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Metafysica
door
Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.
I.
Metafysika is leer aangaande de „werkelijkheid", wijsgeerige
wereldleer. Het dier geniet of lijdt zijn wereld. Het is een onwijsgeerig
wezen: het ondergaat het bestaande. De mensch, in zoover hij niet met
het dier gelijk komt, overdenkt zijn wereld. Hij is wijsgeer. Maar waarlijk
wijsgeerig is hij eerst, zoo zijn overdenking methodisch en niet maar
rhapsodisch, springsgewijze is ingesteld. Wijsgeerige metafysika is metho
disch ontwikkelde wereldleer. De idee eener wijsgeerige wereldleer nu
wekt aanstonds den bijval of de afkeuring der wijsgeerig geschoolden.
Beide kunnen theoretisch gerechtvaardigd worden, en zoo is metafysika
een onderwerp van den strijd der meeningen, een strijd vergelijkbaar
met den kamp der helden in Odhins Walhall, waarin de hedenmorgen
gesneuvelden hedenavond opstaan tot het gezamenlijk godenmaal om
morgen den weerzijdschen aanval te vernieuwen.
De term: metafysika, wijsgeerige metafysika, geldt voor alle metho
dische wereldbeschouwing, hetzij deze is idealistisch, naturalistisch,
materialistisch, of zelfs positivistisch of agnosticistisch. De argeloos
nadenkende, niet kiitisch gewaarschuwde mensch is metafysisch filosoof
in den zin van het naief realisme, omdat hij meent dat de werkelijkheid
bestaat uit de som zijner feitelijke en mogelijke waarneemsels. Zeggend
dat de hemel blauw is, acht hij den hemel een werkelijke substantie en
blauw een werkelijke hoedanigheid, daaraan eigen. Hij vertrouwt
onoverdacht dat hij met deze uitspraak getreden is buiten zijn kennend
en oordeelend bewustzijn, en dat hij in zijn uitspraak een beschrijving
geeft van werkelijkheden, die op zichzelf bestaan. Hij pleegt metafysika.
Voordat de filosofie kritisch wordt, is het menschelijk denken zonder
gewetensbezwaar tot metafysika bereid. Eerst na den kritischen doop begint
de mensch aan de metafysische waarde zijner uitspraken te twijfelen.
Bij den term „kritisch" op de wijsbegeerte toegepast, denken wij niet
aanstonds aan Kant, hoewel natuurlijk ook aan hem: kritisch is de
wijsbegeerte zoodra zij het noodig acht dat het denken zich op zichzelf
bezint, alvorens zich over de werkelijkheid (datgene dat erkend wordt
niet slechts als menschelijke denk-inhoud te bestaan) hoe ook, uit te laten.
En daarom is reeds Heraklitus kritisch in zijn uitspraak dat oog en oor
slechte getuigen zijn, en de Eleaat Parmenides is het niet minder in zijn
verzekering, dat de zinnen ons misleiden, want zij leeren ons het bestaan
van veelheid en van verandering, terwijl het verstandsdenken besluit tot
de eenheid en het onveranderlijke.
Nu is zeker het kritisch element dezer filosofieën nog maar kritisch
in de kinderschoenen, doch geleidelijk worden grootere schoenen on
vermijdelijk, en het denken heeft al heel wat kritiek geoefend op het
i

menschelijk kenvermogen, eer het zoo principieel den kritischen weg
opging als Immanuel Kant in zijn hoofdwerk van 1786.
Is elke uitspraak, welke de bedoeling heeft een werkelijkheid op zich
zelf vast te leggen, als bestaande onafhankelijk van het kenvermogen reeds
metafysika, toch heeft de term metafysika veelal nog een meer beperkende
kracht en beteekent zij gewoonlijk een kennis, die de uiterlijke en innerlijke
ervaring overschrijdt. Zeg ik: de hemel is blauw, dan is het getuigenis
der zinnen voldoende om deze meening te vestigen; maar spreek ik Dante
na: de hemel is een stelsel van sferen, dan is geen innerlijke of uiter
lijke ervaring tot deze uitspraak toereikend. Zeg ik „tijd is keerzij der
eeuwigheid," „het eindige is het zichzelf verkeerend Oneindige," dan
heeft mijn gedachte metafysischen inhoud, omdat zij het gebied der ervaring
(d.i. der in het denken verhelderde waarneming) overschrijdt. In beide
gevallen bedoel ik een uitspraak over de werkelijkheid zelf, als onafhankelijk
van het kenvermogen bestaande. Déze uitspraken zijn dus metafysika
in den dubbelen zin des begrips; metafysika in eerste instantie doordat
hun inhoud meer wil dan een bewustzijnsinhoud, een gedachte, konstateeren
n.1. als uitspraak gelden van bewustzijns-transcendent karakter; metafysika
in tweede instantie als ervaring te boven gaand: ervarings-transcendent,
trans-empirisch.
Zal metafysika mogelijk zijn, zal wereldbeschouwing gelden, dan
moet deze tweeërlei transcendentie aanvaardbaar wezen.
Over de eerste overleggen wij het eerst. Ons antwoord op de vraag of het
denken de ervaring vermag te overschrijden is inderdaad reeds inbegrepen
in de bespreking van het eerste punt. Wij komen later daarop nog even
terug. Wij stellen de vraag: heeft de wijsgeerige gedachte meerder dan
subjektieve beteekenis? Ook deze vraag vraagt toelichting omdat de term
„subjektief" dubbelzinnig is. Zij kan beteekenen persoonlijk-subjektief,
zooals iemands subjektieve meening niet anders is dan zijn eigen partikulier
bezit, waarvoor hij door overreding anderen winnen kan, die dan het
subjektief bezit vergrooten zonder het te wijzigen. Dat, om met Thales
te spreken, de wereld ontstaan is uit het water is subjektieve meening,
ook al vormt Thales een school van eensgezinden. De term „subjektief"
kan ook beteekenen menschelijk-subjektief, d.w.z. eisch van het mensche
lijk denken, doch zonder eenige pretentie dat met deze specifieke menschelijkheid iets meer gezegd is dan een geldigheid voor de menschelijke rede.
Deze subjektiviteit is noodwendigheid en algemeengeldigheid voor het
menschelijk denken, maar niet zoo dat een werkelijkheid op zichzelf,
onafhankelijk van het menschelijk denken hoe dan ook daarmee zou zijn
aangeduid. Niet eigenpersoonlijk subjektief, maar algemeen-menschelijksubjektief, waarbij wordt afgezien van de vraag of het menschelijk denken
met een transcendente werkelijkheid verband houdt. Deze subjektiviteit
wordt om haar algemeen-menschelijkheid ook wel objektivite.t genoemd.
Maar wij zullen thans dit spraakgebruik niet volgen.
Wij raken hier een der principieelste vragen der wijsbegeerte; de
vraag naar de transcendente gelding onzer begrippen; de vraag of wereld
beschouwing mogelijk is, niet maarals begrippenmythe, niet maar als sub
jektieve konstruktie der logische verbeelding; maar als gelding hebbend
voor een werkelijkheid als zoodanig. De vraag naar deze mogelijkheid
is inderdaad een hachelijke vraag. De groote metafysische denkers als
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Aristoteles, Augustinus, Thomas v. Aquino, Spinoza, Leibniz, Fichte,
Hegel, Schopenhauer, von Hartmann hebben haar in positieven zin
beantwoord. Zij zijn daardoor leiders geweest der geestelijke kuituur van
Europa, wegwijzers voor de naar waarheid en wereldbegrip zoekende
Europeesche menschheid. Is hun zienswijze in haar grondgedachte afwijsbaar, dan blijft voor de wijsbegeerte slechts een bescheiden taak over en
wordt zij als leidende kuituurmacht ter zijde gesteld; zij wordt een weten
schap in dienst der andere wetenschappen, ancilla scientiarum. Ook deze
taak is de hare, en behoort tot haar werkgebied; maar zij heeft van ouds
een andere roeping vervuld. Het is de vraag of zij deze andere roeping,
wereldleer te zijn, kan handhaven.
II.
Om op deze vraag te antwoorden moeten wij het denken zich laten
bezinnen op zichzelf. Dit beteekent dat wij het denken zijn
kritischen weg moeten wijzen. Kant heeft het denken dogmatisch genoemd,
wanneer het niet met zijn zelfbeoordeeling aanving; maar hij heeft niet
uitgesloten de mogelijkheid dat het denken, langs dezen weg van zelf
bezinning gaande, tenslotte een metafysika zou vinden. Fichte heeft zich
Kantiaan geacht, omdat hij zijns bedunkens juist deze konsekwentie
uit Kants kenleer trok. De neo-kritische school wil van deze aanwending
of omwending der Kantsche wijsbegeerte niet weten.
Maar nu: het denken heeft zich op zichzelf te bezinnen. Dit is zijn
kritische weg, die m.i. juist naar een metafysika heenleidt. De weg van
zelfbezinning is reeds door Heraklitus voorzien in zijn uitspraak: ik heb
mijzelf onderzocht(edizeesameen emeauton)1) .Maar als methodische vinding
komt hij eerst bij Plato voor in het begrip van anamnesis, her-innering. Het
is niet met zekerheid te zeggen of Plato aan dit begrip herinnering
theosofische denkbeelden verbindt, maar wel is het logisch gehalte daarvan
duidelijk, en hierop komt het aan. Wij willen bij de Platonische voordracht
van dit begrip niet verwijlen, omdat thans niet Plato, maar de metafysika
ons onderwerp van overweging uitmaakt. Wat Plato herinnering noemt
is inkeer, richting des denkens op zichzelf, denken dat zichzelf denkt.
De zinnelijke waarneming richt zich op waarnemings-objekten; het
veralgemeenend verstand gaat in deze richting voort en stelt de objekten
onder gezichtspunt van soortelijkheid en wetmatigheid en konstateert
een orde van betrekkingen in de objektenwereld. Maar het denken dat
zichzelf denkt, is niet op objekten gericht, doch op zichzelf, d.i. op het
s u b j e k t; niet op hetgeen gedacht wórdt, maar op hetgeen denkt,
d.i. op het denken zelf. Het is de stroom die niet naar de zee uitvloeit,
maar naar zijn bron, opstroomend tegen zichzelf. Geen stroom is hiertoe
in staat, maar het denken wel. Het denken heeft een wezenlijk reflexieven
aard en kan zichzelf denken. Plato overwoog deze mogelijkheid, reeds
eer hij het begrip der herinnering vatte, in den kleinen dialoog Charmides.
Toen aarzelde hij de mogelijkheid toe te stemmen van een denken dat
zichzelf denkt, omdat er dan ook een zien moest bestaan, dat zichzelf
ziet, een hooren des hoorens en een willen, dat het willen wil. Doch met
deze analogieën raakt het begrip in de war. Er is geen waarneming, die
1)

Diels (Fragm. 101) vertaalt: ik heb mij zelf gezocht(!)
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de waarneming waarneemt, maar wel een denken dat zichzelf denkt.
Het denken verkeert in deze unieke en analogielooze positie van reflexieven
aard te zijn. Het denken alleen is reflexief. Wat houdt dit in? Niet dat de
denkfunktie als psychologisch vermogen de denkfunktie denkt; want
dit zou de kwade eindeloosheid vertoonen van den spiegel, die een spiegel
spiegelt. Het denken dat zichzelf denkt, denkt zichzelf als s u b j e k t,
waarbij het subjekt niet als objekt gedacht wordt, maar als het
denkende zelf zich in ons kenbaar maakt. In dit zichzelf-denken des denkens
is alle bepaaldheid opgeheven als liggende aan de objekts-zijde en behoorend
tot het gebied des gedacht-wórdens. De denk-funktie is als zoodanig
bepaald; begripvorming en logische verbandstelling eveneens. Het zichzelf
denken des denkensdenkt subjekt als in alle begripvorming voor-onderstelde
voorwaarde; subjekt zonder de bijbepaling van mijn of van iemands
subjekt te zijn; evenmin als kentheoretisch of kennend subjekt, want ook
dit is bepaald door de bepaaldheid zijner funktie die van willen of gevoelen
zich onderscheidt. Subjekt aan alle bepaaldheid ontheven e n dus a b s o 
luut subjekt zijnde; denken in den absoluten zin des begrips, daar het
in mijn denken zich als voorwaarde daartoe bekend maakt. Want deze
onbepaalbaarheid is niet de onbepaaldheid van het Niets, waar niets uit
volgt, en waarin niets ontspringt, maar hetgeen als subjekt alle bepaling
te boven gaat is juist tot het denken de voorwaarde en maakt zich in het
denken kenbaar. In de reflexiviteit van het denken openbaart het zijn wezen.
Het absolute subjekt is: de Idee; onvoorwaardelijk opriou.
Plato's anamnesis-leer verkondigt dit subjekt, en is derhalve niet
een verstandsdenken, dat uit de ervaringsstof begrippen sticht, en evenmin
een rededenken dat grondbegrippen vormt voor de wereldleer. Het is de
intellektueele zelfaanschouwing der rede. Intellektueel
omdat zij inhoudt het volstrekt-algemeene; aanschouwing omdat zij het
karakter heeft der logische onmiddellijkheid. Intellektueele zelf
aanschouwing des denkens is het primaere grondfeit, zonder hetwelk
geen denken mogelijk ware: slechts door opdracht van haar vermogen
wij de ervaringsstof tot het plan des algemeenen begrips op te voeren.
Door haar zijn wij kritisch en metafysisch tegelijk. Wanneer het denken in
zijn zelf-aanschouwing dezen grond erkent is het onvoorwaardelijke Subjekt,
de Idee, niet erkend als subjekt-ding op de wijze eener denkende substantie,
die substraat van denken en niet denken-zelf ware. Daarmee ware toch
weer het objekt binnen gehaald, en het subjekt in een objekts-algemeenheid
omgezet. De pythische Apollo heeft met zijn ken-uzelf ons niet tot dit
misverstand verleid. Het denken dat zichzelf denkt heeft een unieken
ken-inhoud, waarvan geen wederga bestaat, bij allen anderen ken-inhoud
onvergelijkbaar, die aan de wereld der ervaring is ontleend, enkel-ding
of soort, substantie of akcidentie. De beteekenis dezer oer-grondelijke
ken-akte ligt in dit unieke, dat tegen alle substanteialiseering is ge
waarborgd.
III.
Nu echter de volstrekte onbepaalbaarheid van het onvoorwaardelijke Subjekt
niet is de negatieve onbepaaldheid van het Niets, blijft voor het Subjekt
de zuiver-positieve erkenning over van het Z ij n. Het Zijn als zoodanig
is niet de leegte, maar is datgene waardoor een werkelijkheid hoe ook
mogelijk is. Over het begrip „werkelijkheid" aanstonds. Het Zijn is volgens
4

Hegel de Algemeenheid in haar leegsten, meest abstrakten zin genomen.
Bij Hegel ligt dan de nadruk hierop dat de Idee pas een inhoud verkrijgt
door en in haar zelf-ontwikkeling tot wereld. Het akcent kan echter verlegd
worden, zóo dat deze zelf-ontwikkeling eerst werkelijkheid is, doordat
zij het Zijn belichaamt, dat als grond aller werkelijkheid al het bestaande
uit zijn eenheid voortbrengt. Het denken wijst in zijn intellektueele zelf
aanschouwing terug op de Idee, het Subjekt dat het Zijn is.
Het subjekt i s. Het subjekt als volstrekte algemeenheid is het Zijn
zelf. Ziehier Plato's groote en onvergankelijke vinding; de grondwaarheid
aller metafysische bezinning. Het denken zelf is het Zijn. De Eleatische
filosofie had onkritisch het Zijn erkend en het denken beschouwd als een
tweede, dat met het Zijn overeenstemt. Op deze wijze is het Zijn de objektsalgemeenheid. Plato echter vindt het Zijn in het denken, zoodat het
denken hem het Zijn is. Deze zienswijs is kritische metafysika, niet dog
matische als der Eleaten. Met deze beschouwing is het karakter van het
Zijn zelf een ander. Het is Subjekts-Zijn; diepte-Zijn. Het is niet 'nZijn
op de wijze van wat gedacht wordt en wat als objekt in onze wereld zijn plaats
bekleedt, deze wereld waarin alle denkbare dingen zijn opgenomen. Het
is niet produkt, doch Oorsprong van denken, denkende Oorsprong, en
logische grond daarvan dat ik een wereld denk; logische grond die zich als
innerlijke noodwendigheid in mijn denken beweegt; en zoo ik denk is het
als uit een innerlijke opdracht, mij door het Denken dat Zijn is ingegeven.
Hiermee is het subjekts-begrip van een bloot logisch of ken
theoretisch begrip tot metafysisch begrip overgegaan. Het eenige
metafysische begrip van onmiddellijke gelding. Moest dit Zijn ontkend
worden, dan moest alle zijn worden ontkend, en bleef niets over dan
de leege vorm des begrips, schaduw van een droom, droom van een
schaduw, naar het zinvol woord van den dichter Pindarus. Het Cogito ergo
sum van Cartesius, denken is zijn, krijgt in hoogere aanwending gelijk.
Plato is zich sterk bewust van het anders-zijn des Zijns dan alle
objekts-zijn te zamen. Daarom zegt hij in Parmenides: dat het nergens
ligt dan in het bewustzijn (oudamou estin ee en teei psucheei) en wijst hij op
de volstrekteonvoorstelbaarheid, en acht het beeldeloozer dan de wiskundige
schema's, (ouk estin eidoolon ouden): daarvan is geen afbeelding mogelijk.
Het subjekt alshet Zijn in volstrekte algemeenheid is: absolute Geest. Dat het
Absolute 'n Denken is drukken wij uit in den term: geest. Absolute Geest
is diepte, oneindig inwaartsch perspektief; oer-Zijn; God. God in den metafysischen zin des begrips zooals Spinoza van Deus spreekt, terwijl dit begrip
eerst in de beleving zijn religieusen zin verkrijgt. Het beteekent inderdaad
een misvatting indien dit begrip van absoluten Geest weerlegd wordt met de
bewering, dat het is een vergroote projektie van den menschengeest tegen
den hemelkoepel. Niet de menschelijke verbeelding, die objekten schept,
maar de zelfbezinning, die het Subjekt herkent, is voor het begrip ver
antwoordelijk.
Zoo is met de intellektueele zelf-aanschouwing, Plato's anamnesis,
het menschelijk denken zichzelf te boven of te buiten gegaan; het weet
nu den t r a n s c e n d e n t a l e n grond, die t r a n s c e n d e n t e
grond is van zijn denkinhoud. Verschaf mij het al-eenige vaste punt, zegt
Archimedes, en hij voegt daaraan toe: dan zal ik de wereld uit haar
verband rukken. Wij hebben het vaste punt bepaald en zullen de wereld
in haar verband voegen.
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De menschenrede, gefundeerd in den Absoluten Geest, is zich bewust
van haar taak als een opdracht uit dezen Geest ontvangen en in dezen
verantwoord, zoodat het mogelijk is om de werkelijkheid te denken.
Niet slechts in het zedelijke of het godsdienstige: ook in het redelijke leidt
ons een goddelijke opdracht. De metafysische denkers hebben dit erkend.
Cartesius verkondigt hetzelfde in den theologischen vorm, wanneer hij
leert dat God ons denken niet bedriegt. Het recht van den logos tot wereld
beschouwing is bij hem theologisch verantwoord. Spinoza heeft den
oorsprong van de menschenrede in den absoluten geest klaarder gefor
muleerd. Bij hem is de denking in haar zuiverheid, de Cogitatio, een
attribuut van de goddelijke Wezenheid, en hij weet het menschelijk denken
als uitoefening van deze goddelijke cogitatio, en als in haar geplant zijnde.
De menschenrede als in menschentaal sprekende eeuwige Geest.
De menschenrede volgens Spinoza, tot den derden trap van kennis
gestegen, boven imaginatie en boven verstandelijken denkvorm, scientia
intuïtiva, schouwend weten geworden, waarlijk tot zichzelve gekomen,
hervindt haar innerlijke eenheid met de goddelijke cogitatio, en is zelve
een modus, een gestalte van deze. De goddelijke cogitatie is het meta
fysisch apriori der menschelijke rede. Hiermee is niet gezegd dat de
menschenrede goddelijk is, of dat zij het denken Gods zelf ware, maar
wel dat de menschenrede haar grond en oorsprong in de goddelijke cogitatie
bezit. Aldus bedoelt het ook Spinoza.
Er is een diepteboring noodig gebleken om voor het wijsgeerig denken
deze sanktie te verkrijgen; de diepteboring, door Plato in zijn anamnesis-leer
voltrokken. De oude, dogmatische metafysika liet de theologie haar
verrichten, en die voerde haar uit op eigen manier, n.1. door een beroep
op het goddelijk scheppingswerk, waarbij de mensch door de godheid
met het vermogen der kennis was toegerust; of door een beroep op goddelijke
openbaringen. De middeleeuwsche scholastiek is het grootsche voorbeeld
dezer kennis- en openbaringsleer. Maar de wijsbegeerte gaat langs deze
theologische wegen niet, en heeft zelf de taak der grondvesting van haar
kenvermogen.
IV.
Tot zoover dan deze grondlegging onzer metafysika. Wat
wij tot dusver behandelden was niet anders dan een beschouwing te
ontwikkelen over het denkend subjekt. Wij spraken nog niet over meta
fysische wereldleer. Wij gaven de metafysika van het subjekt, nog niet
de metafysika van het o b j e k t. Wereld is niet subjekt maar objekt
van denken. Weten wij het wijsgeerig denken naar zijn subjekts-zijde
in den absoluten geest gegrond, dan rijst nu de vraag welke gevolgtrekking
hieruit valt af te leiden voor metafysika als wereldleer. Geldt het wijsgeerig
denken een wereldwerkelijkheid zelve, de werkelijkheid des objekts?
of bouwt het slechts een subjektief menschelijke konstruktie der logische
verbeelding zoodra het een wereldleer ontvouwt, niettegenstaande zijn
metafysischen grond? Verstrikt het zich dusdoende in een intellektueele
mythologie die, kritisch beschouwd, niet beter is dan een theologische,
of dan de oud-godsdienstige, die de goden ten tooneele voert en tot macht
hebbers maakt over hun eigen volksgebied ? Wij zullen dus een betoog hou
den voor de bewustzijns-transcendente waarde der wijsgeerige wereldleer.
M.a.w. wij achten dat de redekennis een werkelijkheid betreft, die door Kant
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als Ding an Sich buiten het bereik der rede gesteld is: de werkelijkheid des
objtkts. Reeds nu wil ik erop wijzen dat deze redekennis aangaande de
werkelijkheid een symbolisch, geen afspiegelend karakter heeft.
Ook over het begrip „werkelijkheid" moeten onze gedachten gaan.
Bij de uitspraak dat het menschelijk denken een werkelijkheid op
zichzelf betreft schijnen wij met alle kentheoretische bezinning overhoop
te liggen, en alle kritische waarschuwing in den wind te slaan. Waarneemsel en begrip beide zijn immers scheppingen van den kennenden
menschengeest zelf. Neem ik een kruipend of vliegend dier waar, dan mag
het zijn dat ik het bloote feit van dit waarneemsel niet zelf konstrueer,
maar al wat daaraan waarneembaar of denkbaar is, al wat daaraan
zegbaar is, is produkt van denken. Alle bepaling als kruipend of vliegend
dier, rups of roofvogel is bepaling door het denken. De bloote waarneming
als kruipend, kortpootig, behaard, langgestrekt dier is subjektsfunktie.
Slechts het naief-realisme leert hier een afspiegeling der werkelijkheid
in het kenvermogen; maar wie niet naief-realistisch, doch kritisch ingesteld
is, weet beter: vorm, kleur, indrukbaarheid, beweging, bewegingssnelheid,
het is alles toegekend van subjektswege. Het is menschelijke denking.
Zoo schijnt het wel alsof objekt in het subjektieve opgaat en of het geheele
geval des objekts niet meerder is dan een door het menschelijk subjekt
gestelde idee, een logisch voortbrengsel, hoewel dan niet produkt van eigenpersoonlijke, maar van algemeen menschelijke subjektiviteit; want
Sokrates, Garibaldi en Pres. Roosevelt bekijken rups en roofvogel en zijn
het onderling eens, dat hier een rups en een vogel, korte pootjes en kromme
snavel aanwezig zijn. Maar ook tegen de subjektiviteitsleer in deze ver
breiding protesteert ons denken, zoo daarmee de objektiviteit als zoodanig
werd uitgeschakeld. Het laat zich niet in den val lokken der kentheoretische
subjektiveering.
Indien wel, dan ware de wereld tot een gezamenlijke droom geworden.
Ik heb gedroomd dat een rups kroop aan mijn voet en een roofvogel
zweefde boven mijn hoofd. Ik droomde slapend. Nu ben ik wakker en zie
rups en roofvogel. Droom ik nog? Is kennis een geordende waakdroom?
Is objekt een instelling van kennend subjekt? Is kennis wellicht een waak
droom der menschheid in haar geheel aan alle plaatsen en in alle tijden?
Is objekt een instelling van het kennend subjekt der menschheid? Of,
afgezien van deze menschelijkheid van klein of groot formaat, en het denken
genomen in logischen zin zonder meer: is objekt een vinding des denkens
krachtens den kategorialen aanleg daarvan? Zoo ja, dan zijn wij van het
naief-realisme der onkritische gedachte overgegaan tot een kritisch
illusionisme. Want de ontkenning van het eigenrecht des objekts en
zijner fundamenteele onafhankelijkheid tegenover het menschelijk denken
is waarlijk illusionisme. Berkeley verviel daartoe toen hij zeide: esse est
percipi; maar hij sprong op het droge, al was het met een bokkesprong,
toen hij leerde dat sommige objektswaarnemingen ons door God worden
ingegeven, anderen die niet aldus ingegeven worden droom of inbeelding
zijn. Zoo ontkwam hij aan het gevaar.
Hoe nu met het objekt? Want het denken, zeiden wij, wil er niet
aan dat het objektsbegrip zelf een schepping van ons kennend subjekt
zou zijn, alsof hier van een andere werkelijkheid dan des subjekts geen
sprake ware. Kant heeft gewaagd van Ding an Sich en heeft met dit
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onzekere begrip, dat bij hem diverse beteekenissen herbergt, óok bedoeld
dat waarneming en denken, hoewel zich voltrekkend volgens de subjektskategoriëen, nochtans betrekking hebben op een werkelijkheid als zoodanig,
die dan het transcendente objekt zijn zou en waarmee het denken op zijn
wijze handelt.
De neo-kantische wijsbegeerte wil ook niet in het illusionisme
vervallen door het objekts-begrip tot theoretische inbeelding te verklaren,
hoewel zij alle kennis-vorming, waarneming en denken toekent aan het
denken zelf, het subjekt, en als funktie van dit opvat. Zij beschouwt het
objekt als idee, d.i. als richtpunt, waarop de begripsbepaling is ingesteld,
steeds verder gelegen eindpunt, waarheen de kennisvorming zich richt.
Wanneer het mogelijk ware een totaliteit van kennis op te bouwen, een
volledigheid des begrips te ontvouwen, zou het objekt bereikt zijn. Het
objekt is van de verte ons toewenkend eindpunt van denken. Het subjekt
handelt „objektief" door naar dit punt heen te trekken, niet naar eigen
inval zijn begrippen vormend, maar methodisch volgens de aangewezen
richting naar de totaliteit des begrips, welke steeds idee, ideaal, onbereik
baarheid blijft. Objekt als voltooide subjektiviteit en objektiviteit als
wetmatigheid der kennis. De objektsgedachte blijft, aldus beschouwd, binnen
het subjekts-kader. Ontkend wordt de bewustzijns-transcendente beteekenis
van het objekts-begrip. Het begrip „objektiviteit der kennis" verkrijgt
daarmee de beteekenis van logische noodwendigheid, algemeen geldigheid,
immanente waarheid. De mensch en zijn denken, zijn alsdan tot zichzelf
bepaald en binnen zichzelf begrensd, en het zou niet mogelijk zijn om,
zij het ook symbolisch, den menschelijken bewustzijns-inhoud te over
schrijden, en deze linie door te breken.
Anders de Metafysika. Het denken vóor-onderstelt de SubjectsAlgemeenheid. Ware nu deze, de Absolute Geest, zichzelf zonder meer,
Subjekt alleen, dan zou ook van niets anders dan van hem sprake zijn;
van hem in zijne volstrekte Eenheid en Alleenheid, ja er zou ook van hem
geen sprake zijn, omdat er in 't geheel geen spraak ware, taal noch teeken.
Juist dat erkenning van het Al-Subjekt een inzicht is van het menschelijk
denken, sluit in dat het Subjekt niet is mathematisch punt, in metafysische
eenzaamheid afgezonderd Absolute; maar dat daarin de mogelijkheid
tot het andere dan hij zelf, in casu tot het menschelijk denken ligt op
gesloten. De Geest zelf is voorwaarde tot het bestaan van wereld. Het
is een oude theologische vraag: wat deed God eer Hij de wereld schiep?
Schijnbaar is deze vraag ook uit theologisch gezichtspunt een nietsnutte
vraag. Haar beteekenis is echter deze, dat zij leert inzien de ondenkbaarheid
van een God zonder wereld; een God in eenzame alleenheid, een
metafysisch subjekt hoe ook, zonder objekt. Het Subjekt o b j e ktiveert zich, en is zichzelf slechts door zich te objektiveeren. Idee is
Idee, die zichzelf ten objekt is. Dus vóóronderstelt het menschelijk
denken niet slechts het Absolute Subjekt, maar evenzeer de o e r r e l a tie Subjekt-objektals oerwaarheid, waarin alle denken is gegrond
en waarop alle denken is gericht; en door op haar betrokken te zijn is de
denk- inhoud een ken- inhoud en schept het denken kennis. De
objektiviteit-in-het-algemeen is niet eindpunt, waarheen de begripvorming
doelt, maar vooronderstelling; niet eindpunt, maar aanvangsgrond;
logische voorwaarde. Het denken herkent zichzelf als menschelijke
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keerzij dezer oer-relatie, zooals het konkaaf zich als keerzij van het
konvex herkent. Zoodra wij kennis hebben is de objektiviteit reeds aanwezig.
Niet wij zijn het die haar kennen, maar zij is het, die in ons tot kennis
wordt. Neem ik waar de kortpootige insektenlarf, of den kromsnaveligen
roofvogel, dan is in deze waarneming aireede de objektiviteit inbegrepen;
en spreek ik met begrip over vogeldier en insekt, dan is hier de objektiviteit
(ik bedoel de transcendentaal-transcendente objektiviteit) aangeslagen
als een klok welks geluid men verneemt. Alle logische kennis is betrokken
op een daarin van den beginne aan en apriori vooronderstelde wezenheid:
het objektieve, de zelf-objektiveering der Idee.
V.
Deze metafysika werpt een licht op het begrip werkelijkheid.
Werkelijkheid beteekent hetgeen niet in het menschelijk denken ligt, maar
wat als onafhankelijk te dien opzichte moet erkend worden. Bij Kant
is werkelijkheid verstandskategorie, d.i. een gezichtspunt onder andere
gezichtspunten, waarmee het verstand opereert om zijn ervaringen te
ordenen.
Op twee manieren komt de werkelijkheidsgedachte op Kants
Kategorieëntafel voor: als Wirklichkeit en als Realitat. Een ding kan voor
mijn denken mogelijk zijn; n.1. het is mogelijk dat in mijn tuin een kersen
boom staat; maar het kan ook werkelijk zijn: inderdaad staat er een. Hier
is werkelijkheid een speciaal gezichtspunt volgens welk het denken oordeelt,
en de ervaarbare wereld onder de gedachte ordent. Geenszins het albeheerschende gezichtspunt, want er zijn nog zooveel andere. Evenzoo bij realiteit,
die niet meer beteekent dan dat het denken een oordeel bevestigt. „Dat
een kersenboom in mijn tuin zou staan is onwaar." Ziehier het beginsel
der negatie in toepassing. „Inderdaad staat er een." Ziehier de kategorie
der realiteit toegepast bij het oordeel. Het begrip „werkelijkheid" wil dus
bij Kant niet meer zeggen dan een der gezichtspunten volgens 't welk het
denken oordeelt en zijn ervaringsinhoud regelt. Het begrip „werkelijkheid"
heeft echter veel grooteren zin dan door Kant daaraan wordt toegekend.
Het staat niet met de overige kategorie ën gelijk, maar heeft alle onder zich,
die als kenbeginselen daaraan zijn ondergeschikt. Werkelijkheid is het
fundamenteele gezichtspunt aller kennis. De menschelijke rede denkt
werkelijkheid. Heeft zij als naief realist de zinnenwereld geacht de werkelijk
heid zelf te zijn, of als godsdienstig realist een tweede zinnenwereld boven
de eerste gebouwd, dan ontdekt zij daarna zich met den schijn van
werkelijkheid vergenoegd te hebben, en wil nu den schijn ontgaan om de
ware werkelijkheid te kennen. Zoozeer is alle theoretische kennis op
werkelijkheid gericht, direkt of indirekt. En onder werkelijkheid is te
verstaan: objektiviteit, de objektiviteit zelve; niet maar als noodwendigheid
des oordeels, maar als betrekking des begrips op het bewustzijns-transcendente. Metafysika wil dus zijn een kennis van deze bewustzijns-transcendente objektiviteit, die niet is produkt, maar vooronderstelling van het
menschelijk denken, transcendent apriori, zonder welke het onmogelijk
zou zijn dat wij objekten dachten hoe ook. Objektiviteit die krachtens
zichzelve geldt, ook al ware het menschelijk kenvermogen allerwege
uitgedoofd. De objektiviteit nu is niet objektsding of som van objektsdingen. Dinge a n Sich; maar zij is objektiviteit i n h e t a l g e m e e n ,
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dat is: objektiveering; zelfobjektiveering des s u b j e k t s; dynamisch
proces. Werkelijkheid is verwerkelijking. God wordt wereld, zonder dat
Hij ophoudt God te zijn. De wereld is het leven der Godheid. De oer-relatie
subjekt-objekt is niet een standhouden van twee, maar is eeuwige overgang
van subjekt tot objektiviteit; objektiveering des subjekts, zelfverwerke
lijking; objektiveering in het algemeen. De vraag is ontoelaatbaar:
welke objektiviteit in het bizonder (d.i. welk Ding an Sich) beantwoordt
aan de begrippen: insekt, vogel, zoogdier, mineraal, planeet, zon? Onze
begripvorming beoogt de objektiviteit in het algemeen; en aangaande
deze is het dat onze kennis haar begrippen heeft als aanwijzingen in
het bizonder.
Kennis is verbizondering van de transcendente subjekt-objektsrelatie,
overzetting daarvan in de taal des begrips. Het menschelijk denkend
subjekt heeft deel aan de zelfverwerkelijking der Idee, die niet langs
den mensch heen gaat, maar in hem gestalte maakt en op de wijze des
begrips in het menschelijk denken resonneert. Ons kennen is in het
proces der ideëele zelfobjektiveering verantwoord en verankerd en heeft
haar waarheid door uitdrukking te geven aan deze. Ook al is alle denk
inhoud een inhoud van menschelijk denken, bepaald door kategorieën
en beginselen van het kenvermogen, dan toch is de kennis niet een konstruktie, wier waarheid ligt in haar vormzuiverheid zonder meer: zij heeft
waarheid naar haar inhoud. Haar inhoud is begripvormige weerklank
van de werkelijkheid der absolute zelf-objektiveering. Denk ik plant,
dier, staat, maatschappij, dan zijn dit momenten van deze, die ik in begrippen
vasthoud.
De menschelijke kennis heeft dus niet, zooals door het kentheoretisch
realisme gemeend wordt, een afbeeldend, ontvangend, receptief karakter,
waarbij objekten zich op den geest als op een onbeschreven plaat afdrukken;
maar zij heeft evenmin een spontaan scheppend karakter, volgens het
tegenovergesteld uiterste van meening. Zij is niet autonoom zonder meer,
haar inhoud voortbrengend uit de bron van haar onmiddellijk eigen
apriori. De menschengeest houdt i n n e r 1 ij k verband met het AlSubjekt. Deze is het die in den mensch zijn objektiviteit denkt; deze is het
door wien wij de norm der waarheid hebben in ons zelf. Door fundeering
onzes geestes in het Absolute Subjekt is onze objektskennis w e e r 
klank van de objektiviteit zelve, weerklank in menschenrede, als
hadden wij van binnen uit een waarheid vernomen, die wij na-denken
in begrip en woord. Wij kennen doordat wij naar ons innerlijk wezen deel
hebben aan de oer-relatie subjekt-objekt en deze oerrelatie, in den vorm
des begrips inkleeden. Op deze wijze wordt ook het anders onoplosbaar
vraagstuk „hoe het zien der zinnelijke waarneming, mogelijk is" door
zichtig. Alle kennis ontstaat van binnen uit, door een innerlijke fundeering
van het menschelijk subjekt in het absolute.
VI.
Daarmee heeft nu de wijsgeerige kennis een symbolisch
karakter, d.i. zij heeft niet het karakter der onmiddellijkheid, zooals het
goddelijk kennen, dat éen is mèt, en hetzelfde is als de zelfobjektiveering.
Absolute Geest stelt het andere van zichzelf en gaat daarbij van zichzelf
uit; maar de menschelijke rede begint bij het objekt en bouwt haar kennis
op uit de ervaring; zij vangt aan bij het verkeerde einde. De goddelijke
10

