Rome op het voetspoor van
Thomas tusschen philosophie en theologie voltrekt, juist. De
philosophie is niet de wetenschap, die alleen werkt bij het licht
der menschelijke rede, zij gaat als Christelijke philosophie even
goed uit van het geloof als de theologie. We kunnen op zuiver
redelijke gronden buiten de H. Schrift om, niet bewijzen, dat er
een God is, evenmin als wij door rationeele redeneering kunnen
komen tot de substantieele existentie van de menschelijke ziel.
In onze philosophische redeneering, waar we een onderzoek in
stellen naar den laatsten grond en de diepste oorzaak der dingen,
gaan we uit van de dogmata, die het Christelijk geloof ons aan
biedt. Bij alle wetenschap, ook bij de philosophie, steunen wij
op en gaan wij uit van een partipris, van het vóóroordeel, dat de
Bijbel is het ware Woord van God. Ook de philosophie rust, even
als de theologie, in het Christelijk geloof. Ze is als Christelijke
philosophie even afhankelijk van de H. Schrift als de theologie.
Er is dus geen dualisme tusschen geloof en weten, tusschen
theologie en philosophie, maar er is hier een zuivere harmonie!).
Ten opzichte van de in de Middeleeuwen alom
heerschende vraag aangaande de realiteit der
soortbegrippen neemt Thomas in aansluiting
aan Avicenna en Albertus Magnus een standpunt in, dat we als
gematigd realisme kunnen qualificeeren en dat op de helderste
wijze het gevoelen van deze groep weergeeft. Het algemeene of
universale bestaat in de dingen, is in de individueele dingen
immanent. Het is de vorm, die de hoedanigheid der dingen
Gematigd
Realisme.

1) D. H. Th. Vollenhoven, Het Calvinisme en de reformatie van de
wijsbegeerte. Amsterdam, 1933, pag. 22v.v. spreekt van Schriftuurlijke
philosophie.
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bepaalt, en hun wezen, hun forma substantialis of quidditas is
de vorm van het soortbegrip. Het ééne soortbegrip kan in ver
scheidene exemplaren op verschillende manier existeeren. Het
beginsel van de individualiteit, het principium individuationis
vindt hij in de materie, die in ruimte en tijd quantitatief bepaald
is. In de geschiktheid van de materie om quantitatieve differen
ties aan te nemen, is de mogelijkheid van individualiseering ge
geven, d. w. z. de mogelijkheid, dat eenzelfde soortbegrip zich in
verschillende exemplaren als substantie verwerkelijkt. Maar de
forma van het begrip houdt de enkele exemplaren samen en
verbindt met elkaar wat gescheiden scheen.
Ten tweede bestaat het algemeene ook na de dingen. Er is
geen aangeboren kennis. Wie van enkele zintuigen beroofd is,
dien ontbreekt ook het begrip, dat met dit zintuig overeenkomt
of door middel van dit zintuig wordt gevormd. Een blindge
borene heeft geen begrip van kleuren. Door de dingen waar te
nemen, want alle kennis begint bij de ervaring, krijgen wij een
beeld in onzen geest, waarbij wij onderscheid plegen te maken
tusschen de toevallige eigenschappen of accidentalia en de
wezenlijke kenmerken of essentialia. Door abstractie laten wij
het toevallige vallen en houden wij over de wezenlijke ken
merken, den vorm der dingen, die het algemeene vertegen
woordigt. Het essentieele, dat wij leeren kennen, is de vorm,
is het soortbegrip.
De dingen zijn kenbaar, omdat zij rusten op en zich gronden
in gedachten Gods. Uit het hoogste denken zijn de dingen voort
gekomen. Zij hebben realiteit en bestaan, omdat hun wezen is
een vorm, een idee, die bestemd is om zich in het ding te mani
festeeren. Het feit, dat de dingen realiseering zijn van ideeën
en verwerkelijking van vormen, maakt het voor ons mogelijk
die ideeën en vormen op menschelijke wijze te kennen. Het
subject, de persoon die kent, is met het object dat gekend wordt,
dus ten innigste verwant.
Het primitieve of eenvoudige kennen is de waarneming met
de zintuigen. Deze zintuiglijke ervaring is het fundament van
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al onze kennis, zelfs van de geestelijke dingen. Want niets is
in het intellect, wat niet eerder geweest is in de zintuiglijke
ervaring. Het intellect behandelt die gegevens op een abstracte
wijze, d. i. op de manier, die voor het intellect geldt, en waar
door het intellect kennis krijgt van de vormen die de dingen
constitueeren.
Zoo zijn er in de derde plaats universalia, die aan de dingen
voorafgaan, vormen in het Goddelijk bewustzijn, krachten Gods,
waarnaar Hij de wereld met haar rijke verscheidenheid ge
schapen heeft. Thomas kan ze ideeën noemen, maar hij vat het
woord idee anders op dan de Platonici. Voor hen waren de
ideeën dingen, die een van God onderscheiden, eigen existentie
hadden. Deze leer wordt echter door Thomas verworpen en
hij handhaaft de ideeën als gedachten in God, waarnaar Hij de
dingen heeft gecreëerd, als vormen die de existentie beheerschen.
In den zwaren strijd over de realiteit der soortbegrippen heeft
Thomas in de Middeleeuwen deze oplossing gegeven.
.
Metapnysica.