cogitatie denkt van zichzelf uit, zij begint in de eenheid; de mensch
denkt van de veelheid uit, daar hij staat middenin de zelf-objektiveering
des Subjekts,die een wereld der veelheid schept.De werkelijkheid dringt zich
aan hem op als tijd-ruimtelijke menigvuldigheid des bestaans, waarin de
eenheid des subjekts verloren is. Want deze zelf-objektiveering is,
om met Hegel te spreken, zelfv erkeering: de objektswereld is
verkeerde wereld, verdeelde eenheid, gebied der zinnen; verkeerdheid
die uitdrukkingsgebied van het Oneindig Subjekt is. De menschelijke
kennis, zeiden we, gaat niet als het kennen Gods van zichzelf uit, maar
heft natuurlijkerwijze aan bij het verkeerde einde: bij de ervaring, d.i.
bij het objekt in zijn zinnelijke menigvuldigheid. Zij gaat uit van het feit
des objekts om dit wijsgeerig in het apriorisch verband des subjekts in te
voegen, en aldus in het plan van zelfobjektiveering des Idee in te denken.
Zij neemt wijsgeerig de ervaring op in het verband der metafysische
grondgedachte. Maar doordat de kennis aanheft bij de ervaring, is zij voor
goed gestempeld met het merk der indirektheid, bemiddeldheid, betrekkelijk
heid. Al is de grond-relatie der kennis zuiver apriori en door anamnesis
opgediept, van vreemde smetten vrij: deze grondwaarheid moet uitgewkert
worden aan het materiaal der ervaring, dat niet een apriorisch, doch een
aposteriorisch karakter heeft; en zelfs de verstandskategorieën, waarmee
dit werk volvoerd wordt, zijn met het oog op de ervaring ingesteld en dus
geen zuiver apriori meer. In het systeem der menschelijke kennis is de
aposteriorische ervaring te hulp geroepen. Onze begrippen zijn a-logisch
belast door het ervaringsmateriaal, d.i. door de verkeerdheid des objekts;
zij zijn bemiddeld door zinnelijke en interne waarneming; niet rechtstreeks
uit het apriori gewonnen. Daarom onderschrijven wij het Paulinisch woord:
wij zien door een spiegel, waarin het beeld ten halve verduisterd is.
Het wijsgeerig begrip is Symbolisch begrip. Daarom erkennen wij
geen absolute logika. Het is begripsbeeldspraak, onthullend en gesluierd
tegelijk. De wijsgeerige metafysika is gesluierde uitwerking van de
fundamenteele waarheid der zelf-objektivatie van de Idee. Het metafysisch
stelsel, gefundeerd in zuivere rede, is zelf de zuivere rede niet meer.
Heraklitus zegt: de Heer van Delfi's orakel spreekt zich niet uit en verbergt
zich niet; maar hij duidt aan. Aanduiding is symboliek.
VII.
Het voorafgaande betrof de door ons gestelde vraag naar de mogelijk
heid der metafysika, een vraag die wij aldus formuleerden: heeft het
wijsgeerig begrip gelding voor een werkelijkheid als zoodanig, een werkelijk
heid onafhankelijk van het menschelijk bewustzijn en die niet tegelijk
hiermee te gronde gaat ? Heeft de kennis op deze wijze een transcendente
gelding ?
Transcendente gelding hebben is niet hetzelfde als afbeelding te zijn.
Een vertaling van een latijnsch gedicht in Nederlandsche taal is geen
afbeelding van het origineel, want het volgt taalregels en taalgebruik,
die niet met die van het origineel overeenstemmen en geeft aan het innerlijk
oor een ander geluid te hooren; toch mag de vertaling als kenwijze van
het origineel gelden, zooals het konkaaf de buiging van het konvex
meemaakt. De vertaling volgt de eigen taalwet en heeft in dit opzicht een
eigen wezen.
ir

Wij voegden aan de vraag naar de transcendente gelding nog een
tweede vraag toe, naar den inhoud der metafysika: heeft zij een
transcendenten inhoud ? De tem transcendent heeft hier een andere beteekenis dan die van de gelding des begrips; hij beteekent de overschrijding
van de grenzen der ervaring. Deze tweede vraag is tegelijk met de eerste
beantwoord. In zijn logische zelfbezinning immers erkent het denken een
dieptegrond, die niet uit de ervaring is afgeleid. Zoo is in het gezichtspunt
vanwaar de wijsgeerige rede uitgaat de ervaringswereld alreeds over
schreden. Wij zijn al over deze Rubico heen. De ervaringswereld zal sub
specie aeternitatis belicht worden, wanneer het wijsgeerig stelsel naar zijn
inhoud wordt opgebouwd. De geordende ervaring levert het materiaal
voor de wijsgeerige gedachte, die aan haar den eisch der éénheid en
totaliteit voltrekt, een eisch die uit de ervaring zelf niet kan worden
afgeleid, maar wel uit het begrip der transcendentaal-transcendente
oer-relatie.
De gedachte eener zelfverwerkelijking der Idee (zelf-objektiveering
des Subjekts) bepaalt het wijsgeerig systeem naar zijn inhoud. Metafysika
is uitwerking van dit wijsgeerig thema; uitwerking door hierin het geordend
ervaringsmateriaal te betrekken. Zij ontwerpt den weg der Idee in de
wereld, die is de weg Gods in Zijn schepping.
De Idee, die zich verwerkelijkt, is in zichzelf niet werkelijkheid.
Zij is Subjekts-zijn, diepte-zijn, in-se-esse. Zij is boven-werkelijke voor
waarde tot werkelijkheid; mysterium. De Idee wordt werkelijkheid in haar
zelf-objektiveering, waarin al het bestaande is inbegrepen, daar niets wat
bestaat op zichzelf bestaat, maar moment is in de groote verwerkelijking.
Niets is in eigen wezen identiek met zijn ervaarbaar-openbare verschijning
in tijd en ruimte, maar is moment in het proces des geheels, waarin zich
het Subjekt objektiveert en objektiveerend Zichzelf is.
Metafysika ontvouwt in haar inhoud dit proces des geheels aan de
wereld der ervaring. Klinkt het overmoedig, zoo wij van een proces des
geheels spreken, alsof de encyklopaedie van het Universum in onze hand
was gegeven? Zijn wij tot de hubris vervallen, waarin wij ons denken
overschatten als ware het goddelijk? Het zou overmoedig zijn, zoo wij
het symbolisch karakter aller menschenkennis voorbij zagen; en zoo niet
wijzelf een vertegenwoordigend deel waren waarin het geheel zich afspeelt.
Wie de groote zee chemisch onderzoeken wil heeft aan een beker zeewater *
genoeg; wie de banen eener planeet berekent, legt ze vast op eenige
vierkante decimeters papier. Het proces des geheels gaat door ons heen,
en maakt zich in menschenrede bewust.
VIII.
De vraag, die zich opdringt is niet deze: of de metafysika een weten
schap is; want met een bevestigend antwoord zou hij binnen den kring
der wetenschappen zijn betrokken — waarom zij niet vraagt. Maar wel
of zij in den ruimeren zin des begrips genomen, wetenschappelijk is.
De bloei der natuurwetenschappen in de tweede helft der vorige eeuw
heeft de wetenschappelijkheid als eisch gesteld voor alle denken dat
aandacht waard is. Met wetenschappelijkheid bedoelde zij nog iets anders
dan methodische zuiverheid. Aanvankelijk is de wijsgeerige metafysika
voor dezen eisch teruggeschrokken, vanwaar haar arme figuur sedert 1860.
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Maar eer de natuurwetenschappelijk geschoolde mensch (zooals de
formule luidt) zijn opperheerschappij dekreteerde, had de filosofie alreeds
het rechtsomkeert gemaakt bij monde van August Comte in zijn Cours
de philosophie positive (1832—'4°)- Comte zag de filosofische metafysika
als thuisbehoorend in een thans afgesloten tijdperk der kuituurgeschiedenis,
zooals eens de godsdienstige metafysika door de filosofische vervangen
was. Voor heden en toekomst moet de wijsbegeerte positief zijn, zich
invoegen in het kader der empirische wetenschappen. De vastkoppeling
der wijsbegeerte aan de bestaande wetenschappen, ook in onze dagen,
zie ik als liggend in het verlengde van den door Comte ingeslagen weg.
De neo-kritische school, stelt den eisch der wetenschappelijkheid in dien
zin, dat de wijsbegeerte de wetenschappen van natuur en geest tot haar
voorwerp heeft. Althans zoo is haar meest principieele gestalte. Filosofie
een theorie der wetenschap. De wijsgeer, wetenschappelijk mensch, volstaat
niet met de toepassing van wetenschappelijke methoden, maar overweegt
de methoden zelf; hij wendt niet maar logische begrippen op eigen terrein
aan, maar overweegt ze om hun gelding vast te stellen. Wijsbegeerte als
theoretisch adviseur van en rechter voor het positief-wetenschappelijk
denken. Ongetwijfeld heeft de wijsbegeerte deze taak van voorlichting
en hebben de wetenschappen deze bezinning noodig om eigen zin en grens
te verstaan. De positief-wetenschappelijke mensch kan voor veel mis
verstand behoed worden in het leven en in de wetenschap, zoo hij deze
voorlichting erkent. Een andere zaak echter is deze of de wijsbegeerte
ermee volstaan kan ancilla scientiarum te zijn, zoo zich aan de positieve
wetenschappen vastleggend. Metafysika is voor deze beperking van de
wijsgeerige taak niet te vinden. In de genoemde verhouding van wijs
begeerte en wetenschap komt de voorrang aan de wetenschappen toe.
Kant oriënteerde zich in zijn kritiek der zuivere rede aan de Newtonsche
natuurwetenschap, maar niet om als prolegomena tot deze te dienen, doch
om een materiaal te hebben voor bezinning op de kennis in het algemeen.
Metafysika, door anamnesis van haar grond-relatie bewust geworden, heeft
tot taak deze grondgedachte in de ervarings-wereld uit te denken. Zij
eischt stelselmatigen opbouw van een begripswereld uit de eenheid der
grondgedachte. Het materiaal hiertoe ontleent zij aan de wetenschappelijk
bearbeide ervaring, aan natuurkunde, psychologie, sociologie, geschiedenis,
zedelijkheidsleer, schoonheidsleer, religieleer enz. Zij ontleent niet meer
dan zij tot de uitbeelding harer grondwaarheid behoeft. Zij blijft souverein
op eigen gebied. Eenheid en totaliteit zijn de beginselen van haar systeem
bouw. Zij heeft haar eigen wetenschappelijkheid, welke zij niet dankt
aan haar verband of verbond met de erkende wetenschappen, hoe ook.
Immers de wetenschappen geven geen aanwijzing tot de eenheid
en totaliteit des begrips en de wijsbegeerte, aan de wetenschappen gebonden,
zou den weg tot eenheid en totaliteit niet vinden. Vooreerst vormen zij
te zamen geen encyklopaedisch geheel. Er is geen logische orde waarin
de verschillende wetenschappen kunnen worden saamgevoegd. Zij vormen
niet een totaalgebied dat in deelen deelbaar is zooals een akkerland
kan worden verdeeld onder de erfgenamen. Zij bearbeiden telkens hetzelfde
materiaal, doch onder verschillend gezichtspunt, en treden op eikaars
terrein zonder elkaar te storen. Er zijn vele pogingen aangewend om de
bestaande wetenschappen in éen cyklus saam te voegen, waardoor dan ook
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de wetenschappelijke wijsbegeerte den schijn van eenheid verkrijgen zou.
Deze pogingen vertoonen sterk subjektief karakter en vallen steeds anders
uit. Indien de wetenschappen te zaam het éene terrein der ervaring
omvatten, moest de encyklopaedische ordening eenvoudig zijn en ieders
toestemming ondervinden. Maar de wetenschappen behoeven geen
onderlinge eenheid, daar ze ook elk voor zich geen interne eenheid zoeken.
Het is Hegels roem, maar ook zijn euvel dat hij een encyklopaedisch
denker was.
Wetenschappen beoogen niets anders (behalve hun praktische
aanwending) dan het ervaringsmateriaal te stellen onder zekere, betrekkelijkerwijze geldende, algemeene gezichtspunten. De psychologie bijv. is
wetenschap, hetzij zij beoefend wordt door Heymans, Freud, Adler,
Künkel, Paulhan, Jaspers of tallooze anderen. Ieder ziet het psychisch
materiaal onder zekeren gezichtshoek, d.i. in het licht van zekere begrips
algemeenheden. Het is alsof een terrein bestraald wordt door een aantal
lichtbundels, uit verschillende lichtbronnen afgeworpen. Nu eens heeft
de eene, daarna de andere straal de grootste belangstelling; maar deze
stralen zijn niet de verbizondering van éen algemeen licht. De wetenschap
pen onderzoeken tot hoe ver hun toelichting zich kan uitstrekken; maar
naar eenheid en totaliteit zoeken zij niet. Er is geen mogelijkheid, maar
ook geen wetenschappelijke reden om de gezichtspunten saam te vatten
in één systematiek.
Er blijft dus voor de wijsbegeerte geen andere mogelijkheid dan een
haar eigene wetenschappelijkheid te bezitten, niet bestaande in een
relatie tot de erkende wetenschappen. Deze eigene ligt in haar logische
rekenschap. Dat de wijsbegeerte haar recht tot metafysika put niet uit een
dogmatische vooropzetting, maar uit de zelfbezinning der rede op haar
dieptegrond, dat zij met Plato's anamnesis haar grond-waarheid vindt,
en nu haar begripsstelsel uit deze grondwaarheid opbouwt, dat is haar
wetenschappelijkheid. De logische vóór-onderstelling geeft aan de meta
fysika haar logische rechtzinnigheid. En hoewel zij niet haar bijval
schenkt aan de zelfoverschatting van het wetenschappelijk intellekt,
uit een vorige fase der kuituurhistorie, onderscheidt zij zich toch van een
wijsbegeerte, die het merk der onwetenschappelijkheid draagt. Indien
niet het logisch denken, maar het aesthetisch, ethisch of religieus
bewustzijn filosofie maakt, ontstaat een wijsbegeerte, die van het recht
op wetenschappelijkheid afziet. Ook deze kan een kultureele waarde
hebben door in zekere richting van denken mee te werken en de gemoederen
voor wijsgeerige zienswijzen open te stellen. Ik denk aan Goethe's filoso
fische beschouwingen, of aan de Renaissance-filosofie van Pico della
Mirandola, Marsilio Ficino of Giordano Bruno. Religieus, ethisch en
aesthetisch motief kunnen meewerken om den mensch tot wijsgeer te
maken; want de menschengeest is een geheel, waarin alle krachten
saamwerken: hoe zou het ethische of religieuse zonder invloed kunnen
zijn op ons levenswerk? Maar indien de redegeving des begrips
geschiedt met ethische of aesthetische argumenten of op religieuse gronden,
is de wetenschappelijkheid weg. De eigene wetenschappelijkheid der wijs
geerige metafysika berust in haar logische verantwoording. Maar door
deze wordt haar dan ook den eeretitel der wetenschappelijkheid verschaft.
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IX.
Ziehier Metafysika. Indien de toestemming of afwijzing ten haren
opzichte een kwestie van smaak ware, zou men kunnen repliceeren:
zij smaakt mij niet, of zij smaakt mij wel. Maar ik acht dat in laatste
instantie de wil tot metafysika niet afhangt van smaak en zelfs niet van
logische rechtvaardiging of weerlegging, maar van innerlijke nood
wendigheid, en dat derhalve in de geschiedenis der filosofie het metafysikalooze tijdperk een intermezzo is, noodig omdat telkenmale de geest zich
moet rekenschap geven van zijn handeling, en zich op zijn oordeelende
funktie in logika, ethica, aesthetika en religieleer opnieuw moet bezinnen.
De kritische tegenweer heeft als blijvende taak wachter te zijn aan den
drempel, tot waarschuwing voor wie het heiligdom willen binnengaan;
maar dat haar bestemming niet is dezen binnengang te verhinderen.
Wij staan als denkende wezens in de wereld, immers als stervelingen op een
kleine planeet te midden van de mateloos-ruimtelijke leegte van het
uitwendig heelal, schijnbaar lachwekkend in onze nietigheid. Als zinnelijk
ingestelde bewoners der aarde zijn wij in de hachelijke positie van weggedokenen als tusschen onbeklimbare rotswanden, die alle uitzicht
belemmeren, terwijl het dier bevoorrecht is door den slaap der onwetend
heid. Nu gaat in deze situatie den mensch het inzicht open dat hij door
zelfbezinning den zin zijner existentie kan doorgronden en zoodoende
zich uit zijn hachelijke situatie redden. Daartoe denkt hij na, en daartoe is
hij wijsgeerig. Nu verstaat hij, dat voor hem een weg openligt in dit ondermaansche, de eeuwige weg, die deel uitmaakt van den weg der Godheid
in het Universum, en door dezen mythos der rede is hij geen blinde meer
en weet zich in het ideëele plan der werkelijkheid ingevoegd.
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Uit het psychologisch laboratorium der Universiteit
van Amsterdam.

Animisme en praecausaliteit in de kinderpsychologie
door
Dr. MARIA C. BOS.
De moderne kinderpsychologie is er op gericht het zieleleven der kinderen
in de opeenvolgende stadia hunner ontwikkeling in zijn autonome structuur
te begrijpen. Zij wil het kind, in tegenstelling met vroegere opvattingen,
niet als een kleine, onvolledige en onvolmaakte volwassene beschouwen,
maar als een afgerond psychisch geheel van eigen wetmatigheid. Om de
typische verschijningsvormen der kinderziel in haar eigen psychologische
expressie te vatten, moeten we de psychische uitingen en prestaties,
die we door middel van systematische observatie, registratie en prestatieexperiment (test) hebben vastgelegd, interpreteren, d.w.z. haar zin en
betekenis begrijpen. Hier nu ligt de grote moeilijkheid in de kinder
psychologie. Niettegenstaande het vele empirische materiaal, dat ter
karakterisering en afgrenzing der verschillende stadia is bijeengebrachtl),
heerst in de interpretatie veel willekeur. Ze staat nog zeer in het teken
der hypothetische constructie. We willen hiervoor twee redenen aangeven:
1. Over onze eerste 5^6 levensjaren ligt een vrij volledige amnesie,
zodat een „invoelend begrijpen" nauwelijks mogelijk is. Ook wanneer
we ons aan enkele gebeurtenissen uit onze eerste levensjaren menen te
herinneren, de psychische toestand, waarin we ons bevonden, kunnen we
in het gedachtenexperiment niet weer oproepen, die psychische realiteit
niet meer beleven. Dat wil zeggen, dat we in onze eigen psychische
ervaringen niet meer de toegang vinden tot het begrip van de uitingen
der kinderlijke psyche in haar eigen psychologische betekenis.
2. Bij de overstelpende hoeveelheid van empirisch gewonnen gegevens,
is onze empirie in dit gebied nog zeer onvolledig, onvolledig in q u a 1 i t at i e v e zin. Van een volledige empirie kunnen we in de psychologie
spreken, wanneer we in staat zijn de psychische verschijnselen niet alleen
i h h u n uiterlijk bestand, maar ook in hun p s y c h i s c h e b e p a a l d 
heid adaequaat te beschrijven. Om het inzicht in de psychische bepaald
heid der verschijnselen is het ons in de psychologie te doen. De eigenlijk
psychologische probleemstelling is niet gericht op het vaststellen van het
kunnen, het registreren der uitingen, maar op het hoe en het waarom dier
uitingen. Door welke factoren, of door welk verband van factoren worden
ze bepaald, uit welke psychische structuur van het individu of van de soort
kunnen we ze begrijpen? Het vaststellen, wat een kind in bepaalde stadia
van zijn ontwikkeling vermag, en het opnemen van het arsenaal zijner
uitingen is methodologisch noodzakelijk, maar het leidt slechts tot een
uitgangspunt van psychologisch onderzoek, tot het stellen van de werkelijk
*) Gesell, A., The mental growth of the pre-school child. New York, 1925.
Bühler, Ch., Kindheit und Jugend. Leipzig, 1928 e.a.
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psychologische vragen. Een doel op zichzelf kan het in de psychologie
niet zijn en hierin ligt ook het principiele bezwaar tegen het extreme
behaviorisme.
Tot een qualitatief volledige empirie, die de verschijnselen in hun
psychologische betekenis zinrijk beschrijft, kunnen we in de kinder
psychologie slechts komen door middel van het varierende experi
ment. Alleen op deze wijze kunnen de prestaties en uitingen worden
gedifferentierd en op hun psychische bepaaldheid onderzocht. Het
varierende experiment, dat veel psychologische inventie, critiek en
experimentele scholing vereist, wordt in de kinderpsychologie echter
weinig toegepast en derhalve is ze ook zoo betrekkelijk arm aan volledige
qualitatieve empirie. Aan dit fragmentarische karakter van het empirische
materiaal is wel in de eerste plaats de grote vrijheid van interpretatie
en hypothetische constructie toe te schrijven. Vele op zichzelf ingenieuze
verklaringen zouden zeker achterwege blijven, indien het te verklaren
verschijnsel vollediger was onderzocht en adaequater beschreven.
In dit artikel willen we ons speciaal bezighouden met het o.i. on
gemotiveerde gebruik, dat door sommige psychologen in de kinder
psychologie wordt gemaakt van enkele, aan de ethnologie ontleende
begrippen. We bedoelen begrippen als animisme en praecausaliteit, die
een vrij algemene toegang in de kinderpsychologie hebben gevonden.
Deze begrippen worden door sommige autoren, b.v. Werner1) gebruikt
in de zin van analogien, door anderen, zooals Piaget1), voorzien
van het praedicaat „kinderlijk", direct als kinderpsychologische definities
ingevoerd. Voor alle autoren dienen ze echter ter karakterisering van
typische stadia in de geestelijke ontwikkeling van het kind.
Hoezeer het gebruik van analogien wetenschappelijk ook gerecht
vaardigd moge zijn en hoezeer het vaak tot het verduidelijken van een
gedachtengang moge bijdragen, in dit geval is het niet zonder gevaar
en kan het ons gemakkelijk op een dwaalspoor brengen, doordien we de
relatie van analogie, die uitsluitend betrekking heeft op overeenkomstige
trekken in de psychische uitingen van het kind en de primitief, uit
strekken op de psychische bepaaldheid dezer uitingen. We kunnen b.v.
overeenkomstige trekken vaststellen in de tekeningen van een vierjarig
kind en een Bosjesman. Zeker zijn in beide gevallen de tekeningen niet
toevallig, maar in een bepaald verband symptomathisch voor een bepaalde
psychische gesteldheid. Ze kunnen echter in ieder geval een andere
psychische structuur aanduiden. Een symptoom krijgt zijn diagnostische
waarde in verband met de andere symptomen, waarmee het op
treedt. Pas wanneer we het gehele complex van symptomen kennen,
kunnen we vaststellen, of tussen de psychische bepaaldheid beider
uitingen ook een analogie bestaat. Uit overeenkomstige trekken tot een
„in allgemeiner formaler Hinsicht ahnlichen geistigen Struktur", te
concluderen, lijkt ons psychologisch niet gerechtvaardigd. 3) We kunnen,
omgekeerd, de symptomatische waarde der afzonderlijke trekken pas
bepalen, wanneer we een inzicht in de formele zijde der geestelijke
structuur hebben verworven.
i) Werner, H., Einführung in die Entwicklungspsychologie. Leipzig, 1926.
tj Tlaget' J->
representation du monde chez 1'enfant. Neuchatel-Paris 1024.
la. La causahte physique chez 1'enfant. Paris. 1027.
3) Werner, Op. cit. p. 23.
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In het volgende willen we nu trachten aan de hand van een beschrijving
der begrippen animisme, en praecausaliteit, zoals ze in een bepaalde richting
der ethnologie en in de kinderpsychologie worden gebruikt, aan te tonen,
dat ze in beide gevallen heel andere en in hun psychische bepaaldheid
verschillende verschijnselen aanduiden en dat ze in de kinderpsychologie
de te verklaren verschijnselen zeer inadaequaat beschrijven.
2.