Metaphysica als wetenschap van de principia
,
,
•«
des zijns is de algemeenste wetenschap, de
„eerste" wetenschap, zooals Aristoteles zegt. Zij heeft tot voor
werp van onderzoek het zijn in zijn algemeensten vorm. Het
zijn is als algemeen begrip niet te definieeren, het is ook geen
soortbegrip. Toch is het aan den anderen kant weer dat „waarin
al onze begrippen zich oplossen".
Naast het algemeene begrip zijn komt — en dit is een addi
tie — het begrip ding. Van dit begrip ding komen we tot het
begrip iets en eenheid.
Betrekken wij het begrip van het zijn op onze kennis, dan
krijgen wij het begrip waarheid, en betrekken wij het op onzen
wil, dan krijgen we het begrip goedheid.
Eenheid, waarheid en goedheid zijn de transcendentalia,
d. w. z. zijn zulke begrippen, die boven alle soortbegrippen uit
gaan.
De eenheid brengt aan het zijn niets wezenlijks toe, want elk
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ding wordt gedacht als ongedeeld in zichzelf en gescheiden van
al het andere. Zijn en eenheid vallen samen, zijn identisch.
De waarheid is dat, waarnaar het intellect zich uitstrekt.
Deze beweging gaat niet, zooals bij het begeeren, van binnen
naar buiten, maar omgekeerd, van buiten naar binnen. Onze
geest verzamelt het kenbare als in een middelpunt. De geest
kent de dingen, die los van ons subject, op zichzelf bestaan. De
waarheid is dus geen produkt van onzen geest, en evenmin
wordt het ding door ons bewustzijn tot stand gebracht, maar het
ding bestaat op zichzelf buiten ons bewustzijn. Thomas is realist.
De waarheid is een betrekking, een relatie tusschen het ding
en onzen geest; de waarheid is de overeenstemming van
het intellect met het ding; veritas est adaequatio intellectus
et rei.
Ten derde is de goedheid dat, waarnaar elk ding begeert. Het
goede is het volkomene zijn en als zoodanig met het zijn iden
tisch. Wat waarlijk is, is altijd goed. Het kwaad is een gebrek
aan zijn. De dingen zijn goed, omdat zij deel hebben aan de
goedheid Gods. Het goede is daarom als het volkomen zijnde het
doel, waarop alle strevingen zich richten, het is de doeloorzaak
van alle handelingen, wijl het doel de oorzaak van de oorzaak
is. Het goede staat aan de spits aller dingen, het is dat wat
beweegt zonder bewogen te worden.
Zoo zijn eenheid, waarheid en goedheid de transcendentale
begrippen.
De voornaamste metaphysische begrippen heeft Thomas
grootendeels aan Aristoteles ontleend en hij heeft daardoor een
begrippenterminologie geschapen, die door de scholastieken van
den tegenwoordigen tijd nog vrij algemeen wordt gebruikt.
B.v. de begrippen stof en vorm, potentie en actus, aanleg en
verwerkelijking. Materie is dat waaruit iets voortkomt, het
eerste subject waaruit iets door zichzelf geschiedt. Materie
wordt substantie genoemd, niet als een of ander zijnde, dat in
zich zelf beschouwd wordt in actu te bestaan, maar als in
potentie, met het doel dat het in actu zal zijn. Het begrip
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materia is een zuiver metaphysisch begrip. De vorm is de actus,
waardoor de dingen in actu bestaan, de vorm geeft aan de
materie het zijn. In de reeds bepaalde materie ligt de vorm
opgesloten. De eikel is de materie, de aanleg, de potentie voor
den volontwikkelden eik, waarvan wij waarnemen, dat de vorm
zich ten volle verwerkelijkt heeft.
Gelijk in het Eerste Deel bij Aristoteles is aangetoond kan
dit onderscheid tusschen stof en vorm, aanleg en volle verwer
kelijking, wanneer het wordt toegepast op het enkele ding in
de werkelijkheid zelf een vruchtdragend beginsel zijn, dat vooral
op het gebied van de natuurwetenschap van groote beteekenis
kan worden.
Men komt echter eenigermate in de klem, wanneer men der
gelijke, aan Aristoteles ontleende, terminologie op het Gods
begrip gaat toepassen. God wordt door Thomas genoemd de
allerzuiverste acte, actus purus of purissimus, die los gedacht
wordt van eenige potentie. In God is geen mogelijkheid, die
nog voor verwerkelijking zou vatbaar zijn. Alles is in Hem tot
algeheele realiseering en tot strikte voltooiing gekomen. God
is zuivere actualiteit. Er is geen aanleg of potentie in Hem die
nog zou kunnen worden gerealiseerd. Bij God vallen de essentie
en de existentie samen. Bij de schepselen is de existentie iets
dat bij hun wezen bijkomt. De wezenheid of essentie verhoudt
zich bij de schepselen als de potentie tot de actus, als de aanleg
tot de verwerkelijking, maar bij God is niets in potentie wat
niet tot actus is gebracht. Dit is volkomen juist, maar de vraag
rijst, of het niet beter ware de termen van de H. Schrift hier
te gebruiken en niet de philosophische terminologie van een
Griekschen wijsgeer op het wezen Gods toe te passen.
Thomas houdt ook vast aan een „natuurlijke" theologie, d. i.
een theologie die buiten de bizondere openbaring om tot stand
gebracht kan worden. Hij erkent zelf, dat zij ons God niet doet
kennen in de klaarheid, zooals de H. Schrift Hem openbaart,
vooral zijn ethische eigenschappen blijven grootendeels onbe
kend, maar toch meent hij het bestaan Gods en enkele meta-
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physische eigenschappen van Hem uit de natuur te kunnen be
wijzen.
Hij vindt het bewijs van Anselmus, het z.g. ontologische
bewijs uit het Godsbegrip, niet stringent. Uit het begrip „God"
volgt nog niet zijn werkelijke existentie. We kunnen bij God
niet besluiten uit de oorzaak tot het gevolg, maar uit het gevolg
tot de oorzaak. Alle bewijs voor Gods bestaan is dus een bewijs
a posteriori. God is de laatste werkende oorzaak en de laatste
doeloorzaak, is zoowel causa efficiens als causa finalis van alles
wat bestaat.
In Summa Theologica I, 2, 3, leert Thomas, dat er vijf wegen
zijn om God te kennen. Ten eerste is het noodzakelijk te komen
tot iets wat een eerste bewegende is, dat door niets wordt be
wogen. Ten tweede is het noodzakelijk te poneeren een of andere
eerst werkende oorzaak. Ten derde is het noodzakelijk iets te
poneeren wat uit en door zichzelf noodzakelijk is. Ten vierde
moet er één iets zijn, dat voor alle zijnden de oorzaak is en de
oorzaak van alle goedheid en volkomenheid. Ten vijfde moet er
een of andere intelligentie zijn, waardoor alle natuurlijke dingen
gericht worden naar het einddoel. En deze intelligentie noemen
wij God.
Wat te bewijzen is!
Immers uit het feit, dat er beweging is, af te leiden met
noodzakelijke consequentie, dat er een eerste beweger moet zijn,
zal voor velen in onzen tijd een sluitrede wezen, die moeilijk in
haar juistheid wordt erkend. Evenzoo staat het niet voor allen
apriori vast, dat er doelen in de wereld zijn en dat er een eind
doel is. Eveneens is het niet juist te stellen, dat allen de waar
heid zullen aannemen van de these, dat er iets noodzakelijks in
zich zelf moet zijn, enz. Maar afgedacht hiervan, kan men wel
gemakkelijk zeggen: dit noemen wij God, maar deze benaming
of benoeming volgt niet met logische consequentie uit de praemissen, die voorafgaan. God, gelijk de H. Schrift mij Hem open
baart, is een heerlijk levend wezen en geen afgetrokkenheid,
gelijk deze „bewijzen" mij Hem zouden doen kennen. Trouwens
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van de ethische eigenschappen — en die zijn voor den zondaar
de voornaamste — van zijn liefde en genade, ontferming en
trouw, zeggen deze bewijzen niets.
Men kan dan ook met den besten wil in deze redeneeringen
geen bewijzen zien, waardoor het inderdaad, buiten het geloof
in de H. Schrift als het Woord Gods om, vast komt te staan,
dat er een God is. God is object van ons geloof, niet een product
van redeneering. Natuurlijk zeggen deze „bewijzen" wel iets.
Ze leeren dat ons geloof niet irrationeel is, ze toonen aan tegen
over den atheïst dat er voor het geloof van den geloovige veel
meer is aan te voeren dan voor het geloof van den „ongeloovige",
zij geven richtlijnen voor ons denken, maar bewijzen zijn het
niet. God is niet bewijsbaar, tenminste niet bewijsbaar door
onze kleine, menschelijke, gebrekkige redeneeringen.
Wij sluiten ons weer bij Thomas aan, wanneer hij zich uit
spreekt over de mogelijkheid, dat wij, beperkte schepselen, God
zouden kunnen kennen. Aan den eenen kant verwerpt hij met
kracht het agnosticisme, hetwelk leert dat God onkenbaar is
en wij geen enkele menschelijke categorie op God mogen toe
passen. Anderzijds verzet hij zich met kracht tegen het anthropomorphisme, dat meent God in zijn wezen en eigenschappen
te kunnen kennen en eigenlijk het menschelijk verstand maakt
tot een manifestatie van het verstand Gods. Thomas bewandelt
den middelweg. Hij kan van God, den gansch andere, geen
definitie geven, maar erkent toch, dat wij per analogiam iets
van Hem te weten kunnen komen. Omdat wij door Hem ge
schapen zijn, kunnen wij door analogie de door ons gekende
eigenschappen betrekkelijkerwijze op God overbrengen, wanneer
wij maar altoos blijven verstaan, dat God in zijn wezen ons
verstand oneindig ver te boven gaat. God is transcendent in
den eminenten zin van het woord. Zelfs het „zijn" is nog maar
een zwakke categorie, die wij op Hem kunnen toepassen. Toch
kunnen wij naar menschelijke maat, beperkt, eindig, gebrekkig
Hem kennen. Wij kunnen slechts stamelend de geheimenissen
Gods verkondigen. Hetgeen wij van God uitspreken, zegt niets
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van hetgeen Hij in zichzelf is, maar alleen van de betrekking,
waarin Hij zich aan ons openbaart.
Wat voorts het ontstaan van deze wereld betreft, Thomas
loochent tegenover de Averroïsten, dat er een eeuwige schepping
zou zijn. Niets behalve God kan er van eeuwigheid af geweest
zijn (Summa Theol. I, 46, 1). God heeft de wereld uit niets
geschapen. Dit wil niet zeggen, gelijk Plato met zijn leer van
den „Wereldvormer" meende, dat het „niets" eigenlijk de ma
terie zou zijn, waaruit de wereld zou zijn gevormd, maar er is
dit mede bedoeld, dat aan de existentie van deze wereld geen
andere wereld, dus niets is voorafgegaan. God heeft uit alle
mogelijke denkbare werelden de tegenwoordige wereld uitgekozen
en geschapen. Het feit der schepping kan met het natuurlijk
verstand bewezen worden. Scheppen komt niet toe aan één van
de personen, maar aan de geheele Triniteit. Deze wereld is niet
bij geval gemaakt, maar gecreëerd door God. Het is noodzakelijk,
dat in den geest Gods is de vorm, naar de gelijkenis waarvan
de wereld is gemaakt. Dat wil zeggen, er zijn in God ideeën,
d. i. de oerbeelden, de primaire gedachten in God, overeen
komstig welke Hij de wereld geschapen heeft (S. Th. I, 16).
De ideeën bestaan niet naast God, maar zijn identisch met Hem.
Alle dingen zijn door God goed geschapen en Hij is in alle
dingen mede werkzaam, zoodat ze allen beantwoorden aan het
doel, dat Hij zich met het geschapene heeft voorgesteld. Van
's menschen zijde gezien, kunnen we van toeval spreken, maar
van Gods zijde niet, daar alle dingen door Hem worden bepaald
en geleid. „Het kan gebeuren, dat wat op zich toevallig is, her
leid kan worden tot een intellect, dat het vooraf zoo regelde,
zooals de ontmoeting van twee knechten op een zeker punt toe
vallig is ten hunnen opzichte, omdat de een niets van den ander af
wist, maar zij kan in zich bedoeld zijn door den meester, die beiden
zond met de bedoeling, dat ze elkaar zouden ontmoeten."1).
a) Hoogveld, Inleid, tot het leven en de leer van Thomas van Aquino2.
Nijmegen, 1929, pag. 147.
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Deze leer van de voorzienigheid is niet in tegenspraak met den
vrijen wil van den mensch en heft zijn verantwoordelijkheid
niet op. Alle zonden en ellenden des levens heffen het organisch
karakter dezer wereld niet op en maken haar niet tot een chaos.
Gods goedheid blijft doel der dingen en alles is als de snaren
van een cither afgestemd op harmonie (S. Theol. I, 25, 6).
In de zielkunde merkt ge zeer zeker dat
Psychologie. Thomag een christen is, die buigt voor de ge
gevens der H. Schrift, maar ziet ge aan den anderen kant welke
machtige rol Aristoteles op wetenschappelijk gebied in zijn
denken speelt. Op de verhouding van lichaam en ziel wordt weer
toegepast de categorie van stof en die van vorm. Terwijl in de
materieele wereld de vormen zich verwerkelijken in verbinding
met de materie als formae inhaerentes, zijn in de immaterieele
wereld de vormen werkzaam als reine en van de stof afge
scheiden vormen (formae separatae vel subsistentes), als in
telligenties, die zonder eenige gebondenheid aan de materie de
taak vervullen.
De engelen zijn de hoogste door God geschapen wezens.
Zij zijn formae subsistentes, afgescheiden van de stof. Zij
vormen een veelheid van individuen, die niet met elkander in
geslachtsrelatie staan. Tot de engelen behooren ook de intelli
genties, die de sterren bewegen.
De menschelijke ziel is als forma subsistens de laagste van
de zuivere intelligenties, maar tegelijk een forma inhaerens, een
vorm die de materie van het lichaam gestalte geeft. Zij is de
entelechie van het lichaam als de warmte die een verwarmd
lichaam doorstroomt. Door deze Aristotelische constructie van
vorm en stof heeft Thomas de eenheid van het menschelijk
wezen sterk gevindiceerd, wat noodig was in een tijd, toen
anderen eigenlijk het dualisme voorstonden in dezen zin, dat
ziel en lichaam tot twee ethisch geheel verschillende regionen
zouden behooren: de ziel was in het lichaam opgesloten als in
een kooi. Tegen dit valsche dualisme heeft Thomas met
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alle kracht de eenheid van de menschelijke natuur verdedigd.
De gedachte, die met het dualisme nauw samenhangt en ook
door Plato was geleerd, n.1. die van het praeexistentianisme,
werd door Thomas op welsprekende wijze bestreden. Er is van
een voor-bestaan der ziel geen sprake, maar de zielen der
menschen worden door God geschapen. Nadat echter bij den
dood de ziel het lichaam heeft verlaten, blijft ze voortbestaan.
Hare onsterfelijkheid is nauw verbonden met hare onstoffelijk
heid, want het is onmogelijk, dat een forma subsistens zou op
houden te bestaan.
Gelijk Thomas van Aristoteles de definitie der ziel als entelechie van het lichaam overneemt, zoo volgt hij den Stagiriet
eveneens wat de indeeling der psychische functies betreft in
vegetatieve, sensitieve en intellectieve. Aan dezelfde ziel, die
als geest zelfstandig bestaat en een immaterieele existentie
heeft en die als zoodanig van het lichaam gescheiden kan
worden, schrijft hij ook de vegetatieve en sensitieve functies toe,
zoodat een en dezelfde ziel is de vormende kracht voor het
lichaam, anima rationalis. De anima vegetativa en sensitiva zyn
al in het embryo aanwezig vóór de anima intellectiva er mee
verbonden wordt. Maar als God voor de geboorte de onsterfe
lijke ziel in het ongeboren lichaam schept, wordt zij op zulk een
innige wijze met anima vegetativa en sensitiva verbonden, dat
deze twee hare zelfstandigheid verliezen.
In de menschelijke ziel onderscheidt Thomas in navolging van
Aristoteles twee vermogens, n.1. het kenvermogen en het begeer
vermogen. Aan de gevoelsfunctie kent hij geen zelfstandige
plaats toe. Tot den nieuweren tijd toe heeft deze tweedeeling
zich in de Christelijke zielkunde weten te handhaven, hoewel er
in den laatsten tijd onderscheidene Roomschen en Protestanten
zijn, die het weer voor de driedeeling opnemen en kennen, willen
en gevoelen als drie onderscheidene functies in de ziel aannemen.
Wat ten slotte de vraag betreft, welk vermogen in de mensche
lijke ziel het primaat heeft, antwoordt Thomas met beslistheid —
en hierin is hij ook weer rationalist — dat het intellect den wil
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beheerscht. Wij kunnen niets begeeren of willen, tenzij eerst het
verstand hierover uitspraak heeft gedaan.
De ethiek, zoowel de individueele als de
machtig gebouw,
opgetrokken naar de idee van den architect,
wiens denken heel den bouw heeft beheerscht en door wien de
eenheid tot in bizonderheden toe tot stand gebracht is.
We worden, gelijk Prof. Dr Hoogveld in zijn boek over
Thomas terecht opmerkt, geboeid door den zin van Thomas
voor de realiteit. Het is niet waar, dat hij deductief van uit een
gedachtenschema de deugden en plichten voor den enkeling heeft
willen afleiden, hij is in dit opzicht niet „Weltfremd", maar hij
sluit zich bij de werkelijkheid van het leven aan. Dit is een
groote verdienste van den man, die leefde in een tijd, waarin
men niets liever deed dan deduceeren.
In onze menschelijke ziel hebben we naast het kenvermogen
het begeervermogen, dat zich richt naar de dingen, die het object
zijn van ons waarnemingsvermogen. Wordt dit begeeren een
geestelijk streven, dan noemen wij het wil.
Er zijn onbewuste strevingen, b.v. zooals de regen streeft
naar de aarde en de aarde verlangt naar den regen. Subject (de
aarde) en object (de regen) zijn op elkander aangelegd, behooren bij elkander, staan met elkander in verband.
Sterker zien wij dat bij de bewuste strevingen, waarbij het
object altijd iets is wat door het verstand als goed is gekend.
Een kennend en daarom bewust wezen verlangt naar het goede,
dat is overeenkomstig zijn natuur. Wij streven naar die dingen,
die wij als goed hebben leeren kennen. „Gij zoudt mij niet
zoeken, wanneer gij mij niet reeds gevonden hadt."
'Het begeervermogen wordt onderscheiden in het zinlijker en
in het geestelijke begeervermogen. Het zinlijke streeft naar be
paalde objecten, die door de zinnen gegeven zijn en met de
natuur van den mensch overeenkomen. Het geestelijke begeer
vermogen richt zich op het goede in het algemeen en in laatster
Individueele
ethiek.

sociajej staat voor ons ajs een
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instantie op het hoogste goed. De mensch kan daarin dwalen,
maar ook, wanneer hij zondigt, acht hij het object van zijn begeeren toch een goed te zijn. De dronkaard overlegt en redeneert
zóó lang, tot hij de borrel als iets goeds heeft erkend, die hij
b.v. voor zijn gezondheid hebben moet. Wanneer de menschelijke
rede de uitspraak gedaan heeft, volgt in normale gevallen de
wil de rede. De vrijheid van den wil, waarop de ethiek is ge
bouwd, bestaat niet hierin, dat de mensch het eene kan doen en
het andere niet, maar is een volgen door den wil van de rede,
die een bepaalde handeling als goed heeft erkend. Niemand
handelt, of hij moet de handeling als goed hebben ingezien.
Zelfs de verkeerde handeling wordt ten formeele als een goed
erkend.
Het hoogste goed is het einddoel van alle streven en van alle
wilshandelingen. Elk wezen streeft naar zijn volle ontplooiing,
naar de volkomenheid, het volmaakt ontwikkelde zijn. In dit
streven van den mensch naar de volkomenheid ligt een
„bewijs" voor de natuurlijke Godsleer. God is als zoodanig het
object, dat boven alles begeerenswaardig is en dus is het hoogste
goed.
Het doel voor het zedelijk handelen vindt Thomas in de zede
lijke volmaaktheid van den redelijken mensch, welke is een leven
in overeenstemming met de rede. Het hoogste goed is de geluk
zaligheid, die bestaat in de aanschouwing van het wezen Gods,
de visio Dei per essentiam. Deze aanschouwing Gods, het rusten
in God en het zien van Hem was reeds het doel des levens bij
Augustinus. Bij Thomas is dit hetzelfde, alleen maar, dit is een
goed dat de krachten van de schepselen te boven gaat en daarom
alleen kan geschonken worden door de inwerking der Goddelijke
bovennatuurlijke genade. De mensch krijgt door deze aanschou
wing Gods in zekere mate deel aan het Goddelijk wezen, een
levensdoel, waartegen van de zijde der geloovige Protestanten
bezwaren zijn ingebracht, i)
1)

H. Bavinck, Geref. Dogmatiek II2, Kampen, 1908, II2, pag. 180 v.v.
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De norm voor het zedelijk leven is de rede van den mensch,
die een weerspiegeling is van de rede in God. Thomas weet op
een behendige manier die rededeugden af te leiden, maar de
vraag komt hierbij op: is die afleiding wel juist? Vertrouwt hij
niet te veel op de menschelijke rede, die toch geen bron van
kennis der ethische deugden is? Rekent hij er wel voldoende
mede, dat ons verstand en onze rede door de zonde is besmet en
ons redeneervermogen aan dwaling onderhevig is? En zoo hij
hiermee rekent, moet hij dan niet weer een norm hebben ter
beoordeeling van de uitspraken van de rede, n.1. de wet Gods,
die in de H. Schrift is geopenbaard? Een ethiek of moraalphilosophie, die niet uitgaat van de beginselen der bizondere
openbaring kan o. i. moeilijk bestaan. Naar de Aristotelische
indeeeling onderscheidt Thomas de deugden in ethische en dianoëtische deugden, waarvan de laatste de hoogste zijn. Behalve
de vier cardinale deugden bezonnenheid, rechtvaardigheid, wijs
heid en dapperheid behooren hier ook nog toe de christelijke
deugden van geloof, hoop en liefde. De eerste voeren tot het
natuurlijk geluk, de laatste, als van God ingestorte deugden, tot
de bovennatuurlijke gelukzaligheid.
Ook over de sociale ethiek heeft Thomas zich
Sociale ethiek. uitgelaten in zijn maatschappij-, staats- en kerk
leer. De staat is naar Thomas' opvatting de hoogste levensvorm
op natuurlijk terrein, een noodzakelijk element in het natuurlijk
leven. De mensch is van nature aangewezen op de samenleving
in maatschappij en staat. Het huisgezin is de eenvoudigste vorm
van het natuurlijk samenleven. Het is de cel, waaruit het orga
nisme der maatschappij is opgebouwd. De hoogste vorm van
samenleving is de staat. Het doel van den staat bestaat hierin,
dat hij de natuurlijke deugd moet verwerkelijken en tot volle
ontplooiing brengen en dus zorgen moet voor het bonum com
mune.
In de ontwikkeling van de natuurlijke deugden in het leven
van den staat gaat echter de bestemming van den mensch niet
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op. Hij is niet alleen geschapen voor de aarde, maar ook voor
den hemel, heeft een roeping voor het natuurlijke leven, maar
evenzoo voor het leven der genade, dat geschonken wordt in de
kerk. Gelijk al het lagere bestaat terwille van het hoogere, zoo
moet de gemeenschap in den staat de voorbereiding zijn voor
de gemeenschap in de kerk. Staat en kerk staan tot elkaar als
middel en doel. Het leven in den staat is praeambula gratiae,
want de genade voltooit wat in de natuur gegeven is. Zoo is de
kerk met den paus het hoogste.
De Middeleeuwsche kerkpolitiek heeft deze practische conse
quentie uit de leer van Thomas getrokken: de paus is de zon, de
keizer de maan, die haar licht ontvangt van de zon.
,,
,
.
Slotbeschouwing.