Het gebruik dezer begrippen ter karakterisering van typische stadia
in de geestelijke ontwikkeling van het kind is in hoge mate gestimuleerd
door de werken van Lé v y-B ruhl1). Lévy-Bruhl heeft door zijn poging
de gebruiken en denkgewoonten der z.g. primitieve volkeren op enkele
eenvoudige psychische structuren terug te brengen, waaruit dan de veel
vuldige uitingen in zeer verschillende gebieden zouden zijn te begrijpen,
aan de interpretatie der ethnologische gegevens een sterk analytischpsychologische wending gegeven en hierdoor onder de psychologen, speciaal
ontwikkelingspsychologen veel aanhang gevonden. Ik wil hier afzien
van de critiek, die ook van Nederlandse zijde op de werken van LévyBruhl is uitgebracht, daar de bedoelde kinder-psychologische autoren zijn
opvattingen en begrippen aannemen. Dat ze ontleend zijn aan een gebied,
dat aan eenzelfde euvel der onvolledige empirie lijdt en aan een onderzoeker,
die zich uitgesproken met bepaalde aspecten der primitieve mentaliteit
bezig houdt, verhoogt het gevaar, dat in het transponeren van deze
begrippen ligt. Welke psychologische betekenis hebben nu bij Lévy-Bruhl
de begrippen animisme en praecausaliteit of praelogica ?
Lévy-Bruhl tracht, vooral in zijn „Mentalité primitive", de mentaliteit
van de leden eener primitieve gemeenschap te verklaren uit de collectieve
voorstellingen dezer gemeenschap. Onder collectieve voorstellingen
verstaat hij het complex van vastgelegde voorstellingen, concepties en
traditionele verklaringen — steeds van magische aard —, die het cultu
rele bezit eener gemeenschap uitmaken en waaraan, volgens hem, alle
leden der gemeenschap, wanneer ze tot de leeftijd der inwijding zijn
gekomen, geestelijk onderworpen zijn. Tot de psychologische interpretatie
dezer voorstellingen komt hij door een analyse der sociale en magische
gebruiken, waarin ze zijn uitgedrukt. De typische denkrichtingen der
primitieven worden dus niet beschouwd als een spontaan product van de
primitieve geest, die zich in zijn uitingen van de onze oorspronkelijk
zou onderscheiden, maar ze zijn bepaald door het collectieve weten eener
gemeenschap, waarin de primitief opgroeit. Lévy-Bruhl legt er herhaaldelijk
de nadruk op, dat de denkrichtingen der primitieven zich van de onzen
daar onderscheiden, waar ze bepaald worden door de collectieve voor
stellingen. Door deze collectieve voorstellingen wordt het denken der
primitieven in een richting gedreven, die in bepaalde gebieden zo zeer
afwijkt van de richting, waarin de Europeaan denkt, dat het nauwelijks
mogelijk is hem daarin te volgen. Zo verklaart Lévy-Bruhl het volledige
gebrek aan belangstelling der primitieven voor de natuurlijke oorzaken
') Lévy-Bruhl, L., Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Paris,
1912.
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Id. La mentalité primitive. Paris, 1925.

(causes secondes) uit het voorhanden zijn van traditionele verklaringen.
Dat de primitieven geen aandacht schenken aan de causale gebeurtenissen
— in onze zin —, dat ze geen geloof hechten b.v. aan de natuurlijke
oorzaken van ziekte en dood, ligt, volgens hem, niet aan een principieel
onvermogen de verschijnselen waar te nemen en met elkaar in verband
te brengen, maar aan het feit, dat er in de collectieve voorstellingen
al een verband is gesticht, een verband van magische aard, waarin zinnelijk
en bovenzinnelijk is vermengd (préliaisons). Dit magische verband wordt
door de primitief geaccepteerd, dit is de voor de hand liggende verklaring
en dientengevolge blijven de natuurlijke oorzaken buiten beschouwing.
Praecausaliteit, praelogica is, volgens Lévy-Bruhl dus bepaald door de
bestaande magische verklaringen der verschijnselen.
Ook het animisme der primitieven wordt uit de collectieve magische
voorstellingen verklaard. Dit animisme bestaat niet in een oorspronkelijk
animistisch beleven der buitenwereld, maar wordt bepaald door de collec
tieve opvattingen over de doden, die, zeer materialistisch gedacht, voort
leven en het lot eener gemeenschap blijven beinvloeden. Deze doden
laten zich bij voortduring gelden en personificeren zich in dingen, dieren
en mensen. De vorm der personificatie, die bij verschillende volkeren,
volgens de beschrijving van Lévy-Bruhl, zeer velschillend is en vaak
uiterst gecompliceerd, is in dit verband niet van belang. Voor ons is het
van belang te weten, dat het animisme der primitieven wordt bepaald door
het collectieve magische geloof, dat in bepaalde dingen in de buitenwereld
geesten gepersonificeerd kunnen zijn en krachten werken, waarbij de
voorstellingen, die van deze geesten en krachten wordt gemaakt, buiten
beschouwing kunnen blijven. De magische techniek treedt dan in werking
om de bedoelingen en werkingen dezer gepersonificeerde geesten te
beinvloeden en heeft betrekking op het ding, dier of mensch, waarin ze zijn
gepersonificeerd.
Een analoge verklaring geeft Lévy-Bruhl ook voor de „practische"
waarde, die er aan de droombeelden wordt gehecht. In de slaap verlaat
de ziel het lichaam en kan in de wereld der doden gaan. De zielen der
doden kunnen dan het verlaten lichaam betreden. Haar uitwerking
daarin is de droom en hieraan is de „reëele" betekenis der dromen
toe te schrijven. Volgens Lévy-Bruhl onderscheidt de primitief duidelijk
tussen wakende perceptie en droomervaring, maar deze droomervaring
is van reëele betekenis voor het practische leven, daar dit immers door de
doden wordt beheerst.
We hebben in deze korte beschrijving de nadruk gelegd op het
oorzakelijk verband, waarin Lévy-Bruhl het animisme en de praecausaliteit
der primitieven begrijpt. Beide worden bepaald door collectieve voorstel
lingen van magische aard. Deze oorzakelijkheid ontbreekt bij het kleine
kind in onze gemeenschap ten eenen male. Onze kinderen groeien ook
op in bepaalde collectieve voorstellingen, ook al zijn ze minder star en
afgesloten dan die der primitieve gemeenschappen, maar in collectieve
voorstellingen, die hun denken in een principieel andere richting bepalen.
Wanneer we dus in de kinderpsychologie over animisme en praecausaliteit
spreken, is het duidelijk, dat we daarmee andere verschijnselen moeten
bedoelen.
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Welke betekenis wordt nu in de kinderpsychologie aan deze begrippen
toegekend? Daar ze het volledigst zijn uitgewerkt en consequent door
gevoerd door Jean Piaget, willen we diens werk hier in het kort samen
vatten1). In zijn boek „représentation du monde chez 1'enfant" heeft hij
de „wereldbeschouwingen" der kinderen onderzocht. Met deze wereld
beschouwing bedoelt hij niet een afgerond philosophisch systeem, maar
bepaalde tendenties, richtingen in het denken, die zich manifesteren
in de opvattingen van het kind over de natuurverschijnselen, over het
psychische, over de oorsprong der dingen e.a.m. In zijn „causalité
physique" onderzoekt hij de opvattingen, die de kinderen hebben over de
physische causaliteit. Zijn onderzoekingen heeft hij uitgevoerd met
kinderen van 4—12 jaren. Daar de kinderen, zich over de genoemde
onderwerpen zelden spontaan uiten, is het nodig ze daarover te onder
vragen. Den vorm dezer ondervraging vergelijkt Piaget met de wijze, waarop
een psychiater zijn patiënt ondervraagt (in dien zin spreekt hij van clinische
methode). Uitgaande, liefst van een spontane opmerking of vraag, wordt
het kind verder uitgevraagd, steeds in verband met zijn antwoord. De
vragen kunnen dus van te voren niet worden vastgelegd. Niet alle op
deze wijze verkregen antwoorden gebruikt Piaget voor een critische
bewerking. Hij onderscheidt 5 typen van antwoorden. 1. Het n'importequisme, het kind antwoordt in het wilde weg; 2. het fabuleren, de vraag
is voor het kind alleen een aanleiding om een verhaal te verzinnen, dat
met den inhoud van de vraag vaak in een verwijderd verband staat;
3. croyance suggerée, het antwoord wordt geheel bepaald door de vorm
van de vraag; 4. croyance déclenchée, het kind heeft waarschijnlijk
over de inhoud van de vraag nog nooit nagedacht, maar zijn antwoorden
geven blijk het product van nadenken op dat ogenblik te zijn; 5. croyance
spontanée, de vraag is niet nieuw voor het kind en het antwoordt uit de
schat van zijn overpeinzingen. Piaget heeft speciaal gebruik gemaakt
van de beide laatste typen van antwoorden en hij is van oordeel, dat daarin
inderdaad de croyances intimes, voorstellingen, ideeën van het kind
tot uitdrukking komen. Dit baseert hij 1. op de uniformiteit der antwoorden
in de verschillende stadia der ontwikkeling, 2. op het voorkomen van
dezelfde tendenties in de verschillende gebieden van ondervraging, 3. op de
standvastigheid van het kind in zijn antwoorden. De vragen, die werden
gesteld hadden betrekking: 1. op het begrip van de eigen psychische
functies — over het denken, het dromen, het benoemen; 2. op de psychische
eigenschappen der dingen — hebben ze gevoel, bewustzijn?; 3. op de
beweging der dingen, speciaal der hemellichamen; 4. op de oorsprong
der dingen, b.v. der nacht, wolken, bergen; 5. op de begrippen beweging,
centrifugale kracht, zwaartekracht, soortelijk gewicht e.a.m. Tenslotte
heeft hij nog enige eenvoudige natuurkundige experimenten laten
verklaren. De antwoorden heeft hij geclassificeerd, ingedeeld in groepen
op grond van overeenkomstige verklaringstendenties. Op deze wijze komt
hij tot 17 onderscheiden stadia. Deze wil ik hier niet noemen, daar het te
ver zou voeren en ze voor onze beschouwingen ook niet van belang zijn.
Uit deze antwoorden nu tracht Piaget de mentaliteit van het kleine kind
1)
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te karakteriseren. Als eerste kenmerk noemt hij het kinderlijk realisme,
dat zich uit in de verwarring tussen innerlijk en uiterlijk, tussen
psychisch en physisch; het is de tendentie aan de dingen toe te schrijven,
wat het resultaat van het denkend subject is. Alles, wat het kind denkt
en voelt maakt deel uit van de buitenwereld. Om enkele voorbeelden te
noemen: het denken geschiedt met de mond, dromen zijn in de kamer,
het symbool en het ding, dat daarmede wordt aangeduid zijn één; de
zon en maan volgen ons, „om te zien, dat ik lief ben", of ook ze volgen
ons uit eigen wil en hiermede komen we tot het tweede caracteristicum:
het kinderlijk animisme, waaronder Piaget de neiging der kinderen
verstaat de dingen als levend en bewust te beschouwen, als voelend,
denkend, willend, naar analogie van zijn eigen voelen, denken en willen.
Dit kinderlijk animisme berust volgens Piaget niet op een voorstelling
van een ziel of geest, maar juist op het ontbreken van een dergelijke
voorstelling. Met dit animisme, dat dus bestaat in het oorspronkelijk
bezield beleven van de buitenwereld, in het toeschrijven van psychische
eigenschappen aan dingen, hangt ook het personificeren der dingen samen
en de praecausale, verklaringstendenties, die tot 7 jaren zouden
overheersen. Onder praecausale verklaringen der kinderen verstaat
Piaget. ,,la confusion des liaisons de type psychologique ou biologique
en général avec les liaisons de type mécanique." Daar tot deze leeftijd
het universum met levende en substantiële krachten bevolkt zou zijn,
de dingen psychische eigenschappen bezitten en naar analogie van de
psychische ervaring van het kind worden opgevat, werken ze ook op
anthropomorphistische wijze op elkaar in. Volgens Piaget bestaat bij het
kind geen neiging tot naturalistische verklaringstendenties, daar het kind
in zijn animistische wereld leeft, waarin andere relaties worden gesticht.
Het is duidelijk, dat met deze begrippen van animisme en praecausaliteit vrijwel het tegendeel wordt bedoeld van wat ze in de terminologie
van Lévy-Bruhl betekenen. Het animisme is hier een oorspronkelijk
ervaren van een bezielde wereld, waarin de dingen naar analogie van de
eigen psychische ervaringen worden gedacht, uit welke levenshouding
de praecausaliteit dan wordt afgeleid, terwijl Lévy-Bruhl met betrekking
tot de primitieve mentaliteit een oorspronkelijk animistisch ervaren der
buitenwereld, een confonderen van dode en levende dingen, een niet
onderscheiden tussen waak- en droompercepties juist ontkent en de
animistische levenshouding tracht te verklaren uit de collectieve voor
stellingen, uit de magische concepties,die het denken der primitieven zouden
determineren. Er worden hier dus gelijke termen gebruikt voor ver
schijnselen, die in hun psychologische zin en betekenis hoegenaamd
niets met elkaar gemeen hebben. Dat daaruit een verwarring ontstaat
ten opzichte van de interpretatie dier verschijnselen behoeft geen verder
betoog.
4We moeten nu de volgende vraag stellen: wordt met deze
begrippen de mentaliteit van het kleine kind inderdaad adaequaat be
schreven? Bevindt het kleine kind zich werkelijk in een bezielde wereld,
heeft het kleine kind werkelijk geen oog voor de natuurlijke oorzaken?'
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Wij menen dit te moeten bestrijden en willen hiervoor enkele argumenten
aanvoeren.
i. Niettegenstaande het uitgebreide, interessante, scherpzinnige
en critisch bewerkte materiaal, dat hier is aangevoerd, leveren de onder
zoekingen van Piaget een typisch voorbeeld van onvolledige empirie,
zoals we dat aan het begin van ons artikel hebben beschreven. De vraagmethode is als psychologische methode star, ook al worden de vragen
zelf in verband met de antwoorden gevarieerd. Niet gevarieerd wordt
echter de psychische situatie, waarin het kind zich door
de ondervraging bevindt. Wat betekent nu voor het kind psychisch
de vraag—situatie? Het kind reageert daarop met een antwoord; het
heeft niet de vrijheid niet te antwoorden. Het antwoordt en met het
antwoorden redt het zich om zo te zeggen uit de situatie, uit de verlegen
heid. Dit blijkt ook uit de vele protocollen, die beginnen met een verstandig
„je ne sais pas" van het kind, maar bij doorvragen dan toch antwoorden
opleveren. Het woord is voor het kleine kind, vooral wanneer het gaat
om onderwerpen, die buiten de mogelijkheid van zijn ervaren en denken
liggen, niet bindend. Wanneer nu de vrager doorgaat met vragen,
gaat het kind door met antwoorden en wanneer de vrager geen afkeuring
laat blijken — om de reactie niet te beinvloeden! — zal het kind ook
op de ingeslagen weg voortgaan. Op deze wijze lijkt mij ook het perse
vereren bij een eenmaal gegeven antwoord te verklaren, dat Piaget als
een criterium wil beschouwen, dat het antwoord inderdaad op een
„croyance" van het kind berust. Wanneer we echter ons experiment
varieren in die zin, dat we het kind aan zijn zelf gegeven antwoord
herinneren op een ogenblik, dat dit niet in zijn kraam past, krijgen we
een geheel andere reactie. Een kind, dat mij verteld had, dat de zon zich
bewoog om te zien, hoe lief hij was, antwoordde mij enige uren later,
toen hij niet lief was en ik hem aan de kijkende zon herinnerde: ,,de zon
kan toch niet kijken, die heeft geen ogen, jij hebt ogen en jij moet
weggaan." Een ander kindje, van 5 jaren, had, in een auto rijdend, de
schijnbare beweging der bomen waargenomen: ,,je moet niet zo hard
rijden, anders worden de bomen zo moe!" Tijdens de verdere rit hield
het zich daarmede bezig en sprak van jonge bomen, die hard konden
lopen en oude bomen, die daarentegen pijn in hun voeten zouden
krijgen, enz. In de middagrust herinnerde het kind mij aan een belofte
met haar om het hardst te lopen. Daar luiheid vindinkrijk maakt, kreeg
ze ten antwoord een wedstrijd met de bomen te gaan houden. Reactie
van verontwaardiging: „de bomen kunnen niet lopen, die staan stokstijf
in de grond!", wat overtuigend werd gedemonstreerd met een mislukte
poging een oude eik van zijn plaats te duwen. Uit deze anecdotes blijkt
duidelijk, dat we uiting niet zonder meer met geloof mogen identificeren
en de antwoorden niet als een neerslag van bestaande concepties, zelfs
niet van denkrichtingen kunnen beschouwen, daar ze afhankelijk zijn van
de psychische situatie, waarin ze worden gegeven. Juist deze afhankelijk
heid, deze variabiliteit en willekeur in de antwoorden is typisch voor
de houding van het kleine kind, typischer dan de inhoud van het gegeven
antwoord. Deze willekeur, veranderlijkheid, ongebondenheid aan opvatting
en woord, die zich ook uit in het z.g. phantasiespel, in zijn psychische
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bepaaldheid beter te begrijpen, is een belangrijke opgave voor de psychologie
van het kleine kind *).
2. Piaget karakteriseert het kleine kind als animistisch uitsluitend
op grond van zijn verbale reacties. Maar hoe handelt het kind ? Geeft
het in zijn gedragingen en emotioneele reacties ook blijk van een animis
tische houding? Wanneer het kleine kind werkelijk in een wereld van
bezielde en gepersonificeerde dingen zou leven, zou daarvan toch ook
wel eens iets in zijn handelingen, gedragingen en speciaal in zijn ver
wachtingen moeten blijken. Het kleine kind toont echter een zeer adaequaat
gedifferentieerde reactie tegenover het psychische en het physische, tegen
over de levende en dode dingen. Ook wanneer het b.v. in zijn phantaserende
spel tegen de dingen praat, zal het nooit een reactie van de dingen ver
wachten, die niet eens dings is. Zeker staat het kleine kind minder catego
riaal tegenover de wereld der dingen, en hebben de dingen ook een minder
vaste functie dan ze voor de volwassenen hebben, maar dat wil niet zeggen,
dat het kind in een animistische wereld zou leven, waarin de physische
causaliteit in zijn denken geen rol zou spelen. We moeten hier twee
dingen duidelijker uit elkaar houden dan vaak wordt gedaan en wel aan
de ene kant: in hoeverre is het kind zich van de dingen, waarover het
wordt ondervraagd bewust, of kan het zich daarvan bewust maken,
zodat het op die vragen een antwoord kan geven, aan de andere kant:
hoe handelt het, hoe gedraagt het zich? De bewustwording in de zin,
dat het kind over de inhouden van zijn bewustzijn, van zijn ik, kan reflec
teren in hun verband tot dat ik en zodoende bewu ststelling nemen
tegenover de wereld buiten hem, is een product van psychisch groei,
dat bij het kleine kind zeker nog niet aanwezig is. Dit proces van gelijdelijke
bezinning op eigen bewustzijnsinhouden voltrekt zich langzaam, maar
zolang het zich niet tot op zekere hoogte heeft voltrokken, kan het kind
op vragen, die een bewuste onderscheiding veronderstellen, niet zinrijk
antwoorden; ze liggen buiten zijn mogelijkheden. In het laatste samen
vattende hoofdstuk van de causalité physique,2) stelt Piaget een parallel
verloop vast tussen deze bewustwording en de antwoorden der kinderen
op vragen, die betrekking hebben op het begrip der eigen psychische
functies, maar dit belet hem niet de antwoorden uit het stadium van
principieel onvermogen tot antwoorden, als animistisch te karakteriseeren
en dit als een kenmerk voor de gehele geestelijken habitus van het
kind te beschouwen.
3. Ook in zijn onderzoekingen over de physische causaliteit bij kleine
kinderen is Piaget zeer eenzijdig en onvolledig. Ten eerste lijkt het ons
psychologisch niet juist vragen te stellen, die buiten de mogelijkheid van
controleerbare ervaring liggen (de beweging der hemellichamen, het
ontstaan der wolken e.d.), wanneer we uit de antwoorden de denkrichtingen en verklaringstendenties willen afleiden. De vragen zelf
x) Dat in de, door de vraagmethode verkregen antwoorden een zekere overeen
komst bestaat, is ook uit de begrensdheid der mogelijkheden te verklaren. Wanneer een
kind van 5 jaren b.v. een verklaring moet geven voor de beweging der wolken en het
gaat in (de fabuleerenden worden immers uitgeschakeld), reageert het daarop door
iets te noemen, dat tegelijk met de wolken wordt waargenomen: wind, regen, stof e.d.
Het aantal dezer begeleidende verschijnselen is voor het kind beperkt.
') Op. cit. p. 274.
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werken hier een „verbalisme" in de hand en in het verbalisme uit zich
een heel andere geestelijke houding dan in het ervaringsdenken. En
wanneer Piaget kleine machines laat verklaren, toont hij zich in de inter
pretatie der antwoorden wel zeer bevangen in zijn eigen concepties.
Als b.v. het draaien van een rad, verbonden aan een speelgoed stoom
machine door de kinderen wordt toegeschreven aan het vlammetje,
redeneert Piaget als volgt: wanneer het kind gelooft, dat het wiel gaat
draaien door het vuur, moet het een actie uit de verte aannemen, dan
moet het het vuur beschouwen als iets, dat onzichtbare krachten uitzendt
naar het rad. Maar als het het vuur op deze wijze beschouwt, moet het zich
het vuur ook intentioneel voorstellen, als bewust gericht, dus animistisch.x)
1 Dit lijkt ons wel zeer ver gezocht! Wat het kind doet is één der oorzakelijke
omstandigheden tot oorzakelijk principe verheffen en dat is precies, wat
wij in het dagelijkse leven altijd doen. Het licht gaat op, omdat ik aan het
knopje draai, het water loopt, omdat ik de kraan open, enz. Deze, bij
uitstek naturalistische wijze van verklaren heeft Zeiniger2) het„wenn — so"
denken genoemd. Het is een typische vorm van practische causaliteit,
waarin het ons moeilijk valt animistische tendenties te ontdekken. Uit zeer
interessante onderzoekingen, die Huang 3) met een groot aantal Ameri
kaanse kinderen tussen vier en tien jaren heeft uitgevoerd, blijkt
ook de uitgesproken neiging voor naturalistische verklaringen in de
zin van deze practische causaliteit en een grote overeenkomst tussen
de verklaringen der kinderen en natuurkundig ongeschoolde volwassenen!
Het probleem der verklaringen, die kinderen voor physische ver
schijnselen geven is op zich zelf zeer belangrijk, daar we hieraan niet
alleen de ontwikkeling van het abstracte en systematische denken,
maar ook de causaliteitsb ehoeften van het kind in zijn practische
oriëntering kunnen bestuderen. Dat Piaget voor deze vragen geen
bevredigende oplossing heeft kunnen geven, ligt aan zijn vraagmethode,
die ten ene male ongeschikt is om hierin door te dringen. We willen
hierop in een ander artikel aan de hand van eigen experimenten uitvoerig
ingaan.
1)

Op. cit. p. 243—248.
*) Zeiniger, K., Die magische Haltung im Kindesalter und ihre Bedeutung
« r®hS10se Entwicklung. Beiheft 47 der Zeitschr. f. angew. Psychologie, 1929.
) Huang, I., Children's explanations of strange phenomena. Psychologische
Forschung, 14, 1931.
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Mededelingen van de Algemene
Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte.
PROGRAM VAN DE TOURNEE VAN SPREEKBEURTEN VAN
PROF. DR. S. FRANK.
25 October Haarlem voor de Kennemer Kring van de Internationale
school voor wijsbegeerte. Onderwerp: Rilke.
27 October Amsterdam voor de vereniging voor wijsbegeerte aldaar.
Onderwerp: Die Antinomie zwischen Freiheit und Gleichheit.
29 October Utrecht voor de vereniging „Plato". Onderwerp: Die Idee
des Menschen bei Dostojewski.
Omstreeks 6 November Rotterdam voor de vereniging voor wijs
begeerte aldaar. Onderwerp: Der Nobelpreistrager Iwan Bunin.
CONTRIBUTIE.
1 ^fde" dlC \0t "og toe verzuimden hun contributie te betalen worden
beleefd uitgenodigd hun bijdrage voor November op de postrekening van
den penningmeester (Dr. D. Bartling Doetinchem Nr. 54880) te storten.
K

VERSLAG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REIS VAN DE NEDERLANDSCHE DEELNEMERS AAN HET PHILOSOFISCH CONGRES
TE PRAAG.
In overleg met de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor
ïjsbegeerte werd een gemeenschappelijke reis georganiseerd der Neder
landsche deelnemers aan het internationale philosofische congres dat
-n 2,2 SePt te Praag gehouden werd, waarbij zich prof. en mevrouw de
eeschhauer uit Gent aansloten. Deelnemers aan de reis moesten lid van
de Vereeniging zijn.
. Omter de twintig deelnemers aan deze reis bevonden zich prof. Pos
uit A dam, prof. Sassen uit Nijmegen, prof. van den Berg uit Utrecht
Jnng'
evenals^ prof. v. d. Berg aan het Groot-seminaar in Rijsenburg college geeft, prof. de Vleeschhauer uit Gent, terwijl prof. Polak en
mevrouw zich in Praag bij het gezelschap voegden.
.. BeSunstigd door prachtig weer vertrok men 30 Augustus 's ochtends
uit Amsterdam. In Amersfoort voegde zich de katholieke fractie bij het
gezelschap. Al gauw was kennis gemaakt en het contact gevonden, zoodat
r ondanks het lawaai van de trein aldra zwaar gefilosofeerd werd. In
Hannover werd uitgestapt en een uur de stad bezichtigd, waarna men de
reis naar Dresden weer vervolgde. Aan het station in Dresden werden
de deelnemers begroet door den directeur van het bureau voor vreemde25

lingenverkeer daar ter plaatse. Den volgenden dag bleef het gezelschap
in Dresden waar het stadsbestuur zoo voorkomend was 's ochtends het
gezelschap rond te doen leiden door de schilderijententoonstelling in het
Zwinger, waarna een rondrit door de stad en haar omgeving aangeboden
werd. Tot slot van deze rondrit werd het gezelschap afgezet bij het Raadhuis
waar de loco burgemeester dr. Kluge het gezelschap ontving en in zijn
rede er de nadruk op legde dat het nieuwe Duitschland hoogen prijs
stelt op het contact met buitenlandsche intellectueelen. Daarna werd het
Raadhuis bezichtigd waarbij dr. Kluge de deelnemers zelf rondleidde.
Bij het afscheid sprak prof. Pos op voortreffelijke wijze een paar woorden
van dank. 's Middags werd een bezoek gebracht aan het prachtige moderne
Hygiene Museum, waar de onderdirecteur dr. Michael de gasten begroette
en op buitengewoon instrueerende wijze rondleidde.
Den volgenden dag ging de reis door een prachtige streek naar Praag
waar men 's avonds aankwam. Aan het station stapten de drie katholieke
heeren in een wankel open rijtuigje dat ofschoon het bedenkelijk naar
een kant doorzakte toch boven verwachting voor deze last berekend bleek
te zijn. .
Gelogeerd werd in een hotel dat ligt aan de groote boulevard van
Praag, die beslist een grootsteedscher indruk maakt dan een van de Parijsche
boulevards. Het Tsjechische volk leeft n.1. veel op straat en alle café's
zitten steeds overvol, hetgeen bepaald een gezellige indruk maakt en
meehelpt om de sfeer van een wereldstad te scheppen.
Om de deelnemers van het congres de gelegenheid te geven elkaar te
ontmoeten werd hun Zondag 2 September in het paleis Spolecensky,
door een van de meest vooraanstaande clubs van Praag een thee aan
geboden. Gedurende het congres stonden de vertrekken van deze club
den congresleden ter beschikking. Bij deze eerste receptie viel het groote
aantal katholieke geestelijken die zich onder de deelnemers bevonden
direct op.
's Avonds had de opening van het congres plaats in de groote zaal
van het Parlement. De minister van buitenlandsche zaken Dr. Benesj
hield bij deze gelegenheid een belangrijke rede waarin hij zijn filosofische
en politieke beginselen uiteenzette.
Namens Nederland en de drie vertegenwoordigde Nederlandsche
Universiteiten: Amsterdam, Groningen en Nijmegen sprak prof. Polak,
die er op wees dat in Tsjecho-Slovakije het ideaal van Plato, dat de filosofen
ook de regeerders van de staat zouden zijn, werkelijkheid geworden was.
President Masaryk was immers jarenlang professor in de wijsbegeerte,
minister Benesj blijft nog steeds college geven, zij het in sociologie. Den
volgenden dag waren de congressisten de gasten van minister en mevrouw
Benesj die hun een garden-party aanboden in het gerestaureerde Czerninpaleis. Door het regenachtige weer moest de receptie helaas plaats hebben
in de wandelgangen van het paleis welke echter als voor dat doel gemaakt
schenen. Prof. Sassen stelde de Nederlandsche deelnemers aan den gastheer
en gastvrouw voor, die zich langen tijd met hen onderhielden. De abt
van het Norbertijnerklooster Migr. Dr. Zavoral noodigde bij deze gelegen
heid prof. van den Berg op een lunch waar ook o.a. Pzrywara, Noel,
Chevalier en Mager aan deelnamen, 's Avonds waren de eerste sectie
vergaderingen van het congres, waar prof. Polak in de kennistheoretische
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afdeeling sprak über den Sinn erkenntnistheoretischer Subjekte. Helaas
was er door het groote aantal sprekers en het vergevorderde uur geen
tijd meer voor discussie.
Ook mevrouw Dr. Masaryk, de dochter van den president, ontving,
bij ontstentenis van haar vader, de congresleden. Zij bood een soirée
aan in de zalen van het kasteel van Praag, de zetel van den President.
Ook op deze soirée waren minister Benesj en zijn vrouw aanwezig die met
mevrouw Masaryk mede recipieerden. Na afloop wandelden de gasten
in de verlichte tuinen van het Paleis van waaruit men een prachtig uitzicht
op Praag heeft.
In Praag bestaat een Scandinavisch-Nederlandsche Vereeniging die
de Scandinaafsche en Nederlandsche deelnemers een zeer rijke lunch
aanbood in het Spolecensky paleis, waarbij ook de consul-generaal van
Nederland in Tsjecho-Slovakije de heer van Doorn aanzat. Prof. Arnost
Kraus, als voorzitter van genoemde vereeniging ontving zijn gasten op
buitengewoon beminlijke wijze. In zijn tafelrede wees hij erop welk een
groote overeenkomst er op geestelijk gebied bestaat tusschen Nederland
en Tsjecho-Slovakije. Prof. Pos, die evenals de andere gasten werkelijk
getoucheerd was door de charmante ontvangst, antwoordde en dankte de
gastheeren in een in prachtig Fransch gesproken rede. Omdat na de
voordracht van prof. Polak de discussie was komen te vervallen, werd op
voorstel van prof. Pos op een middag, waarop geen congres was, een boot
tocht de Moldau op gemaakt naar Zbrava waar in een rustige en landelijke
omgeving een seminaar gehouden werd, dat niet alleen leerrijk doch ook
amusant verliep. Na afloop was vooral prof. Polak er sterk voor om
nog de omliggende bergen te bestijgen, waardoor echter de trein gemist
werd. De uitvoering van Fidelio in het Deutsche Theater, waar een deel
van het gezelschap, al dan niet op vrij- en eereplaatsen heenging, sloot
hierdoor direct aan de middag aan, wat echter het voordeel bood dat op
een middernachtelijk uur aan een niet alleen zeer welkom maar in nog
hooger mate genoegelijk diner plaatsgenomen werd.
Op deze zelfde middag werd door een deel van het gezelschap deel
genomen aan een excursie, georganiseerd door het congres, naar het
kasteel van Konopiste, waar een uitgebreide thee aangeboden werd.
Vrijdag 7Sept., den laatsten dag van het congres, hield prof.Pos in de sectie
voor aesthetiek en linguistiek een voordracht over la qualité et ses aspects
quantitatifs, die o.a. bijgewoond werd door Nic. Hartmann en S. Frank
uit Berlijn, welke laatste ook aan het debat deelnam.
Dien avond had de sluiting van het congres plaats, die niet kon verloopen zonder dat een motie aangenomen was inhoudende, dat de op het
congres verzamelde philosofen verklaarden, gekant te zijn tegen iedere
belemmering van de vrijheid van denken en de vrijheid van uiting van
gedachten. Ook bij de discussies over de crisis der democratie was men wel
eens afgeweken van het zuiver philosfische.
Na de sluiting van het congres vereenigden de Nederlandsche deel
nemers zich aan een diner in het Deutsche Haus, waar prof. Polak een
brief van de Nederlandsche gezant voorlas, waarin deze blijk gaf van zijn
medeleven met het verblijf van de Nederlandsche deelnemers aan het
congres in Praag. Prof. Pos stelde voor den heer Liffers, cand. jur.et rer. pol.
die de reis op zoo voortreffelijke wijze geleid had, een cadeau aan te bieden,
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dat hem bij terugkomst in Holland overhandigd zou worden. Met het
zingen van het Wilhelmus en het Io Vivat werd het samenzijn beëindigd.
Een gedeelte van het gezelschap vertrok den volgenden dag, onder leiding
van den heer Kotting, cand. jur., naar Weenen voor een reis van een week
over Weenen-Oberammergau en München. Een ander deel vertrok dien
dag over Würzburg naar Holland. Dien dag vertrok ook prof. Polak
naar Holland, doch langs een andere route, terwijl prof. Pos nog naar
Leipzig, Berlijn en Hamburg ging, in welke laatste plaats hij uitgenoodigd
was een lezing voor de Kant-Gesellschaft te houden. De deelnemers aan
de lange reis trof het dat Weenen een zeer levendig beeld vertoonde.
Hooge en lage militairen uit alle deelen van het vroegere Oostenrijk
waren samengekomen ter eere van de inwijding van een monument
voor in de oorlog gevallen wapenbroeders. Deze plechtigheid geschiedde
door den kardinaal-aartsbisschop van Weenen in tegenwoordigheid
van rijkskanselier dr. Schusnigg, prins Starhemberg en de aartshertogen
Eugène en Ferdinand, met welke laatste het gezelschap kennis mocht
maken. Op initiatief van prof. Sassen werden bloemen gelegd op het graf
van Napoleon II (1' aiglon) in de Kaisergruft. Een deel van het gezelschap
bracht nog een bezoek aan het laboratorium van Charlotte Bühler, de
ook in Nederland wel bekende kinderpsychologe. Van Weenen vertrok
prof. Sassen naar Holland, terwijl de andere leden van het gezelschap naar
Oberammergau vertrokken, waar zij de passiespelen bijwoonden. Van
Oberammergau ging de reis per bus over Garmisch-Partenkirchen en door
de Beiersche Alpen naar München, waar de Pinakothek, Glyptotheek enz.
bezichtigd werden en men de noodzakelijke opera bijwoonde.
Het deel van het gezelschap dat van Praag na de sluiting van het
congres den volgenden dag direct naar Holland reisde, stond onder leiding
van den Heer Liffers. In plaats van in Neurenberg, zooals eerst het plan was,
werd in Würzburg overnacht, omdat in Neurenberg juist de nationaalsocialistische partijdag gehouden werd en het zeer moeilijk, zoo niet
onmogelijk geweest zou zijn. daar onderdak te komen. Uit Würzburg
werd de reis den volgenden dag pas tegen de middag voortgezet, zoodat
er 's ochtends nog gelegenheid was om in een heel rustig gangetje een
rondrit door de stad te maken, wat behalve genotvol ook zeker de moeite
waard was. In Frankfurt stapten prof. van den Berg en dr. de Jong uit,
die nog een dag in Wiesbaden wilden acclimatiseeren vóór ze het gure
noorden bereikten. Den 9en September was dit deel van het gezelschap
weer in Holland.
Als geheel was het een voortreffelijk georganiseerde reis. Het verwon
derlijke was dat ofschoon het een gezelschap was dat uit zeldzaam hetero
gene elementen bestond, toch uit de samenvoeging daarvan een volkomen
harmonisch geheel ontstond. Dat de harmonie groot was bleek ook wel
hieruit dat tot slot eendrachtelijk besloten werd om, indien eenigszins
mogelijk, ook gemeenschappelijk en in deze zelfde formatie naar het
volgende internationale philosofische congres te gaan, dat over drie jaar
in Parijs gehouden zal worden.
Mr. J. NITTEL.
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Ks. Hoorweg's „Bezwaren van een Wijsgeer tegen
den Christelijken Godsdienst"
door
J. J. POORTMAN
In het „Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis" XXVII, 3 pag. 167 e.v.
is een tot nu toe niet gepubliceerd opstel van bovengenoemde hand en titel
opgenomen, waarop wij ook hier met een enkel woord de aandacht willen
vestigen. Kornelis Hoorweg, landbouwer te Rockanje, heeft het in 1828
aan het Bataafsch Genootschap te Rotterdam toegezonden. Het staat
op het standpunt der radicale Fransche Verlichting. Van het tweeërlei
atheïstisch-materialistische getij, dat van Holbach en La Mettrie in de
18e, en dat van Büchner, Vogt, Moleschott e.a. in de 19e eeuw heeft het
tweede aanmerkelijken invloed in Holland gehad (Multatuli; „De Dage
raad"); het eerste echter heeft in ons land zeer weinig doorgewerkt, al
werd b.v. La Mettrie te Leiden uitgegeven. Het deïsme heeft bij ons meer
aanhang gehad; onder invloed hiervan zijn ook enkele geschriften ver
schenen, met atheïstisch-materialistisch stempel daarentegen kunnen wij
er in de 18e eeuw in het geheel geen aanwijzen, terwijl Noordenbos („De
Geschiedenis van het Atheïsme in Nederland in de 19e eeuw", 1931) W.
de Constant Rebecque den eersten in Nederland noemt, bij wien — in 1857
het woord atheïsme als benaming voor een eigen overtuiging voorkomt.1)
K. Hoorweg schrijft echter reeds in 1828 uitdrukkelijk over zijn „atheïs
tische vertwijfeling". Het heele geschrift is voor Holland zeer radicaal.
Den persoon van Christus acht hij nauwelijks meer een bespreking waard;
zijn eigen emotioneele twijfel betrekt zich op het bestaan van een voor
zienig God, waarbij hij links van het deïsme terecht komt. In zijn verdere
theoretische beschouwingen is K. H. ook zeer geavanceerd: de mensch
is alleen uit stof samengesteld, een machine en geenszins onsterfelijk.
Verschillende denkbeelden van Aufklarungsphilosophen worden door
K. H. in zijn opstel verwerkt: b.v. enkele van Leibniz; hij noemt alleen
Voltaire; de vertalingen van de werken van Chr. Wolff heeft hij blijkbaar
gekend. De sterk naturalistische tendentie van de beschouwingen der
radicale Verlichting is het gemeenschappelijke van al K. H.'s beweringen
ondanks de verder niet zeer groote eruditie en de — overigens ook
typeerende — naïeve zelfverzekerdheid van den schrijver komt de ver
lichtingsmentaliteit o.i. in geen ander Hollandsch geschrift zoo typisch
tot uiting: in voor dien tijd zeer bondigen vorm wordt in alle belangrijke
theoretische opzichten een radicaal standpunt gestipuleerd. In practisch
opzicht is K. H. echter conservatief: van een verband leggen met het
maatschappelijk vraagstuk en van een „morale indépendante" is nog geen
sprake: zoo bestaat het eenige nut, dat de godsdienst nog heeft, in het
bevorderen der zedelijkheid. Op deze wijze staat de schrijver, niet alleen
x)

T. a. p. pag. 29.
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wat het tijdstip van schrijven, maar ook wat zijn denkbeelden betreft,
tusschen de twee radicale stroomingen,die uit de 18e en die uit de 19e eeuw,
in: als baanbreker en door zijn conservatisme in practisch opzicht herinnert
hij aan de 18e eeuw; als een der eersten van de vele minder geletterden,
die in de 19e eeuw in atheïsme en materialisme hun credo zouden vinden,
behoort hij tot deze. — Het opstel is door ons van verklarende aanteekeningen voorzien, terwijl in de inleiding de wensch naar een volledige
geschiedenis der wijsbegeerte in Nederland uitgedrukt en de op dit gebied
reeds bestaande litteratuur opgesomd wordt.
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Boekbesprekingen.
A l e x a n d e r P f a n d e r . Die Seele des Menschen. Versuch
einer verstehenden Psychologie, 416 biz. 9. — R.M. Max Niemeyer,
Halle (Saaie).
Met genoegen kan ik op de verschijning van dit werk van Pfander, den befaamden
leerling van Lipps en Husserl wijzen. Het tracht met de methode der meelevende
(verstellende) psychologie een zo volledig mogelijk beeld te geven van het menselijke
zieleleven. De schrijver onderscheidt twee groepen van gronddrijfveeren, nl. zulke die
gericht zijn op iets buiten de ziel (transitieve) en zulke die zich op de eigen ziel zelf
richten (reflexieve). Verdere onderscheidingen volgen. Uit deze gronddrijfveeren laat
zich echter de menselijke ziel niet volkomen verstaan, ze hangen in een oerdrijfveer
samen, die de schrijver noemt de drijfveer „nach fortschreitender und stationarer
Selbstauszeugung". Uit deze drijfveer komen alle andere voort, wat aangetoond wordt.
In dit verband wijst de schrijver op de veruiterlijking, waaraan vele menselijke zielen
lijden, hierin bestaande, dat zij zich vijandig tegenover andere gedragen, of van God
vervreemd voortleven, of, blind voor eigen wezen, trachten te blijven wat zij zijn, of,
eveneens verblind, zich naar anderen richten, of door veel, wat onecht is en niet in eigen
wezen past, overgroeid zijn. Deze anomalieën bemoeilijken het verstaan van de ziel
uit haar gronddrijfveer en maken, dat zij gedurende haar aardse leven gewoonlijk
haar oerdoel min of meer mist.
Tenslotte tracht de schrijver niet alleen het oerdoel aan te wijzen, het te noemen,
maar het ook als zoodanig te rechtvaardigen, het als een zinvol, als het zinvolle
doel ons te doen inzien.
R. j. Kortmulder.
G e r h a r d L e h m a n n . Die Ontologie der Gegenwart in ihren
Grundgestalten, 40 blz. 1.80 R.M. Max Niemeyer, Halle (Saaie).
Wil men een kort, maar duidelijk overzicht hebben van de essentiële kenmerken
en beginselen van verschillende toonaangevende philosophieën van de tegenwoordige
en de even verleden tijd
Bolzano, Brentano, Meinong, Husserl, Scheler, Heidegger,
Jaspers, N. Hartmann, G. Jacoby — dan is dit boekje daarvoor bij uit
stek geschikt. Het is niet in zo kritiseerende toon geschreven als het hierboven
behandelde van Günther, maar beperkt zich vrijwel tot een overzicht en laat aan de
verschillende standpunten, zo ver de kortheid dat toelaat, ten volle recht wedervaren.
Bv. de soms zeer subtiele verschillen tusschen het realisme van Nicolai Hartmann en
dat van Jacoby worden op uitstekende wijze uiteengezet.
R. J. Kortmulder.
W o l f g a n g R o s e n g a r t h . Nietzsche und George. Ihre
Sendung und ihr Menschtum. Richard Hadl, Leipzig. 1934. 156 blz.
Een vergelijking van twee groten in het rijk van het moderne humanisme, die,
beiden voortkomend uit de geest der antieken en vervuld van de ideeën eros en kosmos,
heros en agon, arete en mythos, niettemin twee geheel verschillende phasen in de huidige
theorie van levensstijl vertegenwoordigen: Nietzsche een wegbereider, een leerling,
maar een eenzame, een laatste uitlooper der romantiek; Stefan George een vervuiler,
een meester, een symbool van een volk in beweging, medeschepper aan een nieuwe,
niet meer individualistisch-romantische, maar sociaal-classicistische humaniteit.
De schr. is er in geslaagd, deze twee „mythendichters" te typeren op een wijze,
die evenzeer philologisch als cultuurhistorisch betrouwbaar en doordringend is. Dat het
humanisme met alleen niet stervend is, maar op het ogenblik een nieuwe opgang
doormaakt, daarbij puttend uit de oudheid en deze, nu op moderne wijze, her-ontdekkend
— daarvan levert dit voortreffelijk geschrift bewijs.
T. G.
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D r . E. Z s c h i m m e r . Philosophie der Technik. Einführung
in die technische Ideenwelt. Dritte völlig umgearbeitete Auflage.
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart. 1933. 76 blz.
De technische wetenschap mag zich meer en meer verheugen in epistemologische
bezinning op haar wezen. Het boekje van Zschimmer, waarin de
techniek wordt afgepaald tegen natuurwetenschap en economie en waarin haar
,,Eigenwert" in de idee der uitvinding wordt gezocht, was in 1914 min of meer een
baanbreker. Zijn eminente waarde heeft het ook nu nog. Temeer is het daarom te
betreuren, dat de schr. gemeend heeft, zijn politiek, i.c. anti-liberaal, anti-kapitalistisch,
nationaalsocialistisch credo in zijn analyse van het begrip techniek te moeten verwerken.
Afgezien van alle pro's en contra's in deze materie, is vermenging van epistemologie
en politieke mythe nooit bevorderlijk geweest voor de zuiverheid van de eerste, getuige
de vele rechts,,philosophieën", die eigenlijk politieke ideologieën zijn.
T. G.
Ir. Dr. A. Korevaar. Techniek en wereldbeschouwing.
V.U.B. De Erven Bohn N.V., Haarlem. 1934. 258 blz.
Ook Ir. Korevaar heeft de litteratuur over dit onderwerp verrijkt
met een lezenswaardig en leerrijk geschrift, dat in twee gedeelten uiteenvalt. Het eerste
beschrijft o.a. de theorieën van Dessauer, Zschimmer, Hardensett, geeft een karakteris
tiek van het „realiteitsveld" der technische wetenschap en bepaaJt de plaats van dit
gebied in het systeem der logos-gebieden in anti-naturalistische en anti-economistische zin: de techniek heeft een functie sui generis in het geheel. De verhouding van
uitvinder en ingenieur stelt de schr. o.i. teveel als een tegenstelling in plaats van als
een graduele onderscheiding. Het tweede gedeelte confronteert de techniek met de
personalistische levensbeschouwing van Stern en Kohnstamm, is dus in wezen waar
derend. Ir. Korevaar komt o.a. tot de conclusie, dat de arbeider van de lopende
band zal moeten worden bevrijd en een „personalistische" taak moet krijgen. „De
machine moet worden de slaaf der menschen en niet de mensch de slaaf der machine"
(245). Zoo raakt men ongemerkt van het begrip in de waardering, van de zaak zelf
in de persoonlijke overtuiging en houdt men, ondanks de goede qualiteiten van dit boek,
toch een onbevredigd gevoel over.
T. G.
Jhr. Dr. J. J. von Schmid, Grote Denkers over Staat
en Recht (van Plato tot Kant), Erven F. Bohn, Haarlem, 1934,
(Volksuniversiteits-bibliotheek).
Het verband tusschen de Geschiedenis der Algemeene Staatsleer en de Wijs
begeerte ligt vooral op het gebied van de Wijsbegeerte der Geschiedenis, der Cultuurphilosophie. Het wijsgeerig probleem is hier het aangeven van de ontwikkelingsrichting
van het historisch gebeuren en de bepaling van de principes, welke daartoe voeren.
Het is echter niet deze wijsgeerige visie, waarmede de Schrijver de Geschiedenis der
Algemeene Staatsleer heeft willen beschouwen, maar hij heeft zich meer tot taak
gesteld om de gedachten van de verschillende denkers over de staatsidee weer te geven,
zonder deze gedachten te begrijpen in de eenheid van het verband van de gang
van het denken in het algemeen. De wijze, waarop Dr. von Schmid de Geschiedenis
der Algemeene Staatsleer naar zijn vorenbedoelde opvatting heeft behandeld, is prijzens
waardig, immers zijn geschrift geeft een duidelijk overzicht van de groote verscheidenheid
van denkbeelden betreffende de staatsgedachte. Met zijn boek heeft de Schrijver overigens
een merkwaardige leemte in de Nederlandsche litteratuur aangevuld, daar ten onzent
een „Geschiedenis" van de Algemeene Staatsleer — een geliefkoosd onderwerp van
buitenlandsche schrijvers — nog ontbrak. In het bijzonder vermelden wij zijn waar
deering van de leer van Rousseau, die de overgang vormt van de rationalistischindividualistische tot de sociaal-ethische beschouwingswijze, een waardeering, welke
door ons ten volte wordt gedeeld. Aan de beteekenis van Spinoza en Kant met betrekking
tot de staatsidee doet de Schrijver echter onrecht door te eenzijdig te letten op hetgeen
beiden (opportunistisch!) bepaaldelijk over de Staat geschreven hebben, in stede van
zich mede rekenschap te geven van de „organische" staatsgedachte, welke in hun
algemeene beschouwingswijze geworteld is.
J. H. C.
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Definitie

van

begrip.