Thomas Aquinas is geweest een van de
. ,
, , .,
grooten in de menschheid, een van de grooten
in het Christendom, een van de grooten in Goddelijke genade.
Zijn denken was in laatster instantie op God gericht, hij was in
den Schriftuurlijken zin van het woord een geloovige. Daarom
zijn er in zijn werken, wat het materieele betreft, heele stukken,
waarmee we volkomen kunnen instemmen.
Toch kan Thomas in de philosophie — en ook in de theo
logie — de leidsman voor de Gereformeerden niet zijn. Het dua
lisme, dat hij gesteld heeft, tusschen philosophie en theologie,
weten en gelooven, natuurlijke en bovennatuurlijke wetenschap
is door ons niet te aanvaarden. Ook is zijn sterk doorgevoerd
rationalisme voor ons een zeer groot bezwaar. De mensch is
meer dan ratio. We zullen hem echter dankbaar gedenken en
wij blijven van hem leeren, want hij behoort inderdaad tot de
coryphaeën van het menschelijk geslacht.
e. Tegenstanders van Thomas.
Hoewel Albertus de Groote en Thomas op philosophisch gebied
enormen invloed hadden en op wetenschappelijk terrein buiten
gewone macht uitoefenden, waren toch niet alle denkers van
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hun tijd het met hen eens. Onder de Dominicanen waren ver
scheidene mannen die anders dachten dan Thomas, en vooral
waren het de geleerden van de orde der Franciscanen, die onder
de leiding van Duns Scotus het intellectualisme van den Aquiner
bestreden.
Van de mannen die Thomas bestreden zal ik enkele noemen.
I.

HENDRIK VAN GENT.

R. Braun. Die Erkenntnislehre Heinrichs von Gent. Freiburg, 1916.

Deze man, hoogstwaarschijnlijk in 1217 geboren en in 1293
gestorven, is 1277 magister geworden aan de universiteit te
Parijs en heeft daar tot zijn dood gearbeid. In den strijd tegen
de thomistische wijsbegeerte heeft hij een levendig aandeel
gehad.
Hij erkent de leer van Augustinus als leidraad in de philosophie en bestrijdt verschillende meeningen, die Thomas in ver
band met zijn Aristotelisme en intellectualisme voordroeg. Zoo
leert hij b.v. op het gebied van de kenleer dat de ideeën in het
bewustzijn Gods geen betrekking hebben op de enkele individuen
in de werkelijkheid (wat Thomas leerde), maar alleen op de
genera en de species. De zuivere waarheid in den hoogsten zin
des woords is voor den mensch niet te kennen door natuurlijke
middelen, maar deze kan slechts geschouwd worden uit kracht
van een bizondere Goddelijke verlichting (Augustinus). Evenzoo
verdedigt hij het primaat van den wil. Tegenover Thomas, die
het primaat van het intellect leerde, staat hij voor dat de wil
de domineerende plaats in het menschelijke zieleleven heeft. De
gelukzaligheid bestaat ook niet in de kennis van God, maar in
zijn liefde. Dr de Wulf heeft door zijn studiën over Hendrik
van Gent veel nieuwe punten aan het licht gebracht en wat
tot dusver donker was opgeklaard.
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II.

SIGER VAN BRABANT.

M. G r a b m a n n . N e u aufgefundene Werke des Siger von
Brabant und Boëthius von Daziën. München, 1924.

Uit een geheel anderen gezichtshoek wordt Thomas bestreden
door Siger van Brabant. Deze is ongeveer 1235 geboren en circa
1282 gestorven. Aan de artistenfaculteit te Parijs heeft hij ver
scheidene jaren lang een beteekenisvolle plaats ingenomen. Door
het onderzoek van Dr Mandonnet, maar vooral door dat van
Dr Grabmann is zijn werk ons naderbij gekomen.
In de eerste plaats is van belang, dat hij voor een groot deel
meegaat met de Averroïstische exegese van Aristoteles. Hij
leerde diensvolgens dat de materie, dat de beweging, dat de
wereld eeuwig was, welke bewering èn door Augustinus èn door
Thomas op krachtige wijze was bestreden.
Ten tweede zegt hij, dat er maar één anima intellectiva voor
allen is en dat de anima niet is geïndividualiseerd, maar alle
menschen deel hebben aan die eene. Een psychisch monisme
dus in zekeren zin. Het is moeilijk in te zien, hoe op dit stand
punt Siger de onsterfelijkheid van de individueele menschelijke
ziel heeft kunnen handhaven.
Ten derde ontkent hij de wilsvrijheid in den vorm, waarin
Thomas die had geleerd. Hij nadert meer de leer van het deter
minisme. Alle wilsbesluiten zijn door daaraan voorafgaande
motieven bepaald.
Eindelijk verkondigt hij de leer van de tweeërlei waarheid.
Wat waar is in de philosophie behoeft nog niet waar te zijn in
de theologie. Deze twee waarheden staan echter niet objectief
naast elkaar. Hij vergelijkt de waarheid van de theologen met
de waarheid der dichters en zegt dan tegelijk, dat de waarheid
voor hem die der philosophie is.
De bisschop van Parijs heeft Sigers Averroïsme terecht ver
oordeeld.
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JOHANNES DUNS SCOTUS.

R. S e e b e r g . Die Theologie des Johannes Duns Scotus. Leipzig, 1900.
P . M i n g e s . Das Verhaltnis von Glauben und Wissen, Theo
logie und Philosophie nach Duns Scotus. Paderborn, 1908.
W. B e t z e n d ö r f e r . Glauben und Wissen bei den groszen
Denkern des Mittelalters. Gotha, 1931, pag. 215 f.f.

_

Van het leven van dezen Franciscaan weten
we betrekkelijk weinig. Omstreeks 1270 is hij in
Schotland geboren, studeerde te Oxford, is 1302 naar Parijs
vertrokken, waar hij in 1304 den titel van magister behaalde,
is 1308 naar Keulen gegaan en aldaar in datzelfde jaar ge
storven.
Hij was een streng denker, zette zijn bewijzen met groote
distinctie in elkander, rafelde de gevoelens der tegenstanders
tot de laatste vezelen uiteen en werd daarom niet te vergeefs
doctor subtilis genoemd. Hij was een geest die leefde van de
critiek en tegen wiens logische argumenten en subtiele rede
neeringen bijna niemand zich kon verzetten. De mathesis is zijn
ideaal. Hij wil strenge bewijsvoering en logische redeneering,
waartegen niets in te brengen is.
|jpynn

Hoewel hij op jeugdigen leeftijd (38 jaar)
gestorven is, heeft hij veel geschreven. Zijn
werken zijn uitgegeven te Leiden in 1639 en opnieuw verschenen
te Parijs in de editio Vives van 1891—1895 in 28 deelen. Van
deze werken is het opus oxoniense, een kommentaar op de sen
tenties, het voornaamste.
Werken.

T,

De verhouding van gelooven en weten, van
theologie en philosophie werd door Duns Scotus
philosophie.
,
.
, ,
...
, . ,
OD een andere manier oüerevat dan dit e-eschied
was door Anselmus en Thomas Aquinas.
Philos. II
ii
, .,

. .
,.