Bij de analyse van het begrip zullen we ons voorlopig beperken tot
de theoretische zijde der wetenschap. We vragen dus, welke entiteiten,
die in de theorie ener wetenschap funktioneren, begrippen worden genoemd,
om zo te komen tot een vaststelling van het begrip begrip. Daartoe zullen
we ons het gemakkelijkst kunnen wenden tot de wetenschap, die alleen
een theoretische zijde kent: de wiskunde. ])
Als voorbeeld om ons te orienteren kiezen we een eenvoudig meet
kundig begrip: ruit. Een ruit is een vierhoek, waarvan de overstaande
zijden twee aan twee evenwijdig zijn en waarvan twee aanliggende zijden
gelijk zijn. Is een meetkundige figuur gegeven en willen we onderzoeken,
of het een ruit is, dan onderzoeken we dus, of hij bovengenoemde drie
kenmerken heeft. We kunnen dit voor ons doel beter op andere wijze
formuleren. Daartoe schrijven we:
x is een vierhoek,
x heeft overstaande zijden, die twee aan twee evenwijdig zijn,
x heeft twee aanliggende gelijke zijden.
Een figuur A is nu een ruit, wanneer uit het bovenstaande geldige
oordelen ontstaan door voor x te substitueren A. De betekenis van het
symbool x is nu nog onduidelijk. Met dit teken is slechts bedoeld, dat we
het vervangen kunnen door iets op zodanige wijze, dat oordelen ontstaan
(bedoeld wordt, dat alle tekens x op dezelfde wijze vervangen worden).
Op zichzelf heeft deze x dus generlei betekenis, hij markeert slechts een
defekt, dat aangevuld moet worden om een oordeel te verkrijgen. We
noemen daarom x een Leerstelle. xis niets anders dan een taal
kundige symbolisering ervan, dat we niet te maken hebben met een oordeel,
doch met iets, dat door een bepaalde aanvulling eerst wordt tot een oordeel.
We zullen onder het begrip ruit nu verstaan bovengenoemd drietal
oordelen met Leerstellen. Algemeen zijn dergelijke stelsels oordelen met
Leerstellen begrippen. Daar we nog niet weten, of omgekeerd alle begrippen
voor te stellen zijn door stelsels oordelen met Leerstellen, reserveren we
voor dit soort begrippen een aparte naam: k l a s s e .
1) Vgl. Vredenduin, Oordeelsgenese — Wat is wiskunde? Annalen der critische
philosophie 4, 1934, 17—32.
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Dl. Een oordeel met Leerstelle is datgene,
wat uit een oordeel ontstaat door een zijner
strukturele bestanddelen weg te laten.
D 2. E e n k l a s s e i s e e n s t e l s e l o o r d e l e n m e t
Leerstellen, die op dezelfde wijze gevuld moeten
worden.
Onze definitie is thans echter te ruim, daar we ons er geen rekenschap
van hebben gegeven, wat in de Leerstellen ingevuld mag worden. We
zullen dit weer aan een voorbeeld trachten te ontdekken. Zij gegeven
A ABC en zijn D, E, F de middens van resp. BC, CA, AB, dan levert
substitutie van AEFD in het begrip ruit een stelsel geldige oordelen.
We drukken dit uit door te zeggen: AEDF is een ruit, of AEDF is een
representant van het begrip ruit. Wat is nu AEDF ? Het antwoord
luidt: AEDF is een klasse. Immers we kunnen AEDF alsvolgt voorstellen:
x is een vierhoek, welke begrensd wordt door elkaar niet snijdende
lijnstukken, die het hoekpunt A van A ABC en de middens van
zijn zijden tot uiteinden hebben.
Toch is dit een biezonder soort klasse. Immers indien we twee figuren
P en Q vinden, die beiden voor x gesubstitueerd een geldig oordeel leveren,
dan weten we, dat deze figuren identiek zijn. Er is dus slechts één zodanige
vierhoek. Een klasse met slechts één representant zullen we k o n k r e e t
noemen. De Leerstellen mogen dus alleen worden gevuld met konkrete
klassen.
Ons definitiesysteem wordt nu onder weglating van D 2:
D 2a. Een klasse is een stelsel oordelen met
Leerstellen, welke na gevuld te
worden
met
eenzelfde
konkrete
klasse
oordelen
kunnen
worden *) (d.w.z. er is een konkrete klasse, die door invulling oordelen
doet ontstaan).
D 3. O n t s t a a t d o o r d e i n v u l l i n g v a n d e konkrete
klasse a in de Leerstellen van de klasse A een
stelsel geldige oordelen, dan zeggen we, dat a
r e p r e s e n t a n t i s v a n A, gesymboliseerd a ^ A .
D 4. E e n k o n k r e t e k l a s s e i s e e n k l a s s e m e t
slechts één representant.
Schijnbaar bevatten de definities D 2a, D 3, D 4 een vicieuze cirkel;
deze kwestie kan eerst later opgehelderd worden (pag. 9).
Het empirisch onderzoek, i.c. het onderzoek van de wetenschap,
zoals die zich gekonstitueerd heeft, zal uitwijzen, dat de relatie is
representant van nog verder te analyseren is. Daartoe kiezen we een voor
beeld uit de getallentheorie. We onderstellen bekend de natuurlijke getallen
(o, 1, 2, 3, ....) en definieren daarvan uitgaande het begrip geheel getal.
Dit geschiedt langs een weg, die ogenschijnlijk allerlei overbodigheden
bevat, doch voor exakte mathematische begripsvorming onontbeerlijk
is. We definieren eerst het begrip gerangschikt getallenpaar, dat we
verkort Gp noteren:
x heeft als representanten natuurlijke getallen (anders gezegd:
x is deelbegrip van natuurlijk getal),
*) De vraag, onder welke voorwaarden iets een oordeel is, valt buiten het kader
van dit onderwerp.
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x heeft één of twee representanten,
tussen de representanten van x is, indien er twee zijn, een rangorde
vastgesteld, d.w.z. er is een ie en een 2e representant onder
scheiden.
Representanten van Gp zijn b.v. (1,2), (2,1), (3,7), (4). Dit zijn weer
klassen, immers we definieren b.v. het getallenpaar (1,2) als:
x = 1 of x = 2. 2)
De representanten van Gp zijn dus niet allen konkrete klassen. Onze
definities zijn dus nog niet juist. Voor we onze konklusie hieruit trekken,
definieren we eerst nog het begrip geheel getal. Daartoe verenigen we de
representanten van Gp tot groepen. Alle representanten van Gp, waarvan
het ie getal hetzelfde bedrag groter is dan het 2e verenigen we tot een
groep (b.v. (2,1), (3,2), (4,3), ....), eveneens alle representanten, waarin
het 2e getal hetzelfde bedrag groter is dan het ie (b.v. (1,2), (2,3), (3,4),
en ten slotte ook alle representanten met één getal. Zo'n groep getallenparen
noemen we een geheel getal. 2) De definitie van geheel getal wordt dus:
x heeft als representanten getallenparen,
is (alf a2) ^ x en aj > a2, dan is ( b l t b2) e x dan en alleen dan
als aj a2 — b^—b2,
is (a1; a2) £ x en a2 > a„ dan is (b1( b2) s x dan en alleen dan
als a2—a1 — b2—bj,
is er een representant van x, die uit slechts 1 getal bestaat, dan is
een representant c van Gp dan en alleen dan representant van x
als c uit 1 getal bestaat.
De representanten van de klasse geheel getal zijn dus op hun beurt
zelf klassen, van deze klassen zijn de representanten getallenparen en van
deze getallenparen zijn de representanten eerst natuurlijke getallen.
Schematisch:
klasse
representanten
geheel getal
gehele getallen (b.v. —7, —1, o, 3)
bepaald geheel getal
getallenparen
bepaald getallenpaar
natuurlijke getallen.
Dit schema zou naar boven nog verder door te voeren zijn door nog
rationele, reele, komplexe getallen te definieren. Het laat ons echter reeds
voldoende zien, dat een hiërarchische ordening van klassen bestaat, die
door onze definities totnogtoe niet verantwoord werd. Hoe moeten deze
dus worden uitgebouwd? Het zal van belang zijn de basis van zo'n
hierarchie op te sporen. Deze blijkt te liggen bij de natuurlijke getallen.
Immers als we 1 definieren als:
x is het kleinste natuurlijke getal 3),
dan is 1 zelf de enige representant van deze klasse. De basis vinden we dus
daar, waar (konkrete) klassen gevonden worden, die slechts zichzelf als
representant hebben. Deze klassen noemen we klassen der oe orde.
*) Dat in deze definitie de rangorde niet tot uitdrukking komt, is een onvolkomen
heid, welke slechts ten doel heeft de niet mathematisch geschoolde lezer niet te zeer
af te schrikken. De gedachtengang wordt erdoor echter niet wezenlijk beinvloed.
2) Om dit te verduidelijken zij vermeld, hoe de gehele getallen verkort genoteerd
worden. De verkorte notatie van de groep (2,1), (3,2),
is 1, die van (1,2), (2,3),
is —1, die van (1), (2),
is o. De negatieve gehele getallen hebben dus een groter 2«,
e
de positieve een groter i getal.
3) Deze definitie wordt later gefundeerd.
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Onder klassen der ie orde verstaan we dan klassen, welker representanten
van de oe orde zijn, die echter zelf niet van de oe orde zijn (om uit te sluiten,
dat b.v. i ook van de ie orde is). Zo bouwen we voort. In ons definitie
schema moeten we dan in D 3 het woord konkrete schrappen en D 2a
vervangen door:
D 2b. Een klasse is een stelsel oordelen met
Leerstellen, welke na gevuld te worden met
eenzelfde klasse van een 1 lagere orde of met
zichzelf
oordelen kunnen
w o r d e n . *)
D 5. E e n k l a s s e d e r oe o r d e i s e e n k l a s s e m e t
slechts zichzelf als representant.
D6. Een klasse der ie orde is een klasse met
a l s r e p r e s e n t a n t e n k l a s s e n d e r oe o r d e e n i s n i e t
v a n d e oe orde.
D 7, E e n k l a s s e d e r ne o r d e i s e e n k l a s s e m e t
als representanten klassen der n-ie orde,
S t e l l i n g : Elk begrip heeft een orde.
Deze stelling houdt in de bewering: ie dat de overgang van klassen
op representanten na een eindig aantal stappen op klassen stuit, die
zichzelf als enige representant hebben, en 2e dat dit aantal onafhankelijk
is van de opvolgende keuze der representanten. Het bewijs van het ie deel
der bewering wordt gevonden door verifikatie aan het faktum der prologika,
de wetenschap. Het 2e deel der bewering kan met volledige induktie
bewezen worden. Het is nl. juist voor klassen, die zichzelf als enige
representant bevatten, dus voor klassen der oe orde. Is het juist voor klassen
der n-ie orde, dan volgt daaruit de juistheid voor klassen der ne orde
(immers de eerste stap levert dan steeds representanten der n-ie orde
volgens de definitie van een klasse der ne orde en van deze representanten
is ondersteld, dat nog n-i stappen steeds klassen der oe orde leveren).
O p m e r k i n g e n : 1. Door het voorgaande zijn verschillende
begripsvormingen ontoelaatbaar geworden, b.v.
x is een natuurlijk getal of x is een geheel getal.
De representanten zouden hier niet allen van dezelfde orde zijn.
2. Merkwaardig is, dat de ordening der natuurlijke getallen bij de
opbouw der prologika gebruikt wordt.
3. Bovenstaande hierarchie der klassen is reeds afkomstig van
Russell. De theorie dezer ordening noemde hij typentheorie. Deze typentheorie diende om paradoxen te vermijden. Hij was om dit doel te dienen
niet direkt gebaseerd op de gegevens der wetenschap, maar was een meer
spekulatieve konstruktie. De resultaten dezer spekulatie waren, dat
representanten van een klasse van lager orde zijn dan deze klasse. Dit
wijkt dus af van het hier niet spekulatief, doch empirisch verkregen
resultaat, dat bovendien het ordeverschil tussen klasse en representant
1 is.
x) Het heeft de schijn, dat begrippen ook begrippen derzelfde orde als representant
kunnen hebben. Zo geldt b.v.: een vierkant is een ruit. Vullen we in de Leerstellen
van ruit vierkant in, dan komen er nl. geldige oordelen. Hiermee wordt echter bedoeld:
als een figuur a een vierkant is, volgt daaruit, dat a een ruit is. Er staat dus eigenlijk
het oordeel: alle vierkanten zijn ruiten. De taalkundige verkorting hiervan mag niet
tot een verkeerde prologische gevolgtrekking voeren.
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We zullen thans trachten begrippen op te sporen, die een biezonder
soort klassen zijn.
Als voorbeeld kiezen we even getal. Een even getal is een natuurlijk
getal deelbaar door 2, of:
er is een natuurlijk getal n, zodat x = 2n.
Even getal is dus een klasse. Vragen we echter naar een definitie van
even als klasse, dan zien we voorlopig geen uitkomst. Spreken we
over de pariteit van een natuurlijk getal, dan bedoelen we de vraag ernaar,
of het getal even of oneven is. Het heeft hier dus de schijn, dat pariteit
een klasse is met als representanten even en oneven, welke representanten
echter geen klassen zijn.
Om deze moeilijkheid op te lossen, kiezen we een voorbeeld uit het
dagelijks leven. Wat is een volle tram? Dit is een tram, waarin zich een
voorgeschreven maximum aantal passagiers bevindt. Meer algemeen is
iets vol, wanneer het bestemd is dingen ener bepaalde soort te bevatten
en het niet meer dingen dier soort kan bevatten. Dan zijn volle tram,
volle pan, vol hotel enz. allen klassen. Echter vol zelf is geen klasse.
Wat is vol dan wel ? We komen hier tot die soort logische entiteiten,
welke men predikat en noemt. Wat is een predikaat? Vergelijken
we de klassen tram en volle tram, dan blijkt het, dat de representanten
van beiden trams zijn, echter de klasse volle tram omvat minder trams.
Het predikaat vol legt dus aan het begrip tram een beperking op. Evenzo
wordt de omvang van het begrip natuurlijk getal ingeperkt door het
predikaat even. Met het oog hierop definieren we: een predikaat is een
entiteit, die uit een klasse doet ontstaan een klasse van beperkter omvang.
Scherper: e e n p r e d i k a a t i s d e r e l a t i e t u s s e n e e n
klasse en een zijner deelklassen.
Desondanks is te handhaven, dat vol een klasse is. Vergelijken we
daartoe de predikaten vol in volle tram, volle pan, vol hotel, dan zien we,
dat vol telkens een predikaat is, dat aan de oorspronkelijke klasse tram,
pan, hotel een omvangsbeperking ener bepaalde soort oplegt, nl. de be
perking niet meer dingen ener bepaalde soort (passagiers, aardappels,
logeergasten) te kunnen bevatten. Zo komen we tot de definitie van
de klasse vol:
x is een predikaat,
x dient om die representanten ener klasse af te zonderen,
die niet meer dingen ener bepaalde soort kunnen bevatten.
Analoog definieren we pariteit:
x is een predikaat,
x dient om die natuurlijke getallen af te zonderen, die hetzij wel,
hetzij niet door 2 deelbaar zijn.
Dus pariteit is inderdaad een klasse met als representanten even en
oneven.
We hebben nu dus ingevoerd klassen, welker representanten predikaten
zijn. Zulke klassen zullen we predikatenklassen noemen.
Bij elk predikaat is nu een predikatenklasse te definieren. Zo b.v. bij
even de klasse:
x is een predikaat,
x dient om die natuurlijke getallen af te zonderen, die deelbaar
zijn door 2.
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Tot deze klasse behoort alleen het predikaat even.
Ogenschijnlijk zijn deze predikatenklassen geen klassen, daar
dan de representanten ook klassen moesten zijn. Het zijn hier echter
predikaten, dus relaties. Voorlopig kunnen we deze moeilijkheid nog niet
uit de weg ruimen (zie de noot op pag. 15). We zullen daar zien, dat
predikatenklassen inderdaad klassen zijn en wel van de ie orde. Zulke
predikatenklassen zijn vol, nieuw, rood, hooghartig enz. Deze predikaten
klassen kunnen weer tot klassen worden verenigd. Zo ontstaan klassen
der 2e orde, zoals kleur, stoffelijke hoedanigheid, karaktereigenschap,
hardheidsgraad en ook de klasse der predikatenklassen, welke laatste we
ook klasse der hoedanigheden of kwaliteiten kunnen
noemen.
Een geheel ander soort klassen vinden we bij het onderzoek van
axiomastelsels. Bij de axiomatische invoering der natuurlijke getallen
b.v. wordt gelijktijdig het begrip natuurlijk getal, het begrip o en de
relatie volgt op ingevoerd. De relatie volgt op (V) kunnen we alsvolgt
door zijn struktuur x) karakteriseren:
a. er is een eerste element, d.w.z. een element a, zodat er geen (3
bestaat, waarvoor geldt pVoc,
b. er is geen laatste element, d.w.z. is er een element y, zodat yV(ï,
dan is er een element <?, zodat "Vy,
c. yVp en yjVp impliceert y = ylt
yVfi en yV(3x impliceert (3 = $lt
d. is yV[3, dan is het eerste element « met y door een V-ketting
verbonden, d.w.z. er bestaan <*x, '>2,
zodat yV<\
Va 2).
We definieren nu natuurlijk getal en 1 alsvolgt:
a. de natuurlijke getallen zijn het veld 3) ener relatie V,
b. 1 is het eerste element van dit veld t.o.v. deze relatie.
Het begrip natuurlijk getal is nu gedefinieerd door een bepaald
natuurlijk getal aan te wijzen, het getal o, en een relatie vast te stellen,
waardoor natuurlijke getallen verbonden zijn. B e g r i p p e n , d i e
gedefinieerd worden als het veld ener relatie,
van welk veld één of meer representanten worden
aangewezen, zullen we veldbegrippen noemen.
Een veldbegrip is echter ook als klasse te
definieren. Daartoe leiden we in het geval der natuurlijke getallen
uit de relatie V een nieuwe af, de relatie >. We definieren y>{3, als er
een V-ketting bestaat, die met [3 aanvangt en y bevat. We kunnen dan
natuurlijk getal definieren:
x = o of x > o.
Ondanks het feit, dat veldbegrippen tot klassen zijn terug te brengen,
verdienen ze onze biezondere aandacht en wel daarom, omdat ze niet door
doorsnijding van andere klassen ontstaan, d.w.z. ze ontstaan zonder gebruik
te maken van ruimere klassen, waaruit ze door beperking ontstaan, d.i.
zonder gebruik te maken van predikaten.
*) Carnap, Abrisz der Logistik, 1929, 54—56, no. 22 d, e.
2) Voor een scherpere definitie vgl. men: l.c. 56—57, no. 23a.
3) Vgl. l.c. 36-37, no. 15b.
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Als speciaal geval van een invoering van een veldbegrip willen we
bespreken de definitie door abstraktie. Een voorbeeld
van Carnap is zeer geschikt de betekenis ervan te illustreren. Onderstel
we hebben een verzameling ballen, waarop zich verschillende kleuren
bevinden, echter zodanig, dat er geen twee kleuren zijn, welke steeds
tezamen voorkomen. We verbinden nu de ballen door een relatie R,
welke betekent: hebben eenzelfde kleur. Twee ballen met kleuren rood,
groen en geel, resp. rood, paars en oranje zijn dus door R verbonden,
daar ze beiden rood bevatten. Deze relatie R is symmetrisch (aRb impliceert
bRa) en transitief (aRb en bRc impliceert aRc). Onderstel nu, dat we de
kleuren nog niet gedefinieerd hebben. We kiezen nu uit de ballen een
klasse uit met de eigenschap, dat twee representanten steeds door R
verbonden zijn. Dan weten we, dat die representanten allen eenzelfde
kleur hebben. Bovendien kiezen we deze klasse zo groot mogelijk, d.w.z.
zo, dat er geen bal buiten de klasse is, die tot alle representanten der
klasse in de relatie R staat. Dan weten we, dat we alle ballen met eenzelfde
kleur hebben uitgekozen. Door deze keuze is echter eenduidig een kleur
bepaald. De gekozen klasse heet abstraktieklasse uit de klasse der ballen
t.o.v. de relatie R . Definitie: o n d e r e e n a b s t r a k t i e k l a s s e
u i t de klasse A t.o.v. de t r a n s i t i e f - s y m m e t r i s c h e
relatie R v e r s t a a t m e n een deelklasse A' v a n A
met de eigenschap, dat twee representanten van
A' steeds door R verbonden zijnen geen represen
t a n t v a n A— A' t o t a l l e r e p r e s e n t a n t e n v a n A' i n
de relatie R staat. Om nu in ons voorbeeld te definieren het begrip
bal, waarop rood voorkomt, is het voldoende:
ie: de abstraktieklassen van de klasse der ballen t.o.v. R te bepalen,
2e: zoveel representanten a u a2,
, ak van de te definieren klasse
te kiezen, dat hij daardoor eenduidig bepaald is.
Onze definitie wordt dan:
x = ax of x = a2 of
of x = ak
of: xRaj en xRa2 en
xRakDoordat de relatie R transitief-symmetrisch is, is hij ook reflexief
(d.w.z. steeds aRa). Door deze bijomstandigheid kan hier in de definitie
worden weggelaten het gedeelte x = aj of x = a2 of
of x = ak.
Ook in het dagelijks leven spelen abstraktieklassen een rol. Om dit aan
te tonen definieren we het begrip bloedverwant. Laat aRb betekenen: a is
zoon, dochter, vader of moeder van b. Verder definieren we de relatie Rx door:
is aRb, dan is aRib,
is aRb en bRc, dan is aRxc.
Rt is dan transitief-symmetrisch en verbindt personen, die bloed
verwant zijn. Door één persoon te fixeren is een abstraktieklasse t.o.v.
R, volkomen bepaald. Bloedverwant van a wordt dus de klasse:
x = a of xRia,
hetgeen, daar Rx reflexief is, weer vereenvoudigd kan worden tot:
xRja.
Een praktische toepassing der definitie door abstraktie zal ons leveren,
wat verstaan wordt onder de grootte der omvang van een begrip. Onder
de omvang van een klasse A verstaan we:
x is representant van A.
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Onderstel nu we hebben de klassen A en B en er is een relatie R,
welke omkeerbaar eenduidig de representanten van A en B aan elkaar
toevoegt, d.w.z. aan elke representant van A één en niet meer dan één
representant van B, aan verschillende representanten van A verschillende
representanten van B en welke geen representant van B overlaat, die niet
aan een representant van A is toegevoegd. In dat geval noemen we A en B
gel ij k van omvang. Gelijk van omvang is dus een relatie tussen
klassen en wel een transitief-symmetrische relatie. Alle klassen van gelijke
omvang worden er onderling door verbonden. Dus worden de klassen
erdoor verdeeld in abstraktieklassen. Deze abstraktieklassen zijn bepaald,
zodra één representant gegeven is. Geven we b.v. priemgetal kleiner dan 10
(*> 2, 3, 5, 7), dan behoort vinger van mijn linker hand, diagonaal van
een vijfhoek tot dezelfde abstraktieklasse. We moeten deze abstraktieklassen
nu nog namen geven. We zullen n noemen de abstraktieklasse, waartoe
behoort het begrip natuurlijk getal < n. We hadden eerst ook kunnen
definieren de abstraktieklasse o:
er is geen a, zodat a £ x.
Daarna i:
er is een a, zodat asx,
a s x e n a ! E x impliceert a = aj.
Algemeen k + i (als k reeds gedefinieerd is):
a £ x impliceert: x verminderd met de representant a behoort tot k.
De grootte van de omvang van een klasse is k wil dus zeggen: de
klasse behoort tot de abstraktieklasse k uit de klasse der klassen t.o.v.
de relatie gelijk van omvang.
Aan de hierboven ingevoerde omvangsgrootten heeft de wiskunde
niet genoeg. Er is daar een aparte tak, welke zich bezig houdt met de
invoering van abstraktieklassen t.o.v. de relatie gelijk van omvang.
Deze tak der wiskunde heet verzamelingenleer. Met elkaar
korresponderen de prologische begrippen klasse, representant, omvangsgrootte en de mathematische begrippen verzameling, element, kardinaal
getal. Deze verzamelingenleer is echter als deel der wiskunde opgebouwd
niet langs prologische weg, maar langs mathematische weg, dus uitgaande
van axioma's en zonder verifikatie aan eventuele feiten.
Het is doelmatig, juist voor het opsporen van nieuwe begripsoorten,
de opbouw der verzamelingenleer kort te schetsen. Hier volgen dus de
eenvoudigste axioma's volgens Fraenkel. Uitgegaan wordt van het begrip
verzameling en de relatie £ (is element van), wier betekenis vastgelegd
wordt door de volgende axioma's:
ï. Zijn a, b, A verzamelingen en is a = b, a e A, dan is b £ A (a = b
wil zeggen: x £ a impliceert x £ b en omgekeerd).
2. Zijn a en b verschillende (d.i. niet gelijke) verzamelingen, dan
is er een verzameling, die alleen a en b tot elementen heeft.
3. Is m een verzameling, dan is er een verzameling, die tot elementen
heeft de elementen der elementen van m en geen andere.
4. Is m een verzameling, dan is er een verzameling, die alle deel
verzamelingen van m tot elementen heeft en geen andere (a is
deelverzameling van b wil zeggen: x e a impliceert x £ b).
Hierna volgen nog enige meer gekompliceerde axioma's. Uit de genoem
de axioma's blijkt reeds voldoende, dat het begrip verzameling op geheel
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andere wijze gedefinieerd is dan bij een klasse geschiedt. Het begrip wordt
hier vastgelegd in een serie oordelen over dat begrip. Op deze wijze is echter
tegelijkertijd de relatie 2 ingevoerd. Waarom is nu verzameling een begrip
en £ niet? Er is een oordeelsvorm, die ons hiertoe een aanwijzing geeft,
nl. „er is een verzameling, die
Deze verraadt door zijn struktuur de
aanwezigheid van een begrip. We definieren daarom:
D8. Entiteiten,die worden ingevoerd door een
serie oordelen,waarin ze zelf funktioneren,zullen
we begrippen noemen, als ze in een prologisch
verband voorkomen, waarin slechts begrippen
geplaatst worden. Dit verband karakteriseren we nader door vast
te stellen, dat het is h e t b e h o r e n t o t e e n g e b i e d , w a a r o p
alle of er is betrekking heeft. De aldus ingevoerde begrippen
noemen we autogenetische begrippen. Hiertoe behoort dus
het begrip verzameling.
Of een begrip een klasse of een autogenetisch begrip is, hangt af van
de wijze van invoering. Zo is in het voorgaande natuurlijk getal ingevoerd
als klasse; in de axiomatiek van Peano wordt het echter autogenetisch
ingevoerd. Elke klasse A is autogenetisch te definieren, b.v. door in alle
Leerstellen voor x te substitueren alle A en dan toe te voegen: er is geen A,
die bovengenoemde eigenschappen niet allen heeft. Dan ontstaan immers
oordelen, die A definieren en waarin A zelf op de voorgeschreven wijze
funktioneert. Omgekeerd is het niet gelukt bij ieder autogenetisch begrip
een klassedefinitie te vinden.
Rest ons nog te definieren, wat verstaan wordt onder orde en represen
tanten van een autogenetisch begrip. Hoe onderzoeken we b.v., of iets
behoort tot het autogenetisch ingevoerde begrip klasse? Dan moet het
een stel oordelen met Leerstellen zijn, deze moeten door entiteiten derzelfde
soort (nl. door klassen) moeten worden gevuld om oordelen te krijgen en
dit proces moet voeren tot een zichzelf steeds herhalend proces (nl. wan
neer een klasse der oe orde bereikt is). Een entiteit is dus dan een klasse,
wanneer hij met andere entiteiten in eenzelfde relationeel verband staat,
als tot uitdrukking gebracht wordt in de het begrip klasse definierende
oordelen. Dus b e g r i p p e n z i j n r e p r e s e n t a n t e n v a n e e n
a u t o g e n e t i s c h begrip, a l s zij door r e l a t i e s zijn
verbonden, zodanig dat daardoor oordelen ont
s t a a n , welker s t r u k t u u r dezelfde is, als die der
oordelen, welke het autogenetisch begrip de
f i n i e r e n (D9).
Een op ons onderwerp betrekking hebbend voorbeeld moge dit
nog verduidelijken. We beweren, dat de omvangsgrootten natuurlijke
getallen zijn. Dat ze totnogtoe taalkundig voorgesteld zijn door tekens,
waarmee ook natuurlijke getallen voorgesteld worden, is van geen belang.
Deze gelijke voorstellingswijze wordt integendeel eerst gerechtvaardigd
door het bewijs, dat omvangsgrootten natuurlijke getallen zijn. Dan
moet er tussen de omvangsgrootten een relatie bestaan, welke een eerste
omvangsgrootte afzondert, verder aan iedere omvangsgrootte één en niet
meer dan één volgende omvangsgrootte toevoegt, niet aan twee ver
schillende dezelfde volgende toevoegt en twee omvangsgrootten steeds
door een ketting verbindt. Deze relatie wordt gevonden in de relatie tussen
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de omvangsgrootten k en k + i. We vinden dus, dat omvangsgrootten
natuurlijke getallen zijn, niet door één omvangsgrootte te beschouwen,
doch door de omvangsgrootten in hun onderling relationeel verband te
plaatsen en te kontroleren of dit overeenstemt met het relationeel verband,
waardoor natuurlijk getal is gedefinieerd.x)
De o r d e van een autogenetisch begrip is n als zijn representanten
de orde n — i hebben, hetzij als klasse, hetzij eveneens als autogenetisch
begrip; de orde is o als het begrip zichzelf als enige representant heeft.
Hiermee is aan elk begrip dus een orde toegekend.
Daar we als representanten ener klasse ook autogenetische begrippen
willen toelaten, moeten we in D 2b het 2e woord klasse vervangen
door begrip. Als we nu nog in de definities, waarin de orde ingevoerd
wordt, t.w. D 5, 6, 7 klasse overal door begrip vervangen, dan vormen
D 2b, 3, 5—9 een autogenetische invoering van de begrippen begrip,
klasse e n autogenetisch begrip tegelijkertijd. B e g r i p b l i j k t d u s e e n
begrip te zij n.
B. Begripsgenese.
Na de vraag, wat een begrip is, komt aan de orde de vraag, hoe een
begrip ontstaat. Het antwoord is hier niet moeilijk te geven: een begrip
ontstaat uit andere begrippen en relaties. Zo ontstaat het begrip ruit
uit de begrippen vierhoek, zijde en de relaties aanliggend, overstaand, gelijk,
evenwijdig. Analoog ontstaat het begrip verzameling uit de relatie e.
Evenals we ons bij oordelen der theorie konden afvragen, waaruit ze
gededuceerd waren, kunnen we nu bij begrippen opsporen, uit welke
begrippen en relaties ze gedefinieerd zijn. Bij oordelen geraakten we zo
doorvragende tot een eind: de theoretische oordelen a priori. Ook hier
ontdekken we, dat we op een gegeven ogenblik onze reduktie niet verder
met vrucht kunnen voortzetten. We ontdekken b.v. bij de reduktie van
het begrip verzameling, dat dit gedefinieerd is uit de relatie r; deze relaties
is omgekeerd weer gedefinieerd uit het begrip verzameling. De reduktie
mondt dan uit in een cirkel. Zodra een reduktie uitmondt in een cirkel,
blijkt, dat er begrippen en relaties zijn ingevoerd, die door elkaar een
betekenis hebben gekregen. Ze zijn gemeenschappelijk autogenetisch
gedefinieerd en staan dus niet los van elkaar, doch bepalen elkaar weder
kerig, d.w.z. ze zijn korrelatief. Begrippen en relaties, die korrelatief
gedefinieerd zijn, heten a priori. Wanneer we een wetenschappelijk
systeem reduceren in een richting tegenovergesteld aan die der definitie,
is het resultaat dus een in korrelatieve samenhang gedefinieerd stelsel
van begrippen en relaties: de begrippen en relaties a priori, of grond
begrippen e n grondrelaties. Scherper: e e n b e g r i p A, d a t n i e t
te reduceren is tot begrippen en relaties, welke
onafhankelijk van A gedefinieerd zijn, heet begrip
a priori of grondbegrip. Zo is in de verzamelingenleer het
begrip verzameling a priori, in de leer der natuurlijke getallen (mits
1) Natuurlijk getal is weliswaar in het voorgaande op een biezondere wijze als
klasse gedefinieerd, maar toch blijft de redenering dezelfde als de klassedefinitie
vervangen wordt door de meer gebruikelijke autogenetische (axiomatische).
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axiomatisch volgens Peano gefundeerd) de begrippen natuurlijk getal
en o.*)
Als stelling kan hieraan nog worden toegevoegd: in niet-wiskundige
wetenschappen, d.z. wetenschappen met faktum, hebben grondbegrippen
nooit de orde o, in wiskundige wetenschappen daarentegen soms wel,
getuige het grondbegrip o.
Meestal geschiedt de definitie van een grondbegrip langs autogenetische
weg. De oordelen, waarin deze synthese geschiedt, zijn dan echter niet
uit andere oordelen te deduceren, daar een zodanig oordeel de te definieren
begrippen reeds zou vooronderstellen. Daaruit volgt, dat de oordelen,
waarin een begrip a priori autogenetisch wordt gedefinieerd, steeds
theoretisch a priori, dus axioma's zijn.
We zullen nu trachten een overzicht te verkrijgen van de verschillende
definitievormen. Daartoe definieren we eerst: e e n b e g r i p s d e f i 
nitie is de synthese van een begrip uit andere
begrippen en relaties. Evenals we twee soorten begrippen
onderscheiden, zullen we ook twee soorten begripsdefinities onderscheiden,
nl.:
ie: de definitie van een klasse of expliciete begrips
definitie,
2e: de definitie van een autogenetisch begrip of begrips
definitie door postulaten.
De expliciete definities kunnen worden verdeeld in die, waarin het
gedefinieerde begrip en de begrippen, die in de definitie funktioneren van
dezelfde orde zijn: ordeinvariante definities, en die, waarin
dit niet het geval is. Deze laatste worden weer gesplitst i n o r d e verhogende en ordeverlagende definities.
De o r d e i n v a r i a n t e definities leiden dus uit een bepaald
begrip begrippen derzelfde orde af. Dit kan geschieden door opsomming:
x is A of x is B of
,
welke definitievorm we de naam adderende definitie geven.
Het kan echter ook door beperking, dus door het toevoegen van predikaten:
multiplikatieve of klassificerende definitie. De
definitiegroep, welke uit een begrip deelbegrippen afleidt, uit deze deelbegrippen eventueel weer deelbegrippen enz., heet k l a s s i f i k a t i e
van het begrip. Het resultaat der klassifikatie van een begrip bestaat dus
geheel uit begrippen van dezelfde orde als het te klassificeren begrip
(immers de representanten van beiden zijn dezelfde). Deze klassifikatie
kan doorgevoerd worden tot konkrete begrippen ontstaan en vindt dan zijn
natuurlijk einde. — Een ordeinvariante definitie van een begrip der oe
orde heet k o n s t r u k t i e .
Als type van ordeverhogende definities moeten allereerst
de velddefinities, d.z. de definities van veldbegrippen, genoemd
worden. Ze zijn ordeverhogend, omdat in de definitie representanten
1) De in het voorgaande voorkomende klassedefinitie van natuurlijk getal
definieert natuurlijk getal niet als begrip a priori, daar de definitie te reduceren is op
logistisch gedefinieerde entiteiten. De klassedefinitie maakt natuurlijk getal dan ook
tot een logistisch begrip a posteriori, de autogenetische daarentegen tot een mathe
matisch begrip a priori.
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van het te definieren begrip voorkomen. Een ander voorbeeld is de definitie
van het begrip hondsoort. Dit begrip heeft als representanten dashond,
herdershond, sint-bernard enz., die allen evenals hond van de ie orde zijn.
Het is zelf dus van de 2e orde. Zijn definitie luidt:
x is deelbegrip van hond,
en is dus ordeverhogend. Een definitie van de vorm:
x is deelbegrip van A,
noemen we direkt-ordeverhogend. Ook kombinaties der
definitievormen komen voor. Zo is het vroeger gedefinieerde begrip
getallenpaar een samenstel van een direkt-ordeverhogende definitie en
een multiplikatieve. Immers getallenpaar is een deelbegrip van natuurlijk
getal, dat echter nog aan bepaalde eisen moet voldoen.
De o r d e v e r l a g e n d e definitie treedt daar op, waar begrippen
gedefinieerd worden uitgaande van een begrip, waar ze representant
van zijn. Dit type definities staat bekend onder de naam n i e t p r e d i k a t i e f.
In de logistiek is nog een andere definitievorm gebruikelijk, welke
met klassen in verband staat. Zij een klasse A gedefinieerd door een serie
oordelen met Leerstellen, waarin slechts reeds gedefinieerde entiteiten
voorkomen en die we dus symboliseren kunnen door f(x), waarin f uit
reeds bekende symbolen bestaat. We schrijven de klasse A dan f (x)
en definieren dit symbool door:
a e f (x) = df f (a).
Hierin is dus niet het symbool f (x) zodanig ingevoerd, dat het vervang
baar gesteld is door een kombinatie van reeds gedefinieerde symbolen,
doch f (x), mits deel uitmakende van een bepaalde symbolenkombinatie,
a £ f (x) , kan met de overige symbolen dezer kombinatie gezamenlijk
vervangen worden door reeds bekende symbolen. Een dergelijke definitie
heet impliciete definitie of gebruiksdefinitie. Deze
impliciete definitie is echter slechts in schijn een afzonderlijk soort definitie.
In werkelijkheid is hij een onderdeel van de definitie door postulaten,
volgens welke het begrip klasse in de logistiek wordt ingevoerd (welke
invoering met de prologische niet geïdentificeerd mag worden).
Het wordt thans tijd ons niet langer tot de theoretische zijde te
beperken en te onderzoeken, wat het verband is tussen het begrip en de
faktische zijde der wetenschap.
Ik kom in een oud kasteel en zie in de muur iets, waarvan ik niet
weet, wat het is. Ik vraag dus: wat is dat? en ga een onderzoek instellen.
Ik ontdek eerst een grendel en stel vast:
1. het heeft een grendel.
Daarna vallen me uitsteeksels op, die er als scharnieren uitzien:
2. het heeft scharnieren.
Ik maak de grendel los en trek naar me toe. Er komt beweging in en
ik stel vast:
3. het kan draaien.
Ten slotte onderzoek ik, wat er nu te voorschijn komt en ontdek een
ruimte, waarin een trap naar beneden zich bevindt. Dus:
4. erachter bevindt zich een trapopening.
Als ik de gevonden resultaten samenvat, blijkt het een deur te zijn.