162

JOHANNES DUNS SCOTUS

Bij Anselmus diende de philosophie om het dogma van de
theologie credibel, geloofwaardig, te maken, om met de rede
te bewijzen wat men door het geloof aanvaardde.
Thomas daarentegen beschouwt de philosophie als praeambula
fidei, als een kennis, door de natuurlijke rede verkregen, welke
den weg banen moet voor de theologie, wier object zijn de
mysteriën des heils.
Duns Scotus gaat een heel anderen kant uit. Hij zegt dat
philosophie en theologie naast elkaar staan, met eigen object,
eigen uitgangspunt en eigen methode. Theologie en philosophie
hebben betrekkelijk weinig met elkander te maken, omdat de
philosophie een theoretische en de theologie een practische
wetenschap is. In de philosophie gaat het om objecten die zuiver
denkproducten zijn, om theorieën die door het denken worden
uitgedacht, om de methode der dialectiek, die met haar bewijs
voering binnen de sfeer der natuurlijke dingen blijft. De theolo
gie daarentegen heeft haar eigen gebied. Zij heeft zich alleen
bezig te houden met de geopenbaarde waarheden der H. Schrift,
zij is een wetenschap, die haar doel vindt in de practische
handelingen, zij is geheel aangelegd op de daden der menschen
in de praktijk des levens. In strikten zin genomen is de theologie
eigenlijk geen wetenschap, omdat hare principia niet uit zich
zelf bekend zijn, zooals bij de geometrie het geval is.
Er is dus een waarheid secundum rationem, in overeenstem
ming met de rede, en er is een waarheid secundum fidem, in
overeenstemming met het geloof. Deze twee waarheden, zegt
Duns, staan naast elkaar, en hebben weinig met elkaar te maken.
Men voelt, dat er maar één stap noodig is, die door de volge
lingen dan ook is gedaan, om te komen tot de leer van de tweeër
lei waarheid: wat waar is in de philosophie behoeft nog niet
waar te zijn in de theologie. Ook in den tegenwoordigen tijd
zijn er theologen die dit standpunt naderen: zij hebben een
theologie voor de studeerkamer en een theologie voor den kansel.
En deze twee loopen nog al aardig uit elkaar!
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Ook in de psychologie is er groot onderscheid
.j tusschen Thomas en Duns Scotus. De groote
van en wi. vraag> ^ie toen aan de orde was, is deze: wat
heeft in het menschelijk zieleleven de beheerschende plaats, wat
heeft het primaat?
Zonder twijfel, zei Thomas, komt het primaat toe aan het in
tellect. De wil is in al zijn beslissingen en handelingen onder
worpen aan het verstand of de rede. De wil streeft er naar te
verwerkelijken wat door het intellect als goed is erkend en
gewaardeerd. Wilsvrijheid wil zeggen, dat het intellect uit de
verschillende mogelijkheden, die als middel tot bereiking van
een bepaald doel worden voorgesteld, één uitkiest en de door
het intellect gekozene door den wil wordt verwerkelijkt. Het
intellect is de heer, de wil de dienaar.
Duns Scotus echter redeneerde anders en beweerde, dat het
intellect geen dwingende macht had om te bepalen wat de wil
zou doen. Het verstand kan verschillende mogelijkheden als
middelen ter bereiking van een doel aan den wil voorleggen,
maar dan is het niet het intellect, maar de wil die beslist. De
wil is heer, het verstand is de dienaar. De geestelijke wil is vrij,
als een koning, en kan doen, wat hij wil. Het eene oogenblik
kan hij ja zeggen, het volgende oogenblik neen. De wil behoeft
ook niet door invloeden van buiten zich te laten beheerschen,
hij staat er vrij tegenover, hij kan er aan toegeven of niet. De
wil is de eenige oorzaak van alle besluiten en handelingen en
wordt niet bepaald door eenige overlegging van het intellect.
De wil gebiedt het verstand, voluntas imperat intellectui.
Deze controvers in de psychologie heeft in de Godsleer ge
wichtige consequenties.
Thomas leerde, dat in het Goddelijk wezen het verstand het
primaat had en dat God niet anders kon willen, dan hetgeen Hij
door zyn verstand als goed had erkend en aangenomen, m. a. w.
dat de almacht Gods gebonden is aan en altijd in overeen
stemming moet zijn met zijn wijsheid.
Duns Scotus daarentegen is van een ander gevoelen en ziet
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in de leer van Thomas een beperking van den wil en van de
almacht Gods. God kan alles en is in zijn willen en in zijn doen
door geen enkele grens gebonden. Hij kan doen en willen, wat
Hij wil. Gods wil wordt door niets in Hem noch buiten Hem
bepaald. Bij God bestaat een absolute kiesvrijheid en wils
vrijheid, een zuiver liberum arbitrium indifferentiae. God heeft
alleen rekening te houden met de logische wetten en de eerste
twee geboden van de wet der tien geboden, maar voorts kan
Hij doen wat Hij wil. Hij heeft de wereld geschapen zooals ze
thans bestaat, maar Hij had haar ook heel anders kunnen
scheppen. Hij heeft ons een stel geboden voorgehouden in de
tweede tafel van zijn wet, maar Hij had ook heel andere bevelen
kunnen geven. De zedewet grondt zich dus niet op het wezen
Gods, maar op zijn vrijen wil. In dien vrijen wil komt uit de
souvereiniteit en het koningschap Gods.
Men verstaat, dat het primaat van den wil, zoo opgevat, ge
wichtige gevolgtrekkingen heeft voor de ethiek. Naar Thomas
gebiedt ons God in zijn zedewet, wat Hij door zijn verstand
als goed heeft aangemerkt.
Maar Duns Scotus beweert, dat een gebod goed is alleen,
omdat God als de Souverein het heeft geboden. Louter omdat
Hij het gewild heeft, is het goed. Willem van Ockham trok uit
dit gevoelen van Duns de consequentie en beweerde, dat God
heel andere zedewetten, ja de tegengestelde aan de tien geboden
had kunnen geven, en dat deze wetten toch goed zouden zijn,
alleen omdat God het gewild had.
Dit verschil tusschen Thomas en Duns Scotus breidt zich nog
verder uit: het heeft ook betrekking op de beschrijving van het
hoogste goed, de eeuwige gelukzaligheid, welke zij, die den Heere
vreezen, straks genieten zullen.
Augustinus had, hoewel hij voluntarist was, toch de eeuwige
bestemming van den mensch omschreven als de zaligheid van
de aanschouwing Gods van aangezicht tot aangezicht. In die
zelfde lijn gaat, maar gelijk we gezien hebben, eenzijdig, ook
Thomas voort door de zaligheid op te vatten als een zien en
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doorzien door de zaligen van het wezen Gods, een visio Dei
per essentiam.
Duns Scotus echter leert, dat de zaligheid van de hemelingen
niet in de eerste plaats zal bestaan in een acte van het kennen
of van het verstand, maar in een werkzaamheid van den wil.
De hoogste zaligheid is niet een zien van God, maar een liefde
betoon van ons jegens Hem, een dienen van God in overeen
stemming met zijn heiligen wil. Ook hier dus weer het primaat
van den wil.
Het behoeft geen verder betoog dat Duns met dergelijke
consequenties ingaat tegen hetgeen de Christelijke theologie als
waar heeft erkend en zich schuldig maakt aan een eenzijdige
voorstelling der dingen, welke door de H. Schrift wordt ver
worpen.
Reali

e

Hoewel men zou verwachten, na hetgeen
boven is gezegd, dat Duns Scotus nominalist
zou wezen, is dit toch niet het geval. In het vraagstuk van de
realiteit der soortbegrippen is hij het realisme toegedaan. Hij
spreekt zijn afkeuring uit over de nominalisten, die de soort
begrippen houden voor ficties van het menschelijk intellect en
verzet zich tegen de opvatting van Roscellinus. Neen, aan de
soortbegrippen beantwoordt een objectieve werkelijkheid.
Wel opponeert hij tegen de eenzijdige voorstelling van Willem
van Champeaux, dat het universale dat is, wat nablijft, wanneer
de zuiver individueele trekken in de voorstelling van een ding
afgetrokken worden. Naar deze methode vindt men wel het
commune, maar niet het universale. Het commune is dat wat
aan de onderscheidene individuen gemeen is, maar het univer
sale duidt aan wat aan elk individu identisch is. Het universale,
dat reëel bestaat, wijst aan, dat er een eenheid in de dingen is,
het is geestelijk cement in heel de schepping.
Wat nu in de geschapen wereld het princiep der individuatie
betreft, leerde Thomas van Aquino, dat de materie, voorzoover
zij quantitatief en ruimtelijk bepaald is, het principium indivi-

166

JOHANNES DUNS SCOTUS

duationis is. Duns Scotus echter leerde, dat het princiep van de
individuatie iets is dat noch uitsluitend aan de materie, noch
uitsluitend aan den vorm behoort, maar een samenstelling van
beide is. Het is de bizonderheid, die het ding maakt tot dat
wat het is, het is de entitas quidditativa, het is de haecceitas
of het zijn van het ding als zoodanig aan deze plaats.
De natuur voltooit zich en komt tot haar rijkste ontplooiing
en ontvouwing in het individu. Het individu staat boven de
gemeenschap. God heeft de individuen wel als met elkaar in
verband staande en op elkander aangelegde, maar toch als
aparte wezens geschapen. Vandaar dat het individu een hoogere
bestaansvorm is dan de gemeenschap en dat volgens Duns Scotus
het individueele bestaan de hoogste vorm is van creatuurlijke
existentie.
Omdat Duns op deze groote waarde van het individu zulk
een sterken nadruk legde, is hij daardoor eenigermate een voorlooper geworden van Willem van Ockham, den nominalist. Hoe
wel Duns zelf realist was en dit herhaaldelijk heeft uitgesproken,
is hij toch door velen, juist om dit heel sterk den klemtoon
leggen op de waarde van het individu, voor een nominalist
gehouden.
Wat nu de materie zelf betreft, Aristoteles had de materie
omschreven als het substraat, waarin de vorm zich realiseert.
Duns gaat hiermee accoord, bepaalt het begrip materie nog iets
nader en voert daartoe de volgende onderscheiding in. Hij zegt,
dat wij hebben te onderscheiden:
a. de materia primo prima, dat is de materie, die in den
sterksten vorm passief is, als het ware een medium tusschen
iets en niets;
b. de materia secundo prima, dat is de materie, die iets
concreter is dan de vorige, zij heeft in zekeren zin al een substantieelen vorm;
c. de materia tertio prima, dat is de stof, zooals ze b.v. ver
ondersteld wordt bij de werkzaamheid van den mensch als
kunstenaar.
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Door de almachtige hand Gods is heel de wereld ontstaan uit
de materia primo prima. Deze allereerste materie verhoudt zich
tot de dingen die uit haar voortkomen als de wortel van den
boom zich verhoudt tot de takken en bladeren die uit den wortel
ontspruiten. De wereld is dus te vergelijken met een prachtigen
boom, die voortgekomen is uit den wortel, n.1. de materia primo
prima. De eenheid van de wereld onderstelt ook de eenheid in
de materie, waaruit zij is voortgekomen. Deze materia primo
prima is door God geschapen en Hij is er ook de oorzaak van,
dat door middel van allerlei inwerkingen van buiten de dingen
uit de materia prima uitgroeien.
Het individu, de haecceitas, de op een bepaalde plaats in een
bepaalden tijd tot volkomenheid individueel volgroeide materie
is de kroon der schepping. En vooral het menschelijk individu
is een eigen persoonlijkheid, die vrij is in zijn willen en doen,
die echter tegelijk in zijn vrijheid dient als een middel tot
realiseering van het werelddoel, dat de Almachtige zich met
alles wat hij schiep heeft voorgesteld.
In de kenleer hooren wij van verre bij Duns
Kenleer.
gcotus reeds nieuwe geluiden. Tegenover den
intellectualistischen geest van het Middeleeuwsch Aristotelisme
handhaaft hij een empirisme dat vollen nadruk legt op de zin
tuiglijke ervaring. Zuivere kennis verkrijgen wij eerst door de
waarneming van het concrete, individueele werkelijkheidsding.
Niet de kennis van het algemeene, maar van het individueele
is het eerste. Het intellect kent eerder het individueele dan het
algemeene, primo cognoscit intellectus singulare quam universale.
De waarneming kan kennis geven, omdat in de waarneming
het intellect reeds tegenwoordig is. Het intellect is de eigenlijke
kenkracht, de buitenwereld is slechts aanleiding om te kennen.
In de waarneming is aanwezig de werking van het intellect.
Dit is volkomen juist en later ook door Kant zeer helder in
gezien.
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Dit empirisme van de kenleer is echter bij Duns Scotus
tegelijk subjectivisme. Men kan uit de waarneming van de
enkele dingen niet komen tot de kennis van het algemeene, van
het universale. Al onze kennis blijft stukwerk, in dezen zin ook,
dat wij niet kunnen trachten tot een geheel van kennis te komen.
En al onze kennis is slechts kennis van één bepaald subject.
Men kan de kloof tusschen het eene subject en het andere niet
overbruggen.
Hier begint een draad van het scepticisme in Duns Scotus'
kenleer te komen, hierin is hij voorbereidend geweest voor de
destructieve richting in het eind van de Middeleeuwsche scho
lastiek en heeft hij het pad gebaand voor Willem van Ockham,
in wien de scholastiek geheel is verzand.