44

Immers enerzijds kunnen we deur definieren:
x kan een verplaatsing ondergaan, roterend om scharnieren,
x dient ter afsluiting ener ruimte,
x kan in gesloten toestand gehouden worden.
Anderzijds hebben we van de te onderzoeken onbepaaldheid, als we
deze x noemen, vastgesteld:
x kan een verplaatsing ondergaan, roterend om scharnieren,
x dient ter afsluiting ener ruimte,
x kan in gesloten toestand gehouden worden.
In dit laatste stel oordelen is x geen Leerstelle, maar een taalkundige
symbolisering van een te bepalen iets. Dus ontstaan, als we dit onbe
paalde iets invullen in de Leerstellen van deur, geldige oordelen, m.a.w.
het is een deur.
Wat is de te bepalen x nu? Hij is niet gedefinieerd als een stelsel
oordelen met Leerstellen en is dus geen begrip. Desondanks kan hij door
substitutie in de Leerstellen van een begrip geldige oordelen doen ontstaan.
We noemen hem daarom geen begrip, maar o b j e k t.
Dio. Een objekt is geen begrip, echter kan
door substitutie in de Leerstellen van een begrip
geldige oordelen doen ontstaan.
D ii. Als een objekt a gesubstitueerd in de
Leerstellen van een begrip A geldige oordelen
levert, noemen we a representant van A, gesymbo
liseerd a e A.
De identifikatie van een objekt a als representant van een bepaald
begrip A is een synthese, welke de naam draagt van s u b s u m t i e
v a n h e t o b j e k t a o n d e r h e t begrip A.
Aan de subsumtie van het objekt onder het begrip deur ging een
wetenschappelijk proces vooraf. De aard van dit proces dient dus nog
onderzocht te worden. Het kan verdeeld worden in drie fasen.
Om het objekt te onderzoeken, moeten we weten, wat onderzocht
moet worden. De eerste synthese zal dus zijn een afbakenen van ons
terrein van onderzoek, een afgrenzen van de onbepaalde x tegen het
andere, het niet-x. Deze synthese noemen we de 1 i m i t a t i e. Het
resultaat dezer synthese is de bepaling ervan, wat tot het objekt behoort,
wat er d e e l van is en wat niet. Dit resultaat heet het o n b e p a a l d
objekt.
In de tweede fase werd in ons voorbeeld de deur zelf onderzocht en
werden daaraan een grendel en scharnieren ontdekt. Er hadden dus
subsumtieprocessen plaats, die delen van de deur identificeerden als grendel,
resp. scharnier. Dit onderzoek naar de aard der delen van het onbepaald
objekt heet strukturele synthese. Het resultaat der strukturele
synthese heet de struktuur van het objekt. x)
Als derde fase vinden we het verband, waarin deur tot andere objekten
staat: het opengaan der deur, d.i. de beweging t.o.v. zijn omgeving, en
het zich bevinden van de trap achter de deur. Het vinden der relaties,
waarin het te bepalen objekt staat tot andere objekten, die er geen deel
x) Taalkundig worden oordelen betreffende de struktuur vaak geformuleerd met
behulp van het werkwoord heeft: de deur heeft een grendel.
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van zijn, heet funktionele synthese. Het resultaat der
funktionele synthese heet de f u n k t i e van het objekt. *)
Eerst doordat struktuur en funktie bekend zijn, heeft zich het
b e p a a l d o b j e k t of kortweg o b j e k t gekonstitueerd. O b j e k t
is nl. niets anders dan de som der resultaten van strukturele en funktionele
synthese. Nu kan als laatste synthese, die faktum en theorie verbindt,
de subsumtie plaats hebben. Het resultaat dezer subsumtie is een oordeel,
dat uitdrukt,dat objekta representant isvan begrip A: het s u b s u m t i e oordeel.
Dan kan nog bepaald worden, onder welk begrip ener klassifikatie
een objekt valt, wat b.v. geschiedt bij het determineren van planten.
Dit gebeurt echter doormiddel van een serie opvolgende subsumties en
levert dus geen nieuw type synthese.
Het mag zonderling schijnen, dat in de faktische zijde begonnen wordt
met een synthese: de limitatie. Dit wil echter slechts zeggen, dat elke
wetenschappelijke bepaling uitgaat van een graad van reeds bepaald zijn;
dat geen wetenschappelijke bepaling van iets mogelijk is, zonder dat het
als iets reeds bepaald is, d.w.z. zonder dat het reeds van zijn niet-iets is
onderscheiden. Deze bepaling geschiedt door de limitatie. Deze is dus
overal in voorondersteld; er gaat dus niets aan vooraf.
We willen ter afsluiting de synthesen der begripsgenese in een schema
samenvatten. Elke synthese in het schema vertoont een drieslag: hetgeen
te synthetiseren is, de synthese, het resultaat. Het schema luidt:
faktum

theorie

limitatie
begrip i
definitie
onbepaald objekt
relatie j
(expliciet of door
onbepaald objekt^ strukturele synthese
postulaten)
struktuur
struktuur funktionele synthese
begrip
struktuur

funktie 2)
+ funktie = objekt
objekt )
begrip ]

(klasse of autogenetisch begrip)
subsumtie

subsumtieoordeel. 3)
C. P a r a d o x v a n R u s s e l l .
Een prologische stelling is: een begrip, dat o. a. objekten
als representanten heeft, is van de ie orde. Van
x) De methodische onderscheiding tussen struktuur en funktie is hier af
komstig van Dr. T. Goedewaagen.
2) De opvolgende scheiding van strukturele en funktionele synthese dient hier
slechts voor de overzichtelijkheid, praktisch is hij niet door te voeren.
3) Opmerking verdient, dat het schema over de begripsgenese hiermee niet
af is. Immers verder doorsynthetiserend worden begrippen tot oordelen verbonden
en deze tot een systeem. In deze verdere synthesen komt eerst de funktie van het
begrip tot uitdrukking. Dit artikel beperkt zich echter uitsluitend tot de strukturele
beschrijving van begrip.
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welke orde is nu het begrip begrip ? Deze vraag is belangrijk in verband met
de paradox van Russell. Russell heeft hem zelf alsvolgt beantwoord.
Geheel getal is een begrip, dus begrip heeft representanten der 3e orde,
natuurlijk getal eveneens, dus begrip heeft representanten der ie orde.
Doormiddel van de direkt-ordeverhogende definitie zijn begrippen ener
willekeurige orde te formeren,dus begrip heeft representanten van elke orde.
Maar dan kan begrip zelf geen orde hebben en is dus geen begrip. Het
begrip, dat alle begrippen omvat, is dus een tegenstrijdigheid. Maar
zo vervalt de paradox van Russell, die juist zijn paradoxaal karakter
ontleent aan de invoering van begrippen, die representanten van iedere
orde hebben. Voor ons duikt hier echter een nieuwe paradox op: is begrip
dan toch geen begrip?
Indien we iets op een andere wijze, dus in een ander systeem objektiveren, wordt het in een ander relationeel verband geplaatst. Zo is het
mogelijk, dat mathematisch beschouwd geheel getal een begrip der 3e
orde is, terwijl het onder prologisch gezichtspunt bezien wordt vanuit
een geheel ander gezichtspunt. Prologisch is geheel getal iets, dat zich
in een bepaalde wetenschap voordoet en als zodanig onderzocht wordt.
Wat zich in een bepaalde wetenschap voordoet, vormt echter het terrein
van onderzoek, het faktum, der prologika. Dan is geheel getal dus een
onderdeel van het faktum der prologika, d.w.z. een objekt. Prologisch
is het immers een onbepaald iets, dat zich aan ons voordoet en waaraan
we willen ontdekken, onder welk prologisch begrip het gesubsumeerd
moet worden. Dit geschiedt door aan de definitie van geheel getal en aan
de relaties tussen geheel getal, getallenparen, natuurlijke getallen te ontdek
ken, dat geheel getal voldoet aan de prologische definitie van een begrip.
De relatie tussen geheel getal en getallenpaar blijkt dan die te zijn tussen
begrip en representant. In het mathematische systeem blijkt dus door
toepassing van de prologika, dat geheel getal tot representanten heeft
getallenparen. Prologisch echter is geheel getal een te onderzoeken
objekt, waarvan het als zodanig zinloos is van zijn representanten te
spreken. Het blijkt dus, dat begrip inderdaad een begrip is en wel een begrip
met als representanten objekten, dus van de ie orde. *) Maar dan is de
russelse paradox dus nog onopgelost.
Hoe lossen we nu de paradox van Russell op? Het begrip: begrip,
dat zichzelf niet als representant heeft, is het begrip, dat als representan
ten heeft alle begrippen met orde>i. Het is dus weer een begrip van de ie
orde, evenals het begrip begrip. Verder is dadelijk in te zien, dat het meer
dan één representant heeft, dus het is zelf van orde >i. Dan heeft het dus
zichzelf wel als representant. Ziedaar de paradox. Nu de oplossing. Aan
getoond is, dat de prologika van toepassing is op zichzelf. 2) Dus elk begrip
in de prologika kan op twee manieren worden beschouwd:
ie: als prologisch begrip,
2e: als representant van het begrip begrip, dus als objekt.
1) Analoog zijn de representanten van een predikatenklasse geen relaties, doch
objekten, die prologisch bezien representant zijn van het begrip relatie. Een predikatenklasse is dus een klasse van de ie orde. Verder zijn ook de verschillende omvangsgrootten klassen der ie orde.
2) Oordeelsgenese — Wat is wiskunde? Annalen der critische philosophie 4,

1934.

23-25.
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Hoe we het beschouwen, hangt ervan af, of we prologika bedrijven,
dan wel of we de prologika op zichzelf toepassen. In het eerste geval heeft
het begrip representanten, die óf ook prologische begrippen, óf objekten, ge
leverd door een bepaalde wetenschap, zijn; in het tweede geval kent het geen
representanten en is dus iets essentieel anders. Als we nu zeggen: begrip
van orde > i is een begrip van orde > i, dan is hierin begrip van orde ]>i
bedoeld resp. in de 2e en ie betekenis. Er wordt dus bedoeld, dat het obiekt
begrip van orde > i gesubsumeerd kan worden onder het gelijkluidende
begrip. Maar dan heeft dit begrip niet zichzelf als representant, doch
een taalkundig op dezelfde wijze uitgedrukt objekt. De representant is dus
niet eens een begrip, dus mag niet gekonkludeerd worden, dat het begrip
zichzelf, d.i. weer een begrip, als representant heeft. De konklusie was
dus fout, doordat het prologisch karakter verwisseld werd met de taal
kundige uitdrukkingswijze. Het begrip begrip van orde > i heeft dus
zichzelf niet als representant. Hiermee is de paradox opgelost.x)
1) De oplossing door mij gegeven in Annalen der critische philosophie 3, 1933,
47—48, schijnt mij achteraf niet doeltreffend, hoewel hij in overeenstemming is met de
driewaardige logistiek van Lukasiewicz.
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De jongste Acontius-studie
door
Prof. Dr. H. J. DE VLEESCHAUWER.

In de volgende bladzijden willen wij verslag uitbrengen over de
huidige stand der opzoekingen betreffende Acontius, die zich, na ongeveer
frx ?!UfTn. Jna Volkomen aan de vergetelheid te zijn prijsgegeven,
in de laatste tien jaren in een meer dan gewone belangstelling mag verXVTMP '
^
"C°HeCtanea"' die wiJ uit de literatuur van de
XVIIde en de XVIIIde eeuw kunnen verzamelen, laten volstrekt geen
klaar inzicht toe in de levensloop noch in het werk van deze enigmatieke
persoonlijkheid, die de veelzijdigheid van de Renaissancegeleerde on
betwistbaar paarde met een onbevangenheid van gemoed, een edel streven
naar verdraagzaamheid in een zo bitter bewogen tijd als de XVIde eeuw
er een was. Daartoe was hij uitgerust met een fijn talent van aanvoeling
waardoor hij de nieuwe geluiden, die zich aldra in de wijsbegeerte zouden
voordoen, vooraf opving, en er de geesten op voorbereidde. Als wij zelf
een bescheidene bijdrage geleverd hebben tot de schepping van een voor
Acontius gunstige atmosfeer door de uitgave van zijn klein, maar niet
onbelangrijk werkje De Methodo", was deze poging ons ingegeven
door de overtuiging, dat wij in hem een van de bewijsschakels aantroffen
ie voor laatste uitkomst de glorieuze openbaring van het moderne
denken bij een Descartes zullen hebben. De philosophie is stellig geen
hoofdzaak bij Acontius, wiens levensweg door zijn Hervormingsgezindheid
en door het irredentisme van de hem door religieuze beweegredenen
opgedrongen emigrantenloopbaan, in de theologische richting ligt, maar
als fragment van de „Parerga" spreekt het tractaatje des te duidelijker
voor de instelling van zijn geest, en is het belangwekkend voor onze
kennis van de geestesdynamiek in de verwarde periode, die men nog de
Renaissance te noemen heeft, al bevinden wij ons reeds in de dalende
n'euwe belangstelling in Acontius getuigen een aantal
r^n/°?r
recente studiën die van verschillend standpunt uit enig licht verbreid
kunnen ons tot de volgende publicaties
beperke^61^
^
R u ff in 1 - A v o n d ° (E.): Git „Stratagematum Satanae" di Giac
Aconcio. (Rivista storica italian. 1928. Dl. XLV).
A
/
"T T X,°,: in de <<Encid°pzdia italiana di science, lettere et arti"
(1929. Dl. II. blz. 336 e.v.).
A c o n t i u s : Stratagematum Satanae libri octo, editio critica
curamt G. Koehler. (München 1927. 8°. XV + 243 blz. Bevat ook het
schrijven aan J Wolf, de Epist. apologetica voor Haemstedt, een derde
schrijven „de Natura Christi").

MrtbJ" V ' e e s c ; h ^ u w e r ( H . J . ) : / . Acontius' Tractaat „De
Methodo met een inleiding uitgegeven. (Antwerpen-Parijs 1932. 8°. 205 blz.
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Werken uitg. door de Fac. der Letteren v. d. Univers. te Gent. Aflev. 67.
Bevat dezelfde bijlagen als hierboven, plus enkele brieven van Acontius
of hem betreffende).
K o h i e r ( W . ) e n H a s s i n g e r ( E . ) : Acontiana. Abhandlungen
und Briefe. (Heidelberg 1932. gr. 40. 99 blz. Abhandl. d. Heidelb. Akad.
d. Wissensch. Phil.-Hist. Klasse. Abh. 8).
H a s s i n g e r ( E . ) : Studiën zu Jacobus Acontius. (Berlijn 1934. 8°.
VIII + 109 blz. Abhandl. z. mittl. u. neuer. Geschichte. H. 76).
Over de eerste twee publicaties kunnen wij het kort maken. Benevens
een interessante studie over de ,,Stratagematum" ligt het niet te onder
schatten voordeel van het artikel van Ruffini-Avondo in het
bibliographisch apparaat. Alle toekomstige navorsing zal dank weten
aan de vlijt van den schrijver in het samenstellen der literatuur, die voor
de nauwkeurige vaststelling der levensbijzonderheden van Acontius
van zoveel gewicht is*). Methodische training leerde ons oude en
recente literatuur te onderscheiden, en de oude dadelijk ter zijde te schuiven
onder voorwendsel van verjaring. Wat echter Acontius betreft, zijn wij
nog steeds op de literatuur der XVIIde en XVIIIde eeuw aangewezen.
Het ontbreekt ons aan de nodige documentarische gegevens en ook
vaak aan betrouwbare informatie, opdat wij van de belangrijkste
momenten van zijn levensloop een duidelijk denkbeeld zouden verkrijgen.
P. Bayle heeft in zijn ,,Dictionnaire" een artikel over Acontius in
gelast 2), en leverde de grondslag met zijn nauwkeurige, maar,
helaas, ook met zijn gebrekkige data voor de toekomstige biographie.
Dat is nochtans niet op geheel de lijn waar, en de samenlezing van RuffiniAvondo laat het toe, dat wij ons met groot gemak oriënteren in ene
literatuur, die wegens de versnippering in minder bereikbare, Italiaanse
provintieperiodieken moeilijk samen te brengen is. — In de nieuwe
Italiaanse Encyclopedie mocht natuurlijk de naam van Acontius,
onder Italiaanse hemel geboren en tal zijner werken in zijn moedertaal
gesteld hebbende, niet ontbreken. Leslie-Stephan's: ,,Dictionnary of
national Biography" bevatte reeds een zeer merkwaardig artikel gewijd
aan Acontius van de hand van Tedder 3), dat zelfs zonder de minste
twijfel de beste en betrouwbaarste synthese gaf van hetgeen in 1885
over Acontius bekend was. Dat artikel nu is, in gunstige zin, vervangen
door de Italiaanse encyclopedie, die er stellig niet naar gestreefd heeft
om nieuwe vergezichten te openen, maar toch een eerlijke en objectieve
samenvatting geeft van het leven en van de werkzaamheid van den
door het noodlot der tijden uitgeweken landgenoot.
Zo komen wij tot de eerste moderne uitgave van Acontius' hoofdwerk:
,,Stratagematum Satanae libri octo" bezorgd door W. K ö h 1 e r. Dit
theologisch geschrift brengt ons uit de aard der zaak zelf weinig positieve
x) Vooral de biographische literatuur is hier belangrijk wegens de moeilijk te
volgen Italiaanse studiën Acontius betreffende.
2) Dict. histor. et critique. Dl. I. s. v. Aconce. Ook Chauffepié: Nouv. Dïct. histor.
et Critique steunt daarop maar brengt toch enkele nieuwe gegevens. A'dam i75°Dl. I. s .v. Aconce. De enige biographie van Acontius in handschrift bewaard (Dublijn
Bibl. Trinity College no. 1161) steunt op de twee notices van deze encyclopediën
3) Leslie-Stephan: Dict. of Nat. Biogr. Dl. I. s. v. Acontius. Londen 1885. OokKohier treedt ons oordeel over dit artikel bij. Cf. Stratagem. blz. VIL
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gegevens tot het oplossen van de ontelbare vragen, die door het gebrek
aan de nodige documentatie aan de Acontius-studie gesteld worden.
. en dat 1S wellicht in geesteswetenschappelijk opzicht van groter
betekenis dan een aantal koude, onpersoonlijke „archivalia" — het
tekent ons de religieuze overtuiging op het hoogtepunt zijner litteraire
loopbaan op vrij duidelijke wijze uit, en verschaft ons tevens een helder
inzicht in de psychologische structuur van dezen wonderen man. Het
werk heeft bovendien een beachtenswaardige rol gespeeld in het theologisch
Xynde eeuw *); de geschiedenis der hervormde god
dispuut van
geleerdheid in Nederland b.v. kan de naam van Acontius niet voorbijgaan
daar meermaals in de strijd rond de persoon van Arminius beroep is
gedaan op de lering van de „Stratagematum". De belangstelling, die
m h6t W6rk Van Acontius wordt bewezen door de
verten?
verschillende drukken van zijn werk op Nederlandse bodem, en door
de Hollandse vertaling daarvan *). In het tijdstip 1625-1675 kunnen
wij vier dezer drukken aanwijzen. Zulks in acht nemende, mogen wij nie"
beweren, dat de godgeleerde in Acontius geheel op de achtergrond was
geraakt, maar, ofschoon de theologische historiographie zijn leer en
leven memoreerde, geschiedde zulks niet met de daaraan toekomende
waardering Voegen wij er nochtans voorzichtigheidshalve aan toe
dat het Acontiaanse unitarisme op de voorgrond werd genlaatst
m het boek van G Bonet-Maury, gewijd aan de geschiedenis ^an het
unitarisme in Engeland3), en in een aantal studiën van meer recente
W
?e. grote leemte echter, welke zich in dit verband deed gevoelen
estond in het gemis aan een moderne her-uitgave van zijn theologisch
testament, door dewelke het immer stijgend getal der belangstellenden
at£1Chtlg,WaS aan het dePot der gr°te, wetenschappelijke
biblir!thSkr
Si?"'
nochtans, in vergelijking met exemplaren van de
Methodo ruimer voorzien waren van de „Stratagematum" hetzii in "de
spSén"»™,
' f"2ii ™ ,CTta,i°s' Wi/ku„„en'nieL i» S
spreken over de accuratesse, waarmede Kohier deze uitgave bezorgde
de Strenge' Philologische methode,
Doofhet'tekstc^t h06 l6ldmg
«•li ,
^
sche apparaat, dat de afwijkende lezingen in de verhillende uitgaven zorgvuldig noteert, spaart ons deze uitgave voortaan
hl.v erv:kfde Jn
tijclroVende collatie-werk. Onder Ie vorm van
m
„addimenta publiceerde hij ook voor het eerst een aantal volstrekt
oegankelijke „opuscula" van Acontius, die voor de kennis van zijn
ven en voor de richting van zijn geest ongemeen belangrijker zijn dan
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het theologische opus. Zo b.v. het schrijven aan J. Wolf met enkele
brieven van deze laatste aan Acontius; de „Epistola apologetica" voor
Haemstedt aan Grindall, waardoor het ons vergund is een kijk te nemen
in de religieuze „misères" tijdens zijn verblijf te Londen, en ten slotte
een ander theologisch schrijven, volgens Kohier waarschijnlijk gericht
tot Betti, een oude vriend, land- en geloofsgenoot, waaraan hij ,,de Methodo"
had opgedragen in 1558. Het is onbetwistbaar dat W. Kohier de initiator
genoemd mag worden van de hedendaagse Acontius-studie.
De chronologische orde volgende, zouden wij moeten refereren
over onze eigene uitgave van Acontius' philosophisch tractaat ,,De
Methodo". Gevoeglijk is het over ons zelf niet te spreken, en zo wij
van deze regel te dezer plaatse afwijken, geschiedt zulks met de bedoeling
te wijzen op een aantal correcties, welke onze inleiding tot de tekstuitgave
zich moet laten welgevallen ten gevolge van een zeer belangrijk, ons
destijds onbekend, maar nu aan het licht gebracht materiaal. Over de
oorsprong en de aard daarvan spreken wij ter gelegenheid van de laatste
twee publicaties, waarheen wij ook verwijzen voor een sterker genuanceerde
uiteenzetting van hetgeen in onze arbeid onhoudbaar en van hetgeen
blijvend is gebleken. De biographische paragraaf onzer inleiding x) moet
zo volledig worden aangepast en zo grondig omgewerkt, dat wij het
eerlijker en gepaster oordelen ze eenvoudig terug te nemen, dan wel
ze door allerlei kunstgrepen en spitsvondigheden aanvaardbaar te maken.
De gelukkige vondsten van Kohier en Hassinger hebben haar lot bezegeld.
Ook zouden in de caracterisering van Acontius' theologische houding 2)
sommige punten anders behandeld zijn geworden, zo wij over het nieuwe
materiaal hadden kunnen beschikken, doch wij zijn de overtuiging toe
gedaan, dat, summa summarum, de daaraan gewijde paragrafen on
aangetast zijn gekomen uit de vuurproef der ontwikkeling van de informatie.
In de allereerste plaats ging onze persoonlijke belangstelling naar den
wijsgeer en niet naar den godgeleerde. Wij meenden in het tractaat ,,De
Methodo" niet alleen naar de titel, maar ook — en dat is gewichtiger —
naar de geest een onmiskenbare verwantschap met de ,,Discours de la
Méthode" van Descartes te mogen zien, om op die wijze Acontius te be
schouwen als een van de immer vluchtende overgangspersonages die
de genesis van de moderne wijsbegeerte voorafbeeldden3). Daar het
materiaal door Köhler-Hassinger aan het licht gebracht, niets nieuws
dienaangaande brengt, menen wij ons vroeger standpunt betreffende
de wijsgerige betekenis van Acontius volledig te kunnen handhaven.
Ten andere is het slechts in onwezenlijke bestanddelen, dat onze zienswijze
aangaande de betekenis en de aard van het logisch tractaatje door
E. Hassinger ter sprake zou kunnen komen 4). Zo behouden wij spijts de
groei van de nooit rustende wetenschap en de bedreiging, waaraan deze
groei alle historische studiën blootstelt, een aangename herinnering
aan de ons opgelegde moeite, aangename herinnering zowel aan hetgeen
blijvend is gebleken als aan hetgeen is komen te vervallen.
Het waren de „Acontianacollectieve uitgave van W. Kohier
x)

De
De
3) cf.
*) E.
2)
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Methodo I. 3 blz. 26—37.
Methodo II. 2 (blz. 48—52) en 5, 6 en 7 (blz. 56—79).
De Methodo blz. 8 alsook Hoofdst. III en IV (blz. 79—135).
Hassinger Studiën blz. 20—36.