C. DE LAATSTE PERIODE VAN DE
SCHOLASTIEK (van + 1350 tot 1500).
Deze periode kenmerkt zich door een uitbloeien van de scho
lastiek. 't Is, zooals prof. Huizinga het noemt, het herfsttij der
Middeleeuwen. De scholastiek doodt zichzelf door in volle con
sequenties doorgevoerd nominalisme. Hier kan geen wetenschap
het meer uithouden. Tegelijk hooren we in deze periode, ja zelfs
reeds in de daaraan voorafgaande, nieuwe geluiden. Roger
Bacon is in zekeren zin een voorlooper van Francis Bacon. Men
is met de scholastieke methode niet meer tevreden en zoekt
nieuwe wegen. Deze wegen zijn vaak wonderlijk. Alchymie en
chemie, astrologie en astronomie zijn nog één, maar het nieuwe,
jonge, frissche breekt zich baan. Ten derde beluisteren wij in
de Duitsche mystiek ook een reactie op de dorre scholastiek.
Het gemoed tracht zijn rechten te herwinnen, verzet zich met
kracht tegen de oude methode en zoekt nieuwe banen om God
te kennen en te genieten.
We zullen eerst iets zeggen over de nieuwe geluiden, daarna
over het nominalisme en eindelijk over de Duitsche mystiek.

1.

Nieuwe geluiden.
a.

Roger Bacon.

G. R i t t e r . Studiën zur Spatscholastik. Heidelberg, 1921/2.
R. Carton. L'expérience physique chez Roger Bacon. Paris,
1924.
R. C a r t o n . L'expérience mystique de 1'illumination interieure chez Roger Bacon. Paris, 1924.
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Roger Bacon is een Engelschman, geboren in 1214, hoort dus
eigenlijk nog tot de vorige periode, heeft gestudeerd te Oxford
en te Parijs, is heel oud geworden en in de gevangenis over
leden, omdat de generaal van de orde der Franciscanen hem
had laten opsluiten, wijl hij geacht werd onzuivere leerstel
lingen te propageeren.
Zijn werken zijn in 1859 uitgegeven door Brewer en 1905—'11
aangevuld door R. Steele. Opera inedita Roger Bacon.
Roger is geen theoloog, hij heeft zelfs groote bezwaren tegen
de methode der theologie, hij houdt zich niet bezig met het
schrijven van een nieuwe summa, hij spreekt zelfs met eenigen
spot over de coryphaeën der scholastiek. Zijn aspiraties gaan
uit naar de profane wetenschappen, met name naar de natuur
wetenschap. Hij wenscht de natuur op een andere wijze te
leeren kennen dan de theologen het object hunner wetenschap.
Zijn ideaal is een philosophie te geven, d. i. een samenvatting
van de niet-theologische wetenschappen, d. i. een wetenschap van
het universum, waaraan alleen de theologie ontbreekt. Dit ideaal
heeft hij niet verwerkelijkt, hij heeft er echter naar gestreefd.
Op een merkwaardige manier vloeien bij Roger Bacon het
oude en het nieuwe dooreen. Eenerzijds houdt hij aan het be
staande vast, en anderzijds laat hij het los. Zoo is, evenals voor
Thomas, Aristoteles voor hem een autoriteit. Hij noemt hem
den geleerdsten man, die ooit leefde. Maar tegelijk zegt hij,
dat men in zijn wetenschap met Aristoteles voorzichtig moet
zijn, want hij heeft dikwijls gedwaald. Hij is dus geen autoriteit,
waarop men zich ten allen tijde, onder alle omstandigheden
en in elke zaak beroepen mag. Als men het nauw neemt, kan
geen enkel mensch als autoriteit dienst doen, Aristoteles niet
en ook Thomas niet, want menschen zijn feilbaar. Dit is fijn
en juist gezegd.
In tegenstelling met de methode der scholastiek is Roger
empiricus. Hij gaat uit van de ervaring, van de experientia.
Deze ervaring als middel tot kennis is tweeledig: Ze is uiterlijk
en innerlijk.
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De uiterlijke ervaring is de ervaring door de zintuigen, men
moet zijn oogen open doen en de natuur bekijken, men moet
zijn oor scherpen en de geheimen der natuur weten af te
luisteren. Door deze wetenschap van de natuur zal men haar
geheel kunnen beheerschen en zij zal de dienstmaagd worden
van den mensch.
Daarnaast is de innerlijke ervaring, d. i. de Goddelijke ver
lichting. Deze verlichting wordt in drieën onderscheiden n.1.
a. de algemeene illuminatie; b. de oorspronkelijke verlichting,
die ons door traditie is overgeleverd; c. de speciale illuminatie,
die religieus van aard is en geschenk van de Goddelijke genade.
Door dit empirisme heeft Roger Bacon heengewezen naar
den grooten empiricus der nieuwere philosophie, Francis Bacon.
Echter niet alleen gedachten van Francis Bacon, maar ook van
dien anderen grooten philosoof der nieuwere philosophie, Réné
Descartes, vinden wij bij hem. Voor Descartes was de mathe
matische methode de methode der philosophie. Kon men gedachtenreeksen zetten in een wiskundig schema, dan was men
er. Dezelfde gedachte vinden we in hoofdzaak bij Roger Bacon.
Zooals hij het van zijn leermeester Robert Grosseteste had ge
hoord, is ook voor hem de mathesis de echte wetenschap.
Mathesis is de grondslag van alle wetenschappelijke kennis.
Immers haar stellingen zijn waar en de waarheid er van wordt
in zekeren zin door ieder erkend. De kennis van de wiskunde is
ons als het ware aangeboren.
Zoo zijn dan de beide scheppers van de nieuwere philosophie,
Francis Bacon en Réné Descartes al in Roger Bacon aanwezig.
Hier sluimert verzet tegen de methode der scholastiek. Geen
wonder dat de generaal zijner orde lont rook en hem liet opsluiten.
b.

Raymundus Lullus.

Raymundus Lullus, geboren ± 1235 uit een voornaam
Spaansch geslacht op het eiland Majorca, heeft in zijn jeugd
een avontuurlijk leven geleid en heeft op ongeveer dertig-
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jarigen leeftijd, na een verschijning, vrouw en kinderen ver
laten, zich bij de orde van de Franciscanen aangesloten, zich
aan de wetenschap gewijd en zich in het bizonder geïnteresseerd
voor de zending onder de Mohammedanen. Hij heeft ontzaglijk
veel gereisd, is zelf ook als missionaris in Afrika werkzaam
geweest, en heeft zich herhaaldelijk naar Rome begeven om
de pauselijke curie voor zijn inzichten te winnen. Tevergeefs!
In 1315 is hij tengevolge van martelingen, door de Mohamme
danen hem aangedaan, gestorven.
Hij heeft zich bekend gemaakt door zijn streven zendelingen
op te leiden voor de zending onder den Islam en hen daartoe de
taal van het volk te leeren. Voor de zendingstheorie is
Lullus een man van beteekenis. Hij meent door redeneering te
kunnen bewijzen, dat het Christendom hooger staat en ver uit
gaat boven het Mohammedanisme. Alsof de religie een zaak was
van het hoofd alleen en niet ook van het hart!
Ten tweede heeft hij zich in onderscheidene geschriften ver
zet tegen het Arabische Averroïsme, dat in zijn tijd het voor
de leer der tweeërlei waarheid opnam. Deze is z. i. onmogelijk,
omdat theologie en philosophie nooit met elkaar in tegenspraak
kunnen zijn.
Ten derde heeft hij zich het meest bekend gemaakt en op
het nageslacht ingewerkt door zijn algemeene kunst of ars
generalis, d. i. een algemeene methode, om de wetenschap te
beoefenen. Hij meende, dat alle stellingen, ook de geloofs
stellingen, waren te bewijzen, en dat dit bewijs tot stand ge
bracht kon worden door de methode van de algebra en vooral
van de meetkunde op de wetenschap in het algemeen toe te
passen. Met aanwijzing van de grondbegrippen door letters
meende hij door figuren, driehoeken en vooral draaibare cirkels
te kunnen komen tot het bewijzen van allerlei waarheden der
theologie. Uitgaande van enkele begrippen, zocht hij door con
stellatie van figuren op mathematische manier den materieelen
inhoud van de geopenbaarde waarheid te bewijzen.
Deze lullische kunst heeft in de veertiende eeuw heel wat
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voorstanders gekweekt, die zich met de meest ingewikkelde pro
blemen bezig hielden. Op Bruno heeft deze methode zulk een
bekoring uitgeoefend, dat hij een groot deel van zijn leven met
haar is bezig geweest. Zelfs Leibniz werd in het garen van deze
methode gevangen.
Hoe mooi ze echter ook schijnt, ze is in het wezen der zaak
onvruchtbaar. Het mooie is, dat heel de wereld naar één me
thode, en dat wel de mathematische, wordt in elkander gezet,
gelijk Descartes en Spinoza dit hebben gedaan. In elkander gezet.
Want het is en blijft een constructie. De werkelijkheid is veel
te rijk, dan dat ze zich naar één methode, al is dit dan ook de
mathematische, zou willen laten bearbeiden. Er is meer dan
wiskunde! De grondwetten van de mathesis, al zijn ze evident
en ons allen gemeen, kunnen niet gelden als de wetten voor
heel het universum, allerminst is de geopenbaarde kennis Gods
te herleiden tot een stel wiskundige ideeën. Theologie en wis
kunde, philosophie en wiskunde zijn twee. Wie dit niet inziet,
is van den aanvang af het spoor bijster.