en E H a s s i n g e r , die ons de nieuwe bronnen voor de studie van
Acontius leven en godgeleerdheid geopend hebben. Met uiterste, philoogische acribie publiceerden beide geleerden de oorspronkelijke
Italiaanse tekst van een viertal verhandelingen van ongelijke omvang,'
die de theologische leer van de „Stratagematum" omramen met een
ïjwerk van gelegenheidsschriften, die enerzijds menig in het duister
blijvende punt uit het hoofdwerk belichten, en die anderzijds ons zeer
welgekomen steunpunten bieden om dieper door te dringen in de persoon
lijkheid van hun auteur^ De eerste verhandeling is bekend onder de titel:
„Dialogo di Giacopo Riccamati Ossanese". Zanolini schreef haar voor
het eerst in 1909 aan Acontius toe 1); dit werd door Ruffini bevestigd
en door de publicatie van Hassinger tot zekerheid verheven. Zij werd
tweemaal gedrukt te Bazel bij P. Perna in 1558. Hassinger ontdekte
de autograaf op de bibliotheek te Wenen, waar Acontius ze vermoedelijk
had geschreven en aan keizer Maximiliaan II overhandigd. Deze gedialogeerde inleiding tot de straks te vermelden „Somma brevissima" is
geredigeerd in de jaren 1554—1555 en is dus in alle opzichten van vroegeren
datum dan de Methodo" en de andere godgeleerde geschriften2). In
de door de druk vermenigvuldigde exemplaren treft men op onze biblio
theken deze verhandeling veelal (doch niet altijd) samengebonden aan
met de „Somma brevissima della dottrina christiana". Over deze korte
catechismus bericht Acontius zelf in de „Epistola apologetica" aan
rin a ). ° draagt hij de deknaam: di Giacopo Riccamati Ossanese"
en is met het „Dialogo" in één boek uitgegeven. Over de oorsprong
en het redactiejaar, alsook over de aanwezigheid van exemplaren, die
slechts een van beide tractaten bevatten, verkeert de uitgever W. Kohier
in het onzekere. Stellig is de „Somma" uit dezelfde gesteldheid als het
„Dialogo geboren; of zij een paar jaren vroeger of later (1554 of I-5S7)
tegen°ver van ondergeschikt belang. In beide werkjes
A"' ?•
C
US
- u t
"?
grondlijnen van de religieuze overtuiging, die hem
der* van XS57 tot de Zwitserse en later tot de Engelse
i!\r
ballingschap dreef. Wanneer wij ze beide als één opus samennemen,
betekenen zij de grootste vooruitgang, die de Acontius-studie heeft
gedaan in de laatste jaren. Want wij bevinden ons voor onafwijsbare
ocumenten, die ons de sleutel geven tot de religieuze houding van
H™S.?P
gewichtigste moment van zijn leven. Bovendien, vermits
_ J 00r deze verhandelingen over twee volstrekte „termini" beschikken
1557 en 1564 — is het mogelijk de ontwikkelingsgang te reconstrueeren,
:ï?r°VertTg in deze 20 belangrijke en bewogene tussen
periode heeft doorgemaakt. Het derde tractaat door W. Kohier gepubli
ceerd, nl. het. ,,Una Lssortatione al Timor di Dio" is ons eveneens uit
de biographie van Acontius bekend *). De tekst evenwel was vrijwel
onbekend, daar spijts alle opzoekingen het bestaan van slechts één
exemplaar, nl. op het Bntisch Museum, kon vastgesteld worden. De
la d i o c e s f ^ i ° T r l n i o ' d o c u m e n J l
47.%9? Annuart0 d2) cf. Acontiana blz. 1.
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druk er van werd bezorgd door Castiglione, een Italiaan uit de Engelse
hofkringen, naar een handschrift dat deze in de nalatenschap van Acontius
had weten te bemachtigen. In de uitgave, trouwens in 1582 (?), dus
in alle geval na zijn dood verschenen, heeft Acontius persoonlijk geen
hand gehad. De tekst dezer korte verhandeling is zeer merkwaardig,
vooral ter wille van het feit, dat alle Acontius-kenners instinctmatig
de idee met zich omdragen, dat zij door Acontius tijdens zijn verblijf
te Londen is gesteld. De datering echter kan niet met zekerheid geschieden,
omdat twee tijdstippen sterk met elkander concurreren. Kohier stelt
deze moeilijkheid volgender wijze voor. De toon van het schriftje is
ontegensprekelijk humanistisch, en verraadt geen merkbare inslag
van de kant der specifiek Lutheraanse „pietas". Deze constatatie
zou er op wijzen dat het een van de vroegste, prae-reformistische geschriften
van Acontius zou zijn en in alle geval vóór 1554 moet zijn geschreven.
Aan de andere kant is het niet onmogelijk daarin een soort religieus
testament te zien, opgesteld na de uitgave van de ,,Stratagematum"
en derhalve tussen 1565
Stratagematum") en 1567 (sterfjaar van
Acontius). Tegen deze laatste mogelijkheid verzet zich echter de inhoud,
die sterk van die der „Stratagematum" afwijkt1). Ons gevoelen gaat
meer de kant van de eerste hypothese uit. Wij zijn derhalve van mening,
dat wij in de ,,Essortatione" een document bezitten dat ons over de
vroegtijd in Acontius' geestesontwikkeling inlicht2). De laatste door
E. Hassinger gepubliceerde verhandeling loopt niet over theologische
quaesties zoals de vorige, maar over de studie van de geschiedenis.
Het schrijven aan J. Wolf toont wanneer en op welke wijze Acontius
met deze nieuwe vertakking in de universele belangstelling der Renais
sance in aanraking is gekomen3), nl. door de lectuur van F. Patrizzi
in 1562. Diverse mogelijkheden doen zich voor betreffende het redactiejaar.
In de „Calenders of State Papers" wordt het jaar 1564 aangegeven4).
Niets verzet zich op volstrekte wijze tegen de nauwkeurigheid dezer
datering, tenzij een vage bewering van Blundeville, volgens dewelke
Dudley aan wie Acontius het opgedragen had, het slechts korte tijd
in handen heeft gehad 5). De tekst is alleen in handschrift overgeleverd,
en wordt in het „Record Office" bewaard. Ten slotte worden aan deze
verhandelingen nog een drietal brieven bijgegeven die afstammen uit
het Rijksarchief te Wenen, en de verhouding tussen Acontius en
Maximiliaan II komen belichten. Alle drie dagtekenen van 27—28
November 1558 en werden van uit Straatsburg aan den keizer en diens
hofraad Pachelebius geadresseerd.
* *
*

Op dit nieuwe bronnenmateriaal steunen de ,,Studiën zu Jacobu
Acontius" door Erich Hassinger. Dit werk laat ons toe de
*) Acontiana blz. 75.
2) Dat is ook de mening van Kohier (Acontiana blz. 75) en van Hassinger
(Studiën blz. 70—71).
3) Cf. De Methodo blz. 195; ook Kohier J. A. Stratagematum blz. 232—234 en
Acontiana blz. 86. Zie eveneens E. Hassinger Studiën blz. 22—25.
4) Cal. of State Papers Dom. Series 1547—80 blz. 243.
5) Blundeville (Th): The true order and Methode of wryting and reading Hystories.
Londen, 1574. 8°.
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stand der huidige Acontius-studie te schetsen en onze inleiding er mede
te vergelijken. Vooral de biographische en de theologische zijde dezer
studie komen in aanmerking.
De biographische schets van Acontius ziet er in haar grote trekken
als volgt uit. Acontius' levensloop splitst zich in twee helften, die met
het jaar 1557 uiteenlopen. Over de eerste is haast niets, over de tweede
zijn vrijwel de hoofdzaken bekend. Hij werd geboren te Ossana in het
Trentino rond 1500 (de locale traditie wil 1492; in 1520, zegt Ruffini,
maar deze datum is moeilijk te aanvaarden) *). Over zijn studiën weten
wij niets buiten de vermelding, dat hij zich met rechtsgeleerdheid ophield
en Bartoli en Balde, twee juristen van groote bekendheid, bestudeerde.
Acontius zegt terloops, dat hij menige jaren doorgebracht heeft aan
het hof vooraleer tot het rijk der Muzen over te komen2). Wij weten
dat hij verbonden is geweest aan het keizerlijke hof te Wenen, zonder
nochtans het tijdstip nauwkeurig te kunnen bepalen. In 1548—1549
tekent hij in qualiteit van notaris enkele acten in zijn geboortedorp.
Maximiliaan II, keizer van Duitsland, bezocht Trenthe op zijn terugkeer
uit Spanje in 1550, en het is niet onwaarschijnlijk, dat hij Acontius bij
deze gelegenheid met zich heeft mee genomen3). Omstreeks hetzelfde
tijdstip
Hassinger vermoedt op de Rijksdag van Augsburg in 1551—1552
moet hij met de Hervorming in aanraking gekomen zijn. De wijze is
ons echter totaal onbekend en ook over zijn vroegere godsdienstige opinies
zijn wij niet onderricht. In 1556 wordt hij aangesteld tot secretaris van den
kardinaal Madruzzo te Milaan, die met geweld de penetratie der Her
vorming in het Milanese belette. Acontius bekleedde er niettemin
een ambt van vertrouwelijke aard4), tot wanneer hij in Juni 1557
plotseling uit de stad en uit Italië vluchtte, misschien uit vrees voor de
hardhandigheid, waarmede Madruzzo optrad tegen de Hervorming.
Mogelijk is het evenwel, dat hij daartoe overgehaald werd door zijn vriend,
F. Betti, die op dezelfde, weinig protocollaire wijze zijn post verliet.
Hij begaf zich naar Zwitserland, en trof Betti te Bazel aan twee
maand na diens vlucht5). Vandaar vertrokken beide vrienden in de
maand October naar Zurich, waar zij Ochino, een van de uitgeweken leiders
der Italiaanse Hervorming, ontmoetten. In deze Winterperiode, die
zonder twijfel in de volmaakte rust verliep, begon Acontius zijn litteraire
en schreef (of herzag) het „Dialogo", de „Somma" en „De
Methodo , die alle te Bazel in 1558 bij de landgenoot P. Perna uitgegeven
werden. In de polemiek, die toen opgerezen was tussen Calvijn en de
meer humanistisch gezinde Castellio, stond Acontius aan de zijde van
den eerste. Hij raadt immers aan Maximiliaan II de lectuur aan van
*) Dus «lette Trenthe zelf, zoals verkeerdelijk De Methodo blz. 26 is aangegeven'
eft V00r het ]aar 1520
™ü?dièn ZT 2 3
geboortedatum zie Hassinger
blz 231 Schn-'Ven

aan

J'

Wolf- Zie de

Methodo blz. 194. Ook Kohier Stratagematum

3)

Hassinger Studiën blz. 4—5.
blz 7 n^te°4 dC literatuur over Madruzz0 waaruit zulks blijkt, zie Hassinger Studiën
3' Reeds biJ Chauffepié geciteerd Diction. hist. et crit.
11 T^.
blz. 124, cf. De Methodo blz. 29—30 en Hassinger Studiën blz. 7—8.
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Calvijn's „De Scandalis" *), en heeft er omgang met J. Wolf en Simler,
twee geleerden die met Calvijn sympathiseerden. In 1558 verhuist hij naar
Stratsburg en treft daar een aantal Engelse emigranten aan, die
onder de regering van Maria Tudor uitgeweken waren, evenals de bekende
Sturm. Van hieruit hervat hij zijne betrekkingen met Wenen per corres
pondentie. Bij de troonsbestijging van Elisabeth ontwikkelt hij vlug
aan zijn vriend, den hofraad Pachelebius, het plan om het huis Habsburg
met het Engelse door een huwelijk te verbinden, niet vermoedende,
dat de keizer er veeleer moest op gesteld zijn om Engeland voor het
katholicisme terug te winnen, dan wel het in zijn protestantisme te
versterken door de bekering van een lid zijner familie 2).
De troonsbestijging van Elisabeth opende voor Acontius nieuwe
bestaansmogelijkheden. In 1559» waarschijnlijk in gezelschap van andere
Engelse uitgewekenen, verlaat hij Straatsburg en zoekt verblijf te
Londen. Het eerste spoor dat wij van dit verblijf gewaar worden is een
request, dat hij richt tot de koningin om patent te vragen voor sommige
technische uitvindingen. Het jaar daarop wordt hij opgenomen in de
dienst der militaire vestingwerken3). Te Londen stond Acontius in
verbinding met tal van aanzienlijke personaliteiten, uit de hofkringen
b.v. met graaf Bedford en Dudley, met Grindall, de bisschop van Londen,
met Castiglione, de precepteur van de koningin. Ook van predikanten
der vreemde, b.v. Nederlandse gemeente, o.a. met Van Meeteren en
Haemstedt, was hij de gast. Zijn handel met Haemstedt verwikkelt
hem in een conflict met de kerkelijke hierarchie van de hoofdstad. Haem
stedt had tegen het verbanningsedict gezondigd door herbergzaamheid
te bewijzen aan enkele wederdopers, en onder bijvoeging ener aanklacht
van ketterse dwaalleren, zoals het bevestigen der betrekkelijke
waarde van het Incarnatiedogma, werd hij door Grindall voor het Consistorie
gedaagd. Haemstedt riep Acontius op tot getuige, en deze verdedigde
zijn vriend in een zoek geraakt schrijven, waarvan het essentiële echter
is opgenomen in een tweede stuk, de ,,Epistola apologetica", waarin hij
bevestigt het bewuste dogma niet te hebben bestreden, doch alleen zijn
karakter van volstrekt-noodzakelijk dogma te hebben betwist. Daarop
volgde de banvloek tegen Haemstedt en ook tegen Acontius, vermits
deze laatste in 1563 en 1564 zijn opneming in de Franse en in de
Italiaanse gemeente bepleit. Deze episode, die in de hervormde kringen
van Europa haar weerklank had, is het best gekende moment van
Acontius' loopbaan 4).
Van dit ogenblik af vervallen wij opnieuw in het rijk der onzekerheid.
Op de Haemstedt'se twist volgde stellig een periode van rust en van
betrekkelijke vrede. Acontius verkrijgt het Londense burgerrecht
en begint de redactie van de „Dialectica'' dat nooit gedrukt is geworden

x)

Zie Acontiana blz. 98.
Acontiana blz. 95—99 en Hassinger Studiën blz. 9—10.
Cal. of State Papers Dom. Ser. A° 1601—1603. blz. 495.
4) Voor deze handelingen met Haemstedt zie De Methodo blz. 32—35 en 48—52.
Ook Hassinger Studiën blz. 11—14. cf. Kerkeraadsprotocollen der Nederl. Vluchtelingen
kerk te Londen 1560—1563, ed. A. A. van Schelven. Amsterdam 1921.
2)
3)
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en waarvan het handschrift verloren blijkt te wezen *). Dit logisch werk
diende om „De Methodo" hetzij te volledigen, hetzij te vervangen. Ook
J ln het Engels een technische verhandeling over vestingbouw
jf
die hij oorspronkelijk in zijn moedertaal gesteld had. In 1563 valt het
project tot herontginning van de gebieden die door de overstromingen
van de Theems onbruikbaar waren geworden, en loopt hij van wege
Grindall een weigering op met zijn verzoek tot opneming in de Franse
kerkgemeente. In 1564 moet hij een reis over de Noordzee ondernomen
hebben, waarvan wij noch de bestemming noch de bedoeling kennen.
Het kan wel zijn, zoals sommigen beweren, dat hij persoonlijk het hand
schrift van de ,,Stratagematum ' op de drukkerij te Bazel heeft willen
besteHen ). Aangezien het schrijven aan J. Wolf (1562) waarin hij tal
van inlichtingen verstrekt over zijn litteraire bedrijvigheid, met geen
woord rept over het groot, theologisch werk, mogen wij met zekerheid
besluiten, dat de redactie in dat jaar niet was begonnen; anderzijds ver
se een het in de herfst van 1764, na aan strenge censuur onderworpen
e zijn geweest. Het staat derhalve vast dat het in 1563 geschreven is.
In 1564 wordt ook de Italiaanse kerkgemeente heropgericht en vraagt
Acontius tevergeefs zijn opneming. Zo heeft hij de laatste jaren van
zijn leven buiten elk kerkverband doorgebracht, het lot van vele vreemde
protestanten te Londen delende. In de maand Mei van dit jaar wordt
hij1 naar Berwich, op de Schotse grens gezonden om een nieuw ver
dedigingsplan te bestuderen, waarover hij op het einde van het jaar
verslag Uitbrengt ). In dezelfde periode is zijn belangstelling voor de
geschiedenis ontwaakt en schrijft hij de laatste verhandeling, door E.
assinger uitgegeven. Van dit ogenblik verdwijnt hij volledig uit het
gezicht. Hij is in 1567 gestorven daar het register der vreemde protestanten
te Londen voor het jaar 1567 en 1568 zijn naam niet meer vermeldt4).
Wie deze korte levensbeschrijving eerlijk vergelijkt met die welke
wij drie jaar geleden in onze inleiding tot „De Methodo" hebben gegeven
moet opmerken hoe sterk de informatie dank zij Kohier en Hassinger
gegroeid is boven het toenmalige peil. Stellig blijven nog vele hypothesen
over, maar het dunkt ons zelf, dat er geen geldige reden bestaat om ons
vroeger essai tegen de nieuwe gezichtspunten in te verdedigen.
* *
*

Anders echter is de toestand ten opzichte van de theologische zijde
van Acontius levenstaak. Wij stelden ons voor, dat hij met volle inzet
van krachten in het enig ons toen bekend werk aanstuurde op een soort
irenische beweging onder de hervormde gezindheden, en zulks vooreerst
het schrijven aan Wolf. Zie De Methodo
blz iQ4D^05enZKrtw!r
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? ef ïtrataeematum blz. 232. Het is niet volstrekt nodig in de
hiwH w- een, retractatle van De Methodo te zien. Immers in dit laatste werk
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/e? f een voortzetting daarvan. De Methodo immers besluit met deze
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ter wille van de versteviging van het protestantisme zelf, en vervolgens
om te ontsnappen aan de critiek der Roomsen, die wezen op het gebrek
aan eenheid, dat in hunne ogen het kenteken was van de waarachtige
kerk van Christus 1). Aan de ene kant leidde hem dus een interne,
piëtistisch-reformatorische doelstelling, en aan de andere kant een
practisch-polemische. Het middel, dat hij daartoe aanwendde bestond
in het onderscheiden van noodzakelijke en niet-noodzakelijke dogma's,
en de opstelling van een syllabus of symbolum der noodzakelijke, panreformistische geloofswaarheden. Hem beoordelende naar de tekst
der „Stratagematum", hebben wij in hem een man gezien, die zin had
voor religieuze verdraagzaamheid, die van de goedheid, de liefde
en de eendracht de zedelijke categorieën van de christen maakte
en een voorloper van de komende, deïstische beweging genoemd kan
worden, niet in de zin, dat hij elke geopenbaarde heilsleer zou verwerpen,
doch wel dat hij deze beperkt tot het essentiële ten einde de verstand
houding onder de hervormden te bevorderen 2). In zijn afkeer voor de
dialectiserende theologie vonden wij het bewijs, dat de heersende
toestand in de kerkelijke kringen mede tot de motieven behoorde, die
hem hebben aangezet om zijn boodschap in het licht te zenden 3). Die
zelfde vredelievende en verdraagzame houding troffen wij aan in het
verwerpen van de doodstraf in zake godsdienstgeschillen4).
Welnu, het nieuwe materiaal bracht ons de vreugde, dat wij aan
de algemene uitbeelding van Acontius' persoonlijkheid niet veel hoeven
te wijzigen. Weliswaar, dienen wij sommige uitspraken te commenteren
en onze mening betreffende de titel van voorloper der deïstische
beweging, die wij Acontius hebben gegeven, precieser te nuanceren
en toe te lichten, ten einde een goede mening niet door een verkeerde
voorstelling te schaden s). De pas gepubliceerde teksten brengen nochtans
een element van beoordeling, dat ons vroeger niet gegeven was. Wij
staan nu voor twee onafwijsbare vergelijkingspunten, van elkander
gescheiden door een bewogen en bedrijvig decennium. Zij hebben het
bewijs geleverd, wellicht meer nog dan Hassinger schijnt toe te geven,
*) De Methodo blz. 58—60, 67—69, 71. Hassinger (Studiën blz. 75—78) plaatst
dezelfde stelling op de voorgrond in de Stratagematum.
2) Zie De Methodo buiten de in vorige nota aangehaalde plaatsen nog blz. 37—38.
3) De Methodo blz. 58—59.
") Zie De Methodo blz. 63.
6) Wij hebben het in De Methodo blz. 38—39 voorgesteld alsof Acontius de tole
rantiebeweging en het deïsme zou voorafbeelden. Dit behoudt zijn goede zin, in
zover „voorloper" geen „deïst" betekent, maar iemand, wiens ideeën de voor
hebben gegraven voor de tolerantie en het deïsme. Welnu, stellig Acontius is geen deïst
geweest; integendeel, en daarin val ik Hassinger zonder restrictie bij (Studiën blz.
44—46, 50—52 en vooral blz. 75—78, 92—94). Doch wij blijven de mening toegedaan
dat iemand, die in deze tijd de dogmatica beperkt tot enkele grondwaarheden met
het doel de confessies te herenigen, en aan de andere kant, luide opkomt voor
vredelievende gezagsuitoefening over andersdenkenden, hardhandige bestraffing
laakt, en op grond van het Evangelie het recht ontzegt tot de religieuze moord,
toch wel tot de voorlopers van de tolerantiebeweging mag gerekend worden. Bovendien
de reducering, die Acontius uitvoert in de dogmatica, is stellig geen rationalistischnatuurlijke, maar de beperking ter wille van de geestelijke eenheid is een strekking
die uit dezelfde geest is geboren als de deïstische, wat ook de oorsprong moge wezen
van de overbewaarde grondwaarheden.
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dat er zich een ontwikkeling in de geest van Acontius heeft afgespeeld 1),
die de weerklank is van het gemoedsconflict, dat hem kort voor de redactie
der „Stratagematum" na de bittere ervaring van Grindall's onverdraagzame
houding ten zijne opzichte heeft aangegrepen. De drie in de ,,Acontiana''
uitgegeven verhandelingen, die wij alle omstreeks 1555 plaatsen, tonen
dat Acontius zich immer rond dezelfde gedachtengangen heeft bewogen,
die weliswaar de hoofdmomenten van een Calvinistisch-getinte heilsleer
uitmaken. Het ,,Dialogo en de ,,Somma" horen organisch samen
en bevatten een zakelijke geloofsbelijdenis. Voor het inzicht in de interne
ressorten zijner persoonlijkheid zijn het merkwaardige stukken, daar
zij door geen blijkbare noodzaak, maar uit eigen beweging geschreven zijn.
De ,,Essortatione , dat wij met Kohier en Hassinger tot dezelfde periode
terugbrengen, is een in artistiek opzicht fijn gebeeldhouwd schriftje,
uit een warm religieus gemoed geboren, vrij van pedantisch getheoretiseer^
opwekkend van toon, diep en zinrijk2). Nergens is het conflict van
den mens tussen de heerlijke praerogatieven van de rede en zijn
religieuze en zedelijke nietigheid scherper en indrukwekkender dan in
dat stukje lyriek. Alle drie bewijzen de tot wezenseenheid vergroeide
humanistische strekking van de Italiaanse geleerde met de jonge,
piëtistische opwelling van de protestantse neophiet. De mensheidswaarde van het Renaissancebewustzijn en de hooge idee van het Calvinis
tische Godsbeeld groeien samen in de geest van Acontius. Van doctrinaal
oogpunt uit beschouwd, staan beide perioden (1555 en 1564) op dezelfde
hoogte, nuances verschillen, maar bovenal de gemoedsreacties naarmate
de tijd boven zijn hoofd is heengespoed. De trouw aan de oorspronkelijke
geloofsbelijdenis belet niet de sterke gevoelswijziging, waarvoor de
,,Stratagematum" getuigen.
De specifiek, pragmatische bedoeling, waaruit de ,,Stratagematum"
ontstaan zijn, is in de eerste periode afwezig. Met recht ziet Hassinger
de thesis van dit werk in de opstellen van een minimum grondwaarheden,
die noodzakelijk zijn tot de zaligheid3). Het stratageem van Satan,
dat Acontius in de zeer los samenhangende boeken uitvoerig ontwikkelt,
bestaat juist in het aanwakkeren van de onenigheid onder de gelovigen;
Satan draagt er zorg voor, dat deze ontstaat rond bijkomstige en nutteloze
dingen. De theologische twisten zijn de „Stratagematum Satanae".
Dienaangaande kan niets aangestipt worden in de eerste geschriften 4).
Het mag waar zijn, zoals Hassinger beweert, dat zulks niet voor een
J) Hassinger Studiën blz. 76—77 en 92—94. Hij legt in zijn bespreking van de
Stratagematum meermaals de nadruk op de gelijkluidendheid van de theologische

opvattingen in de twee perioden 1555 en 1564 (b.v. blz. 76, 78, 80). Het weze ons
vergund er op te wijzen dat twee nieuwe strekkingen zich inde Stratagematum openbaren:
de reductie van het noodzakelijk geloof tot een beperkt symbolum; de tegenstand
tegen de aanwending van geweld in geloofszaken. Bij alle eensluidendheid in de
theologische opvattingen, zijn dit precies, ook naar Hassinger's gevoelen, de ken
merkende strekkingen van de latere periode. De ontwikkeling zijner gevoelens is me
onbetwistbaar.
2) Wij delen na de lectuur de artistieke waardering die Hassinger over het
werkje uitbrengt (Studiën blz. 77).
3) Hassinger Studiën blz. 78.
4) Zeer juist merkt Hassinger op (Studiën blz. 68) dat reeds in de Somma
een ingehouden critische stelling tegenover de hervormde confessie merkbaar is
geworden.
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ontwikkeling van doctrinale aard pleit, doch het pleit stellig voor een
ontwikkeling in zijn gemoedsgesteldheid. De theologische „ubris" was
in zijn leven ingebroken; aan de lijve had hij het uitzinnige daarvan
ondervonden. Als bittere ervaring hadden de Haemstedt'se aangelegen
heden op hem ingewerkt, en deze ervaring is het, die hem het leitmotief
van de ,,Stratagematum" in de handen heeft gespeeld.
Dezelfde verzuchting naar doctrinale verdraagzaamheid en naar
de verwerkelijking van de „charitas Christi" komt naar voren ter gelegen
heid van een ander punt waarop de ,,Stratagematum" een sterk afwijkende
toon in vergelijking met de eerste geschriften laat horen, nl. het kettervraagstuk. In het ,,Dialogo" kwam de bestraffing van ketterij met
de dood toevallig ter bespreking. In deze tekst blijkt Acontius in conflict
gewikkeld tussen een humanitaire gemoedsgesteldheid en een levendige
geloofsijver, en innerlijk onbeslist. Daarom maant hij alleen aan tot
voorzichtigheid, daar het delict van ketterij slechts in beperkte mate
door het kerkelijk gezag kan geconstateerd worden1). In de „Stratagematum" heeft hij het conflict tot oplossing gebracht, en veroordeelt
hij krachtdadig de doodstraf. Op de tekst der Schrift kan deze bestraffing
zich niet beroepen; integendeel, de parabel van het onkruid behoudt alle
lijfsbestraffing voor aan God 2). Hassinger doet terecht opmerken, dat
het geen natuurrechtelijke overwegingen zijn, die Acontius dit pleidooi
hebben ingegeven, en dat het derhalve niet in dezelfde lijn ligt als de
tolerantiebeweging 3). Doch wat ook de beweegredenen mogen geweest
zijn, het is een onomstootbaar feit, dat Acontius is opgestaan om de
verdwazing der theologen aan te klagen en om een idiote rechtspleging
te veroordelen. Wij hebben in onze inleiding niets anders beweerd,
en kunnen derhalve ook na de publicatie van het theologische materiaal
onze opinie daaromtrent onverminderd handhaven.
* *
*