2. Willem van Ockham.
E. Hochstetter. Studiën zur Metaphysik und Erkenntnislehre Wilhelms von Ockham. 1927.

Deze Willem is afkomstig uit Ockham of
Occam, een plaatsje in de buurt van Londen.
Hij heeft gestudeerd te Oxford en te Parijs, waar hij echter den
titel van magister niet behaald heeft. Hij is, gelijk Duns Scotus,
een zeer scherpzinnig man, die met zijn critischen geest aanviel
wat philosophisch vast stond voor de scolastici. Hij is met zijn
fijne dialectiek meer de man van de afbraak dan van den op
bouw. Omdat hij zich krachtig verweerde tegen de scholastiek,
hebben in den aanvang enkele reformatoren gunstig over hem
geoordeeld, maar spoedig bleek, dat zij met zijn destructief
Leven
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standpunt niet konden meegaan. Om zijn afwijkende leeringen
is hij aangeklaagd, veroordeeld en in 1328 geëxcommuniceerd.
Hij begaf zich toen naar den Duitschen keizer Lodewijk van
Beieren, die met den paus overhoop lag, heeft een tijd lang te
München gewoond en is daar in 1349 of 1350 gestorven.
Een volledige uitgave van zijn werken is nog niet verschenen
en we wachten nog altijd op een monographie van dezen negatief
voor de reformatie inderdaad belangrijke persoonlijkheid.
„,

,

,

Zijn standpunt is het nominalisme. Vroeger
was dit reeds verkondigd door Roscellinus (zie
pag. 100), maar consequent doorgedacht wordt dit geleerd door
Willem van Ockham. Dit standpunt is echter van den aanvang
af met onvruchtbaarheid geslagen. Immers, indien het nomina
lisme waar zou zijn, dan zou er in de wereld geen samenhang
tusschen de dingen zijn, dan zouden de dingen los, atomistisch
naast elkander staan, dan was er ook geen wetenschap, geen
gesystematiseerde kennis mogelijk, dan was het maar het best
dat wij ophielden te denken en dat de mannen van wetenschap
hun mond hielden en niets meer schreven. Het nominalisme is,
consequent doorgedacht, geen standpunt dat bestaanbaar is; het
is slechts een doorgangsstadium, een phase in de ontwikkeling.
Het nominalisme, gelijk het door Willem van Ockham wordt
verkondigd, zegt, dat alleen reëel is het enkele ding in de werke
lijkheid. De meening, alsof er buiten onze ziel universalia zouden
bestaan, is een zotte voorstelling. Immers wanneer men aan het
algemeene een eigen zelfstandige existentie toekent, wordt het
weer tot een individu, en verliest het het kenmerk van het alge
meene, waarom het juist te doen was. Wij hebben aan de individueele dingen genoeg en doen verkeerd dergelijke algemeene
dingen er naast te poneeren. Terwijl we dus van de kennis van
een zoogenaamd algemeene ons losmaken, handhaven wij, dat
wetenschap zich door intuitie alleen betrekt op de enkele dingen,
dat een groep dezer dingen kan worden saamgevat onder één
woord of naam, nomen (nominalisme), dat voor de enkele
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dingen door ons termen, termini kunnen worden gebruikt (terminisme), dat dit in de plaats stellen van het werkelijkheidsding
door een naam of term geschiedt door een conceptus van onzen
geest (conceptualisme), dat dus onze geest voor dit concept een
naam supponeert of substitueert. Zoo zijn dus streng genomen
niet object van wetenschap de enkele dingen, die reëel in de
werkelijkheid bestaan, maar de concepten ervan, die door ons
intellect zijn tot stand gebracht. Entia praeter necessitatem non
sunt multiplicanda, de zijnden moeten buiten noodzaak niet ver
menigvuldigd worden. Zoo volgt uit dezen stelregel, dat we niet
een groep realia aan de werkelijkheid moeten toevoegen, die er
inderdaad niet zijn. Buiten onze ziel en buiten onze woorden zijn
er geen universalia. Onze woorden en termen representeeren,
„supponeeren" de dingen, die in de werkelijkheid zijn, ze zijn
signa, teekenen van de dingen, duiden de dingen aan, vertegen
woordigen die, maar een band tusschen ding en woord is er niet.
Omdat wetenschap zich beperkt tot kennis van de nomina en
termini, heeft Willem aan zijn wetenschap een sceptischen trek
gegeven. Omdat er geen universalia bestaan, kan er ook van een
principium der individualiteit geen sprake zijn. Het is een
kwestie die geheel buiten zijn vraagstelling ligt. Zoo heeft
Willem van Ockham het nominalisme in zijn consequenties in
gedacht en toegepast.
Niet alleen in de metaphysica en kenleer is hij antischolastisch
en antithomistisch, maar ook in de psychologie. Van de metaphysische psychologie van Thomas wil hij niets weten. Hij meent
dat een geest, als onvernietigbare vorm voor het lichaam, niet
kan bestaan. Met alles wat Thomas over het vormkarakter der ziel
ten opzichte van het lichaam gezegd heeft maakt hij tabula rasa.
Evenzoo gaat hij tegen Thomas en tegen heel de Christelijke
theologie in bij de ethiek. Thomas had — en terecht — geleerd,
dat Gods goedheid gebonden is aan Gods kennis en wijsheid en
dat God alleen dat als het goede kan willen wat Hij met zijn
verstand als zoodanig heeft erkend. Maar Willem van Ockham
— en hier volgt hij Duns Scotus — stelt het zoo voor, dat alle
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geboden der Heilige Wet bepaald worden door den wil Gods,
zoodat het mogelijk zou kunnen zijn, dat God het tegenstelde van
hetgeen Hij nu goed noemt, voor goed zou hebben gedecreteerd.
Wat goed is, is goed, alleen omdat God het zoo heeft bepaald.
Deze voorstelling van zaken berust wel op een zware onder
lijning van de souvereiniteit Gods, maar is toch met de eenheid
van zijn wezen in lijnrechten strijd. Wat God als goed statueert,
kan nooit in conflict komen met zijn verstand en wijsheid. De
deugden Gods zijn één en in harmonie met elkaar. De dwaasheid
van Willems stelling komt b.v. hierin aan het licht, dat hij
zegt, dat God evengoed de natuur van een ezel had kunnen aan
nemen als Hij nu de menschelijke natuur heeft aangenomen.
Dit is eigenlijk blasphemie.
Hij verzet zich tegen Thomas en graaft het graf voor eigen
redeneering, wanneer hij tegenover Thomas, in navolging van
de Averroïsten, leert de tweeërlei waarheid. Iets kan waar zijn
in de theologie, dat nog niet waar behoeft te zijn in de philosophie. En omgekeerd. Ja, wat niet waar is in de theologie kan
als waarheid gelden in de philosophie. Wie dergelijke dingen
leert, bewerkt in de wetenschap zijn eigen ondergang en zaagt den
tak door, waarop hij zit. Eén van de eerste vereischten voor het
wetenschappelijk bedrijf is het geloof aan de eenheid der waarheid.
Terecht heeft Willem gewezen op de groote zelfbewustheid
der thomistische scholastiek. Zij meende alles te kunnen be
wijzen, zelfs het bestaan Gods en de onsterfelijkheid der mensche
lijke ziel. Daartegenover wijst hij met recht op de noodzakelijk
heid van het geloof. We kunnen als kleine en beperkte wezens
het bestaan Gods niet bewijzen, hoogstens kunnen we redeneeren
in de richting van de waarschijnlijkheid.
Maar Willem ging weer te ver door te zeggen — in navolging
van Duns Scotus — dat de theologie eigenlijk geen wetenschap
is. Het geloof is een werkzaamheid van den wil, om aan te
nemen hetgeen onbewijsbaar is. De theologie is niet theoretisch
van aard, maar practisch. Op die manier — al zit er een element
van waarheid in hetgeen Willem beweerde — wordt de weten-
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schap van de kennis Gods van het terrein der wetenschap ver
dreven en moet ze een onderdak zoeken niet bij de scientiae,
maar bij de prudentiae.
Willem van Ockham is terecht een moderne figuur genoemd.
Eenerzijds staat hij nog wat zijn probleemstelling betreft op
den bodem der scholastiek, maar anderzijds verkondigt hij zoo
veel nieuwe denkbeelden, dat hij voorbereidend heeft gewerkt
voor den nieuweren tijd.

3.

De Duitsche Mystiek.

J. H u i z i n ga. Herfsttij der Middeleeuwen. Haarlem, 1919.
W. J. Aalders. Mystiek. Groningen, 1928.
R. v a n Marle. De mystieke leer van Meister Eckehardt.
Haarlem, 1916.

a. Meester Eckehart.
Deze mysticus èn scolasticus is ongeveer 1260 in Duitschland
uit een adellijk geslacht geboren, heeft veel geleerd van Albertus
den Grooten, is tot de orde der Dominicanen toegetreden, heeft
onderwijs gegeven o. a. te Parijs en te Keulen en heeft ont
zaglijk veel gepreekt. De Franciscanen hebben hem het leven
zuur gemaakt en ten slotte bü den paus de veroordeeling van
eenige zijner stellingen weten te bewerken. Voor hem dit ter
oore kwam is hij in 1327 ontslapen.
Zijn werken zijn deels in het Latijn, deels in het Duitsch
geschreven. Die in het Duitsch grootendeels uitgegeven door
F. Pfeiffer, Deutsche Mystiker des 14e Jahrhunderts. Band II,
1857, zijn meer mystiek van aard en bevatten ook de sterkste
afwijkingen van de kerkleer, terwijl zijn Latijnsche werken, die
van 1934—1937 als een Gesamtausgabe Magistri Eckardi opera
1)

Cf. W. H. van Zuylen, Barthol. Keckermann. Berlin, 1934, pag. 20.
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latina bij Felix Meiner te Leipzig zullen worden uitgegeven,
veel meer in de banen van de scholastiek gaan.
Dat de paus in de geschriften van Eckehart dingen vond,
die met de H. Schrift in strijd zijn, is verklaarbaar. Terwijl
Gods Woord zegt, dat God een licht is en gansch geen duisternis
in Hem, maakt Eckehart in het Goddelijk wezen een onderscheid
tusschen de deitas, den God der heilige drieëenheid, gelijk Hij
ons zich als Vader, Zoon en H. Geest doet kennen, en den deus,
die eigenlijk een deus absconditus, een verborgen God is. De
grond van God is niet licht, maar donker; het is de grondelooze
godheid, die niet in drie personen is te onderscheiden, het is de
eeuwige woestijn. Wie dergelijke dingen van God durft zeggen,
gaat toch op duidelijke wijze in tegen hetgeen de Heere Jezus
ons aangaande het Goddelijk Wezen heeft geopenbaard, en baant
den weg, gelijk het dan ook geschied is, voor Franz von Baader
en Schelling, welke in zijn laatste periode leerde, dat God in het
diepste van zijn wezen faSrós was, een bodemlooze donkere af
grond, een voorstelling van de Gnostieken, die door de Christe
lijke kerk van de eerste eeuwen is verworpen.
Hij zegt voorts, en dit is weer een goede gedachte, dat God in
zich heeft een oneindig aantal ideeën, waarnaar Hij de wereld
in het aanzijn geroepen heeft. Door de schepping worden de
ideeën Gods uit het niets in de werkelijkheid gerealiseerd. De
schepping is het voortbrengen der dingen uit niets naar Gods
eeuwigen raad. Dit is een volkomen zuiver Christelijke gedachte:
de schepping der wereld berust niet op een toeval, maar is een
verwerkelijking van Gods eeuwige gedachten in den vorm van
den tijd. Soms gebruikt hij uitdrukkingen, die misverstand
kunnen wekken en de gedachte zouden kunnen doen opkomen
of Eckehart een eeuwige schepping leerde, maar deze onhelder
heid komt hieruit voort, dat Eckehart eenigermate pantheïstisch
denkt en in zijn pantheïstische speculatie niet meer zuiver God
van den kosmos weet te onderscheiden.
Dit blijkt vooral uit de verhouding, waarin de ziel tot God staat.
In hoofdzaak is zijn psychologie Thomistisch van aard. De
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ziel is als onstoffelijke substantie, de vorm voor het lichaam, in
elk deel van het lichaam geheel en ongedeeld aanwezig. We
kunnen onderscheiden in de ziel tusschen lagere en hoogere
werkzaamheden; de lagere zijn het verstand, het gemoed en het
begeeren, de hoogere het geheugen, de rede en de wil.
De hoogste werkzaamheid van de ziel is het kennen. Er zijn
drie soorten van kennis: de zinlijke, de redelijke en de bovenredelijke kennis en eerst de laatste brengt ons in het volle bezit
van de waarheid en doet ons God kennen als het ware van aan
gezicht tot aangezicht. De ziel dringt hier door tot den grond,
tot het wezen Gods en wordt als het ware met God een. Dit is
de Godsvonk in de ziel, „die Funke", „das Fünklein" dat streeft
naar de volle gemeenschap met God, naar de eenheid met het
absolute, naar dien staat, waarin de ziel alle onderscheidenheid
en gedeeldheid van deze wereld achter zich laat en in onge
scheiden gemeenschap de volle eenheid met God geniet. Dit is
het hoogste, dit is de zaligheid. Dit kennen, waarbij wij zelf
geheel passief zijn, is een daad Gods in ons, het is een toestand
van volkomen blindheid, van niet-weten, van niet-kennen, het
is de hoogste kennis, die tegelijk onkunde is. De docta ignorantia
van Nicolaus van Cusa. Hier hebt ge het punt, waar deze beide
geesten elkander raken.
Nog op een ander terrein merken we den invloed van PseudoDionysius Areopagita. Niet alleen op het gebied van het kennen,
maar ook op het terrein van het willen, niet alleen in de kenleer,
maar eveneens in de ethiek is het hoogste niet de activiteit, maar
de passiviteit. Het hoogste, waartoe een mensch op ethisch ge
bied komen kan, is niet het verteren van zijn kracht in den dienst
des Heeren, zooals het 't levensdevies van Calvijn is geweest,
maar een opgeven van zijn wil in nietsdoen, is geen werken als
beelddrager van Hem die altijd werkt, maar is de volslagen rust,
het is niet een tot ontwikkeling brengen van alle krachten en
gaven die God aan elk individu heeft geschonken, maar het is een
wegdoen, een wegschenken van zijn individualiteit, een opgaan
in het Al, in God. Dit is geen Christendom, maar pantheïsme.
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b.

Johannes Tauler.

Met Hendrik Seuse is Johannes Tauler een van de leerlingen
van Meester Eckehart. Hij is geboren ± 1300 in Straatsburg,
nam al spoedig de monnikspij der Dominicanen aan en is in
1361 gestorven. Hij heeft in zijn leven ontzaglijk veel gepreekt,
groote scharen om zich verzameld en is door zijn gedrukte
preeken voor vele predikers wel niet een model, maar toch een
leermeester geweest tot den tegenwoordigen tijd toe. Die Predigten van J. Tauler zijn door W. Lehmann in 1913 uitgegeven
in het tegenwoordige Duitsch.
Tauler gaat in hoofdzaak de mystieke lijn van Eckehart, maar
onderscheidt zich daarin van hem, dat hij zich veel dichter bij
de kerkleer aansluit. Hij maakt b.v. heel nauwkeurig onder
scheid tusschen het Goddelijke en het creatuurlijke en is daarom
niet in de fout van Eckehart vervallen, die beiden soms vereen
zelvigde. God blijft God, de mensch blijft mensch, de ziel blijft
ziel. Het wezen van de ziel, het allerinnerlijkste van onze per
soonlijkheid is een schepping Gods. De ziel kan wel in relatie
treden met het ongeschapen Licht en Tauler zegt dan vaak
heerlijke dingen van de unio mystica, maar altijd handhaaft hij
het wezenlijk onderscheid, dat er tusschen God en zijn schepsel
bestaat. Er zijn wel uitdrukkingen, die ons wat forsch toe
schijnen, b.v. „van God bezeten te zijn" en dergelijke, maar zulke
uitdrukkingen, hoe krachtig ook, bewijzen aan den anderen kant
dat hij nooit de grens tusschen God en het schepsel uitwischt.
In zijn ethiek sluit hij zich bij Eckehart aan en prijst de
armoede, ook door eigen voorbeeld. Het negatieve en passieve
element treedt in zijn ethiek ook heel sterk naar voren, de ziel
moet zich maar laten gaan, openstaan voor de Goddelijke
invloeden, enz., maar anderzijds is merkwaardig dat, in
overeenstemming met het Evangelie, het actieve karakter
meer op den voorgrond komt en het vrome leven, waarvan
hij heel mooie dingen zegt, niet alleen is een laten, maar ook
een doen.

HENDRIK SEUSE. THEOLOGIA DEUTSCH

181

c. Hendrik Seuse.
Hendrik Seuse (in het Latijn Suso), wiens werken in nieuw
Duitsch eveneens door W. Lehmann uitgegeven zijn, werd ±
1295 te Konstanz geboren en reeds vroeg in het klooster der
Dominicanen gebracht. Naar men zegt heeft hij zich in zijn
jeugd lichamelijk veel gekastijd om daardoor de zonde ten onder
te houden en tot grooter heiligheid te komen. Van 1324—1327
werkte hij te Keulen, waar hij een boek schreef onder den titel
Das Büchlein der Wahrheit, dat bedoeld was een apologie voor
zijn leermeester Eckehart. Zijn hoofdwerk is verschenen te
Konstanz onder den titel Das Büchlein der ewigen Weisheit.
In het jaar 1366 is hij gestorven.
De mystiek van Tauler zouden we kunnen noemen een man
nelijke, die van Seuse een vrouwelijke mystiek. De taal is zachter
en weeker dan van Tauler, hij spreekt vaak op gevoelige wijze
en tracht de tonen van het hart te treffen.
Evenals Tauler heeft hij zich gewacht voor de aberraties van
zijn leermeester Eckehart. Al ging hij ook heel ver in de unio
mystica van de ziel met God, hij trachtte toch altijd theïst te
blijven en niet in de wateren van het pantheïsme te verzeilen.
d. De theologia deutsch.
Een merkwaardig geschrift uit dezen tijd, waarvan de ver
vaardiger onbekend is, maar dat uit den kring van Eckehart
is voortgekomen, hetgeen hieruit blijkt dat het lange citaten
uit diens werken geeft, is de theologia deutsch, een mystiek
geschrift uit de veertiende eeuw, dat hoogstwaarschijnlijk ver
loren zou zijn gegaan of in een boek over theologie of philosophie nooit zou zijn genoemd, wanneer het niet van grooten
invloed was geweest op Maarten Luther, die het dan ook op
nieuw heeft uitgegeven.
Luther prijst het en de reden zal wel niet gelegen hebben
in de voortreffelijkheid van het boekje op zichzelf, maar in het
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feit dat het iets anders geeft dan de dorre begrippenscholastiek,
waarin Luther onderwezen was. Hier geen droge begrippenkloverij, gelijk bij de scholastiek van zijn tijd, maar iets van
de levende wateren des heils, waarnaar Luthers ziel begeerde.
Voor hem die dorst heeft, smaakt ook troebel water lekker.
Zoo alleen is het m. i. te verklaren dat de groote hervormer over
een weinig interessant boekje met zulk een ophef spreekt.
e. Jan van Ruusbroec.
In Jan van Ruusbroec, die van 1293—1381 in België heeft
geleefd, die wijsgeer en dichter was, zien we dat scholastiek en
mystiek zich van elkander beginnen los te maken. Bij Eckehart
was dit nog niet het geval, maar bij Ruusbroec staat de mystiek
al zelfstandig ten opzichte van de scholastiek. De laatste is met
haar rationeele bewijzen van het bestaan Gods en de geestelijke
substantie der ziel eenigermate in ötiscrediet gekomen, en waai
de theoretische wetenschap nu het loodje moet leggen, treedt
de mystiek in hare plaats en zegt dat er is een andere en veel
veiliger weg om tot kennis van God en Goddelijke zaken te ge
raken: het is de mystieke visie. Op een dergelijke manier heeft
Ruusbroec een beschouwing gegeven van God en de ziel, die
praktisch van karakter is en soms wel pantheïstisch klinkt, maar
toch over het algemeen genomen theïstisch is.
De werken van Jan van Ruusbroec zijn in 1931 en volgende
jaren volledig verschenen, ingeleid en toegelicht door de leden
van het Ruusbroec-genootschap te Antwerpen.
Leerling van Ruusbroec is Geert Groote, de stichter van de
gemeenschap van de broeders des gemeenen levens te Deventer.
Thomas a Kempis van de Agnietenberg te Zwolle, de schrijver
van de Imitatio Christi, is de bekendste vertegenwoordiger
geworden van deze groep.
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