De weinige bladzijden, die Hassinger wijdt aan de physionomie van
Acontius' wijsgerige houding, kunnen wij in de volgende drie punten
samenvatten. i°. Acontius deelt slechts in beperkte mate de typische
hoedanigheden van de Renaissancegeleerde, en zijn verhouding tot
de Renaissance beperkt zich, ten minste wat betreft de periode vóór de
„Stratagematum", tot uitwendige en weinig diepgaande aspecten daarvan.
2°. Hij veroordeelt niet op volstrekte wijze de scholastische traditie, doch
erkent en neemt in zijn stelsel een ruim deel van de Aristotelische over
levering op. 3°. Ten slotte waar hij afwijkt van deze overlevering, stelt
hij in de plaats een naïef-realistisch, psychologisch-gefundeerd empirisme,
dat zelden boven de middelmaat uitgaat 4). Het is nutteloos te willen
verbergen, dat deze waardering van Acontius' stelling in de wijsbegeerte
niet overeenkomt met die, welke wij in onze inleiding hebben uitgebracht 5).
Wel is het ons geen ogenblik in de geest opgekomen hem voor te stellen
als een persoonlijkheid van eerste rang, en daarover zijn wij het met
Hassinger Studiën blz. 50—54.
Stratagematum Satanae 2de uitg. Bazel 1565 Boek III. blz. 147 e.v.
3) Hassinger Studiën blz. 93.
4) Hassinger Studiën blz. 22—36.
6) De Methodo blz. 79—135.
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Hassinger volstrekt eens. Wij hebben te doen met een middelmatig denker
in de geschiedenis der wijsbegeerte 1). Om die redenen hebben wij er
naar gestreefd hem niet op zich zelf te beschouwen, doch als een schakel
in de prae-cartesiaanse beweging. Hassinger heeft dit gezichtspunt
buiten beschouwing gelaten, omdat hij zich hoofdzakelijk tot de god
geleerde aangetrokken voelde. Het semi-Aristotelisme in Acontius'
logische denkbeelden is ons in de inleiding tot de „Methodo" evenmin
ontgaan, en wij hebben er meermaals op gewezen, dat het tractaatje
belangwekkend is niet ter wille van het superieure van de inhoud, maar
als overgangsverschijnsel, dat door zijn prospectieve aanvoelingen in de
rij dergenen staat, die zoals Ramus, Patrizzi, Valla, Nizolius, Vivès,
Bovillus en Zabarella, de ene met meer talent dan de andere, de wijs
begeerte uit de banen van de Aristotelische traditie hebben afgeleid. De
belangwekkendste passus in „De Methodo" is in dit opzicht die waar hij
over de methode handelt 2). Het is reeds typisch, dat hij de resolutieve
methode als de ware wetenschapsmethode op de voorgrond plaatst.
Zij is onbetwistbaar een voorafbeelding van Descartes rationalistischanalytische methode, die slechts in 1763 door Kant in de „Deutlichkeit"
aan een critisch onderzoek en aan een streng afwijzende veroordeling
(voor philosophische problemen ten minste) onderworpen wordt 3). Dat
de uitwerking van deze methode bij Acontius zeer vaag en onduidelijk is,
moet ons des te minder verwonderen, daar Descartes in hoogst-eigen
persoon menig punt nog in het duistere heeft gelaten. Aan de wis
kundige oorsprong der resolutieve methode bij Acontius zowel als bij
Descartes kan niet worden getwijfeld. Dienaangaande legt Acontius zelf
de vereiste getuigenis af 4). In onze beschouwingen kan men nalezen
hoe fragmentarisch en voorlopig dit alles bij Acontius nog is s). Maar de
historische stelling, die wij in Acontius waarderen, nl. zijn verhouding
tot het Cartesiaans rationalisme, heeft Hassinger niet behandeld.
Wij hebben er integendeel de laatste dertig bladzijden onzer inleiding
aan gewijd in de overtuiging, dat het juist dan alleen zin heeft over Acontius
als wijsgeer te spreken met het oog op de toekomst, waarvoor hij met
bescheiden talent het terrein heeft helpen gereed maken. Uitvoerig hebben
wij de raakpunten tussen hem en Descartes ontwikkeld vooral op grond
van de comparatieve studie hunner methode, en wij konden besluiten,
dat, hoe zeer Descartes het ook winne door diepte, onderlegdheid, inzicht
en philosophische training op zijn voorganger, het klein tractaatje, dat
onze aandacht trok, toch uit een gelijkaardige instelling van geest is
geboren. Wij begrijpen zeer goed de vergetelheid, waaraan ,,De Methodo"
is prijsgegeven, doch stippen slechts aan, dat de wijsbegeerte in de lange
overgangstijd van het „Herfsttij der Middeleeuwen" af tot het modern
rationalisme eveneens niet voldoende bekend is, en dat aldaar vele pro
blemen op ondankbaar pionierswerk wachten.
*) De Methodo blz. 42—43 en 108—100.
2) De Methodo blz. 159—160.
MoraPïïêïïï^i'7(>T$lterS " ^ Deutlichkeit der Grundsatze der natürl. Theologie u. d.
De Methodo blz- SS. 102—104, 119—120, 191—192.
Vnn?iT r>^
Ü!
) Vooral De Methodo blz. 100—105, 108—110, 120—135.
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Het wezen der maatschappij in thomistischivijsgerigen zin *)
door
Jhr. Mr. C. M. O. VAN NISPEN TOT SEVENAER.
De problemen „rechtspersoon" en „rechtspersoonlijkheid" laten
niet af de geesten bezig te houden. Wat al theorieën zijn daarover de
laatste vijftig jaren verkondigd. Telkens heet het verlossende woord vanaf
de universiteitskatheder te zijn gesproken en telkens wederom blijkt
het probleem niet uiteindelijk beslist. Deze strijd der geesten gaat niet
buiten de gewone gang des levens om. Hij vindt zijn weerslag in de
beginselen der staatkundige praktijk. Dit blijkt duidelijk bij het vraagstuk
van het ontstaan van de staat, van het wezen der staatsgemeenschap.
Met het antwoord op die vragen wordt in beginsel iemand's standpunt
bepaald ten aanzien der verhouding tussen staat en individu. Naar
gelang daarvan worden de grenzen der staatsbemoeienis en die der in
dividuele rechten getrokken. Trachten wij dan het wezen van de staat,
dat der staatsgemeenschap te bepalen *).
Men kent de probleemstelling. De rechtssubjecten buiten de mens
zijn talrijk, de staat, het kerkgenootschap, de naamloze vennootschap,
de coöperatie, de stichting etc. Zijn dit nu alle rechtspersonen krachtens
aard en wezen? En zo ja, waaraan ontlenen zij dan hun rechtskundige
gestalte? Of zijn het louter rechtssubjecten, omdat de staat hen heeft
begiftigd met deze positierechtelijke bevoegdheid? Maar hoe dan met de
staat zelve? Indien ooit enige vereniging van mensen op rechtspersoon
lijkheid aanspraak heeft, dan zeker de vereniging bij uitnemendheid, de
staatsgemeenschap.
De leer van de collectieve eigendom ontkent eenvoudig, dat er
een eigen figuur naast en boven degenen, die de staat, de vereniging
in het leven riepen, zoude zijn ontstaan. De rechtsgenoten zelve zijn
de eigenaren van de staatseigendom, de gezamenlijke rechtsgenoten
vormen als zodanig de staatsgemeenschap. De fictie-leer van haar kant
maakt zich wel heel gemakkelijk van het probleem af. Zij ontgaat de
probleemstelling en komt toch aan de behoeften van de praktijk tegemoet.
Zij is niet meer dan een oplossing voor de praktijk 2). Tenzij wij natuurlijk
met niets anders dan met een fictie te doen hebben.
De leer der fictie en die van de gezamenlijke eigendom hebben dit
met elkaar gemeen, dat zij aan het wezen van de staat alle realiteit
ontzeggen. De vanzelfsprekende en verreikende consequenties dier
beschouwing liggen voor de hand. Wij komen daarop nader terug.
De leer van het doelvermogen — ten onzent vooral verdedigd door
Prof. v. d. Heyden en Mr. Wolfsbergen — 3) erkent evenmin de staat
als een zelfstandig wezen, dat gevolgelijk rechtspersoon is. Zij doet immers
*) Van Redactiewege in nieuwe spelling overgebracht.
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niets anders dan de mogelijkheid erkennen, dat een bepaald belang subject
van rechten is. Dat dit belang, om als rechtssubject op te treden, eigen leven,
eigen zelfstandigheid, moet hebben, stelt zij niet. Veronderstelt zij hoogstens
en dit niet als rechts- of wijsgerig beginsel, doch als regel van feitelijk
gebeuren.
Bestaat er dan geen rechtspersoon buiten de mens? „Qu'est
ce que cette société-personne" —vraagt Michelet 4) —,,dont les droits
sont reputés supérieurs a ceux des seules personnes que nous connaissions,
nous et nos semblables?" „Qu'est ce, si non une fiction pure et simple,
une fiction contraire a toutes les exigences de la morale? Les droits,
les devoirs n' appartiennent, ne peuvent appartenir qu'aux individus"!
Dit is niet juist. Zien wij waarom.
Waarom is de mens subject van recht? Omdat hij krachtens zijn
wezen en natuur, krachtens derzelver eigenschappen, rede en wil, tot
zelfbepaling is geroepen. Hij heeft zijn eigen persoonlijke bestemming,
wat het plicht insluit, daarnaar zijn daden te richten en er naar te leven.
Die verplichting is tevens een recht, houdt immers de zedelijke bevoegdheid
in volgens die verplichting te handelen. De mens heeft rechten en het
recht veronderstelt een mens als subject. Veronderstelt immers logisch
een denkend en willend wezen — allereerst een denkend wezen, omdat
de mens eerst willen kan na redelijk genomen besluit, — dat als
denkend en willend wezen naar het rechtsvoorschrift vermag te handelen.
De mens vermag het rechtsvoorschrift te onderkennen en in te volgen.
Voor hem, en hem alleen, worden de geboden gegeven.
De mogelijkheid van zelfbepaling, de mogelijkheid om zijn handelen
te richten naar een eigen doel, naar eigen levensbehoeften, te handelen
volgens plicht en naar recht, heeft ook de staat. Immers de staat leeft
door en in de mensen, die de staatstaak uitoefenen. Rechten en geboden
kunnen ook de verenigde mens gelden.
Indien de staatsgemeenschap een eigen wezen heeft, met eigen
doelstelling, eigen persoonlijkheid, onafhankelijk van en gescheiden van
dat der volksgenoten, dan moet zij wel gelijk de mens subject van
rechten zijn. De vraag is dus, bestaat zulk een wezen, en, zo ja, hoe
ontstaat het, wat is nodig om tot zulk een staatsgemeenschap te komen ?
* *

*

Allereerst mensen. Een verenigd worden door het instinct als
het samendrommen van mieren, noemt niemand een gemeenschap.
Een gemeenschap veronderstelt vrije wilsdaad. De vormelijke oorzaak
nu der gemeenschap, dat wat aan de menselijke daad van zich verenigen
het karakter van staatsgemeenschap geeft, is het zich verenigen om en
op het algemeen welzijn. Het doel heeft ook hier bepalende invloed
op de handeling. Geeft immers richting en eenheid aan het geheel van
handelingen, der individuen. Een verenigd zijn zonder doel, b.v. een
verenigd vluchten, een toevallig verenigd zijn dus, geeft slechts een
toevallige, geen eigenlijke eenheid. Eerst door het gemeenschappelijke
doel ontstaat in de veelheid eenheid. Het eenheidsbeginsel nu bij de staat
is geen innerlijke, doch een uiterlijke reden, n.1. het algemeen
welzijn.
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Hiermede is echter het wezen van de staat nog niet voldoende
bepaald. Ook bij een groep van stamgenoten, levend onder vreemd
staatsverband, heeft men zekere eenheid. Zekere individualiteit. Ook het
leger vormt een eenheid. Iedere soldaat kent en staat onder een doel, dat
allen verenigt. De activiteit der soldaten wordt bepaald door de eenheid van
doel, door datgene, waarop de activiteit van het leger is gericht. En de
activiteit van het leger is een andere dan die van den soldaat, van iederen
soldaat afzonderlijk. Toch zal men spreken van de staatseenheid in de
zin van het wezen der staatsgemeenschap, niet echter van de persoonlijkheid
van het leger.
Waarin ligt dit onderscheid? O.i. hierin, dat bij de eenheid, die de
staatsgemeenschap doet ontstaan, niet alleen een orde-eenheid ten opzichte
van de veelheid aanwezig is, maar ook een eenheid, die gericht is op een
eigen, afzonderlijk bestaan.
Dat afzonderlijk bestaan is juist een van de kenmerken van de
staatsgemeenschap, van ieder zelfstandig wezen. Zekere individualiteit
is dus niet genoeg. De nationaliteit verschilt dan ook hierin van de
staat. De gelijkheid van rasgenoten bijv. is niet persé op een eigen bestaan
gericht. Er moet, om van een eigen wezen te kunnen spreken, sprake
zijn van eigen zelfstandigheid, zo in de physieke als in de sociale orde.
Een bepaalde volksgroep vermag ethnologisch en cultureel een eenheid te
vormen, onderscheiden door hare individueele aanleg voor andere
volksgroepen, zij vormt daarom nog geen eigen zelfstandig bestaan.
Zij blijft deel van het grote geheel, waarin zij leeft en besloten is.
Eerst dan zal men van een eigen wezen kunnen spreken, indien de
bepaalde groep van mensen een eigen bestaan vormt en als zodanig
zich zelf genoeg is.
Die eigen zelfstandige doelstelling, dat eigen bestaan is een gevolg
van het doel van de staat. Hangt af van de vraag, waarom ontstaat
de staat? Dit „waarom" is van beslissender betekenis dan de vraag
naar het „hoe" van het ontstaan. Immers zij is niet alleen logisch aan
de eerste voorafgaande, doch beslist mede over de aard van het gemeen
schapsverband. Acht men de staat 't gevolg der natuurlijke noodzakelijk
heid voor de mensen, om door maatschappelijke samenwerking in hun
ongenoegzaamheid te voorzien, derhalve een natuurlijke gemeenschap,
dan aanvaardt men daarmede de zelfstandigheid en volmaaktheid der
staatsgemeenschap. Dergelijke gemeenschap vordert immers geen boven
haar staande ordening, waarvan zij afhankelijk is. Zij is uiteraard de
afsluiting en bekroning der menselijke, op behoeftenvoorziening,
gerichte werkzaamheid. Haar grondslag, haar levensbeginsel is het doel,
dat voor alle volksgenoten numeriek hetzelfde is en dat zij als eenheid
nastreven. Het collectieve bewustzijn, voorwaarde voor het ontstaan
van de staat, is niets anders dan het bewustzijn van het gemeenschappelijk,
boven-individueele doel. Een doel, dat natuurlijk slechts door een ordenend
en richtend gezag kan worden bereikt. „Multi homines sunt unus populus
ex eo, quod aliquo rege regunur," zegt Thomas.
* *
*

De staat bestaat dus uit een geheel van betrekkingen. De betrekking
behoort tot het zijn der dingen, waarvan zij een bijkomstigheid is. Zij
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bestaat in de verhouding van een ding tot een ander ding. Zij wordt
niet enkel bepaald als een bijkomstigheid van haar subject, doch tevens
als de verhouding van dat subject tot een ander ding. De betrekking is een
geordend zijn van twee dingen tot elkaar. Welnu in het voorgaande zagen
wij, dat het formele wezen van de maatschappij, datgene, wat de gemeen
schap doet zijn, wat zij is, bestaat uit een geheel van betrekkingen, immers
een geordend zijn der individuen.
De mensen toch staan tegenover elkaar als elkaar niet kunnende
en niet willende ontberen, als eikaars noodzakelijke aanvulling, — niemand
verwerft een maatschappelijk goed zonder zijn betrekking tot anderen
te benutten — als allen gelijkelijk gerechtigd en verplicht tot de op het
algemeen welzijn gerichte gemeenschapsorganisatie. Zij vormen in hun
gemeenschappelijke betrekkingen tot het algemeen welzijn, waarom
zij zich verenigden, en in hun betrekkingen tot elkaar, een eenheid
„La société," zegt Prof. Délos, 5) „ce sont les hommes en tant qu'unis
par leurs relations, tant physiques que morales et spirituelles, et constituant, en raison de ce Hen objectif en reël, une unité, un ensemble un
corps objectivement un." En daarmede is de staat als 'n eigen realiteit
getekend.
Tegen de opvatting, dat de staat een eigen realiteit zoude hebben
en mitsdien een eigen persoonlijkheid, werpt men tegen, dat de eenheid
van de staat niet vermag samen te gaan met de zelfstandigheid der
enkelingen, die de gemeenschap vormen. Immers de eenheid der maat
schappij neemt de eenheid der enkelingen in zich op, of zij is geen eenheid.
Een ding is een of niet een, maar kan niet tegelijk een zijn en uit zelf
standige delen bestaan. De eenheid is immers de tegenstelling der veelheid.
De enkeling moet dus opgaan in de grotere eenheid, waartoe hij behoort.
Hier komt de theorie van de positivistische sociologie eigenlijk op neer.
„II ne peut, ' zegt Durkheim 6) „y avoir de sociologie, s'il n'existe pas de
sociétés, or il n'existe pas de sociétés, s'il n'ya a que des individus."
Ook voor Othmar Spann — den bekenden wijsgeer-socioloog en
economist — bestaan slechts 2 mogelijkheden. „Öf de maatschappij
is een reeks van verschijnselen, die alle uitgaan van zelfstandig gedachte
eenlingen, óf zij is een bovenindividuele werkelijkheid. In het eerste
geval gaat de maatschappij geheel op in de enkelingen, is zij een fictie
in het andere geval is zij iets geheel werkelijks, is zij een organisme in
de kracht, waarvan de delen pas leven').
Bestaat er dan geen midden tussen eenheid en veelheid? Sluit
de veelheid der volksgenoten de eenheid van de staatsgemeenschap uit?
Thomas noemt de maatschappij nu eens een eenheid, een orde
een geheel, dan weer, en bij voorkeur, een veelheid. In deze vier termen
is het wezen der staatsgemeenschap volledig begrepen. Ogenschijnlijk
weerspreken deze begrippen elkaar. Doch dit is slechts ogenschijnlijk.
De eenheid staat niet tegenover de veelheid, doch slechts tegenover de
verdeeldheid8). Vele dingen naast elkaar krijgen een afzonderlijk zijn
door samenvoeging en blijven vele dingen.
Niets belet, dat een ding onder een opzicht verdeeld is en onder
een ander opzicht onverdeeld, gelijk wat naar 't getal verdeeld is, soortelijk
onverdeeld is. Het komt er slechts op aan, of een ding onder één opzicht
een is, hoewel het naar zijn wezenheid eigenlijk verdeeld is, uit vele
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eenheden bestaat. Zodra het vele niet alleen vele, maar ook iets anders
is, kan men zeggen, dat het iets is, en daarmede een eenheid. Wat veel
is door zijn delen, is een door zijn geheel. Wat een veelheid is, kan een
geheel vormen, ook al zijn de eenheden, waaruit de veelheid ontstaat,
niet gelijk aan de eenheid, die de veelheid is.
Het eene staat toch niet altijd op dezelfde wijze tegenover het vele.
Bij het gelijksoortig geheel is het geheel samengesteld uit delen van
gelijken wezensaard, gelijk de deelen van een watermassa, bij het ongelijk
soortig geheel mist elk deel het wezen van het geheel. Zo is geen enkel
deel van een huis huis en geen enkel deel van een mens mens.
Een huis en mens zijn samengesteld uit delen, die elk op zich
genomen geen huis en geen mens zijn. Zo kan de veelheid samengesteld
zijn uit eenheden, die elk voor zich de vorm van de veelheid niet hebben.
De eenheden, die de veelheid uitmaken, vormen deze niet in zoverre ze
aan de veelheid tegenover-gesteld zijn, doch in zoverre ze juist een eenheid
zijn, een iets. De delen van een huis stellen een huis samen niet in zoverre
ze geen huis zijn, maar in zoverre iets lichamelijks zijn. Dit alles geldt
nu ook van de maatschappij 9).
De maatschappij is een ongelijksoortig geheel, immers een geordend
zijn der veelheid 10), en zij is een eenheid, maar dat in andere zin dan de
mens. De mens is het krachtens innerlijk beginsel. De grondslag
voor de eenheid van zijn wezen ligt niet in een uiterlijke oorzaak, in het
hem gestelde doel u), gelijk dit bij een moreele eenheid het geval is,
doch in datgene, wat zijn wezen tot mens doet zijn, zijn redelijke ziel.
De delen worden in het geheel der wezenseenheid bijkomstigheden12).
De morele eenheid ontvangt haar eenheid juist van buiten, immers
vanwege het doel. Zij is doeleenheid. En niet de delen zijn bijkomstigheden,
doch zij zelve een bijkomstigheid der zelfstandige delen.
De staat is dus enerzijds een eenheid in de veelheid, anderzijds
is zij iets meer en iets anders dan de som van veelheden, waaruit hij
bestaat. Aristoteles leerde reeds, dat de lettergreep BA niet is B en A,
maar de syllabe BA, en dat 6 niet is 3 en 3, maar 6 en Thomas drukte
deze waarheid aldus uit, „alia est ratio totius et partis, non differunt
solum secundum multum et paucum, sed secundum formalem differentiam 13).
* *
*

In het voorgaande liggen belangrijke richtsnoeren besloten ten
aanzien van brandende vraagstukken van de dag, omtrent problemen
als dat van de grenzen der staatsbevoegdheid, de verhouding van het
individu tegenover gemeenschap.
De grote vraag in de practische staatkunde is steeds geweest en zal
steeds deze zijn: hoe vindt men, en waarop grondt men, de synthese tussen
de boven-de-individuen-staande en deze overheersende-staatsgemeenschap en de zelfstandige persoonlijkheid, die niet in de staat mag opgaan?
Waar de eenheid van de staat geen wezenseenheid is, maar een
eenheid van betrekkingen, een gevolg van het geordend zijn van de
zelfstandige individuen op een bepaald doel, en dus een bijkomstige
eenheid is, daar staan de delen van het maatschappelijk geheel anders
tegenover het geheel dan de delen van dat geheel, die bepaald worden
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door het wezen van het geheel, waarin zij opgaan. De delen van de
staat zijn volkomen eenheden, de staat zelf slechts een betrekkelijke.
„Multa simpliciter, et unum secundum quid". Bij het geheel, dat de staat is,
behouden de delen hun zelfstandigheid, hebben en behouden hun bestaans
reden in zich. Zij zijn slechts verbonden door en in hun, op het algemeen
welzijn gerichte, wil, en hun daartoe strekkende verplichting. Zij kunnen
nooit meer gebonden zijn dan volgt uit de band van een gemeenschappe
lijke plicht voor een gemeenschappelijk doel. Aldus kan de staat tegelijk
doel en middel zijn. Doel van den burger in zoverre hij gemeenschapslid
is, middel voor zover de staat er is voor en om wille der individuen.
In dit verband is begrijpelijk de uitdrukking van Jacques Maritain, „De
Christelijke Maatschappij is even grondig anti-individualistisch als grondig
personalistisch"
,Want een persoon is deel van een maatschappij, zeker
niet in formeel opzicht volgens de aard der persoonlijkheid, die immers de
eenheid is en niet het onderdeel, maar wel in formeel opzicht volgens de aard
der individuatie". (Wijsheid en Praktijk, vertaald door M. Wijnhoven.)
Ware de maatschappij wel een substantiëele eenheid, dan zou het algemeen
welzijn nooit een maatschappelijke, zedelijke waarde kunnen hebben;
bestond immers de gemeenschap uit een wezenseenheid, dan zoude de
verhouding tussch de delen van physieke, niet van zedelijke aard zijn,
dan zouden de mensen als delen van die eenheid, bijkomstigheden
daarvan zijn14). Het is echter juist het kenmerkende van de eenheid,
waarvan het wezen bestaat in een ordening, dat de eenheden, die geordend
worden, hun zelfstandigheid behouden. Het deel van het staatsgeheel,
de mens, kan dus nooit opgaan in de gemeenschap. Daarnaast staat
evenwel, dat de staat een eenheid is, en dat het geheel meer is dan zijn
delen, waaruit volgt, dat de staat, als het geheel der eenheden, rechten
heeft tegenover de delen. Het deel is als deel ondergeschikt aan het
geheel, vindt in het geheel zijn aanvulling. Daarom ligt het in de natuur
der dingen het geheel boven het deel te stellen. Het is een opgaan van
het deel in het geheel, doch slechts tot zekere hoogte. Immers voor zover
het deel, deel is van het geheel.
Dit is dus ten aanzien van de mens slechts voor zover de mens
op aanvulling door en in het gemeenschapsverband is aangewezen, voor
zover hij maatschappelijk is. In de aard zelve der ondergeschiktheid
ligt dus de hare beperking, en daaruit volgt, dat de mens nooit geheel
ondergeschikt kan zijn aan de staat. De zelfstandigheid kan nooit
ondergeschikt zijn aan hare bijkomstigheid, want iedere bijkomstigheid
bestaat ten bate van hare zelfstandigheid.
Daarom legt men ten aanzien van de staatsgemeenschap beter
de nadruk op de veelheid dan op de eenheid, gelijk Thomas ook, en
doet men beter te spreken van een veelheid van zelfstandigheden, die
accidenteel verenigd zijn, waardoor de maatschappij dan ook een bij
komstige eenheid is.
Uit het voorgaande volgt dwingend, dat de z.g. „totale" staat wijsgeerig
niet te verantwoorden is. Dat het zelfstandig deel van het maatschappelijk
geheel, de mens, nooit kan op gaan in iets, dat buiten zijn persoonlijk
geordend-zijn ligt, als daar zijn de ontwikkeling en grootheid van natie
of ras, de grootheid van de staat als doelstelling op zich zelf.
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De maatschappij-leer van het Thomisme vermijdt dus de uitersten,
de Scylla van de fictie en de Charybdis der overdreven realiteit. Voor
haar blijven de individuen zelfstandigheden, slechts ondergeschikt aan de
gemeenschap, voor zover het algemeen welzijn betreft, is de maatschappij
slechts een bijkomstigheid der individuen, die in en door haar geordend zijn.
Dat dit anders is bij een opvatting, die de staat hetzij als fictie,
hetzij als een eigen in zich bestaande zelfstandigheid beschouwt, ligt
voor de hand. Wij willen dit heel in het kort even aantonen.
Nemen wij de historische school. Het algemeen rechtsbewustzijn
brengt volgens haar niet alleen het recht, maar zelfs de staat voort.
De maatschappij is immers slechts het orgaan van de collectieve wil
van het volk, dat zijn volle uitdrukking eerst in de staat vindt. Von
Savigny noemt in zijn, „System des Römichen Rechts" 15) de maat
schappij, de staat, de lichamelijke uitdrukking der geestelijke volks
eenheid, en bij Duguit lezen wij, 16) dat, naar de opvatting van Renant,
„la nation, 1'eglise, la cité existent plus que 1'individu, puisque 1'individu
se sacrifie pour ses entités, qu'un réalisme grossier regarde comme des
abstractions."
Bij Hegel en bij de op hen gebouwde stelsels komt het overdreven
realisme tot nog sterker uitdrukking. Voor de idealistische theorieën
is de staat alles, het individu niets. De individuen zijn slechts de bij
komstigheden, die hun uitdrukking en hun wezen slechts door en in de
staat vinden. De staat is God op aarde17).
Het mag bekend worden verondersteld, dat de geestelijke ondergrond
van het Italiaans fascisme, en tot zekere hoogte ook van het Duitse,
gebouwd is op zulk idealisme. Voor de wijsgeren van het fascisme is
de staat alles, de staat dan niet gedacht als het geheel van burgers, die
op een bepaald moment leven, doch gedacht, als de uitdrukking van het
cultuurideaal, voor zover dit leeft in vroegere, tegenwoordige als toe
komstige generaties18). Voor individuele rechten en vrijheden is geen
plaats meer.
Nu de tegenovergestelde pool: de fictie. De fictie-leer, die hare
oorsprong schijnt te vinden in de middeleeuwen bij den bekenden rechts
geleerde Paus Innocentius IV19), is wel de meest verspreide opvatting.
Strikt genomen is de enige onderscheiding in theorieën, die in de leer
der fictie en in die der realiteit. Èn de leer van het doelvermogen, èn die
van de gezamenlijke eigendom etc., komen alle hierin met elkaar overeen,
dat zij de werkelijkheid van het staatswezen ontkennen.
Wat zijn de consequenties dezer theorieën ten aanzien van het
wezen van de staat, van de verhouding individu tegenover de staat,
ten opzichte van de machtsbevoegdheid der overheid?
De theorie zegt: Wat wij als een bestaand subject van rechten en
verplichtingen aanzien, is eigenlijk niet bestaande. De staat is geen
werkelijk, doch een gedachteding. Een werkmiddel slechts der juridische
wetenschap. Hoe sterk komt dit tot uitdrukking bij een rechtsgeleerde
als Laurent20). Voor dezen rechtsgeleerde wordt de staat uit de wet ge
boren. Men denkt hier onwillekeurig aan het woord van Struycken 21)
„De staat kan zijn grondwet, zijn organisatie veranderen, dat hij zich
zelf zijn grondwet zou hebben geschapen, doet denken aan de Genestet's
jekegedicht, „Wees U zelf, zei ik tot iemand, maar hij kon niet, hij was
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niemand". Het is duidelijk, dat, waar de wetgever de staat het aanschijn
schenkt, de staat zelve niet alleen in zijn ontstaan, maar ook in zijn groei
en wording en in heel de omvang van zijn zijn, afhangt van het goed
dunken van de wetgever, dat daar aan de staatsmacht geen grenzen zijn
gesteld. Immers de wetgever geeft het bestaan in en voor zover hem
dit goed lijkt. Gelijk de maker zeggenschap heeft over zijn maaksel, zo
de wetgever over datgene, wat vrucht is van zijn arbeid. Rousseau spreekt
wel van een ,,Corps moral et collectif", ,,un moi commun", „une volonté
générale", „qu'il ne faut pas confondre avec la volonté de tous'22').
Maar het is duidelijk, dat, waar de maatschappij haar grondslag vindt
in een vrij contract, en geen ander doel heeft dan de bescherming van
ieder s natuurlijk recht op vrijheid, dat daar de maatschappij tenslotte
bestaat in niets anders dan uit een som van autonome elementen. Immers
eenheid komt er slechts dan in de veelheid, indien de velen verbonden zijn
door een gemeenschappelijk, allen bindend doel. Bij Rousseau bestaat
dat gemeenschappelijke niet. De volksgenoten staan slechts in privaat
rechtelijke verhouding tot elkaar. De gemeenschap kan nooit worden
opgebouwd uit onderlinge betrekkingen tussen de individuen, indien
geen boven-individueel doel die betrekkingen tot eenheid bindt. Zolang
de gemeenschap een veelvoud van individuen blijft, zoals dit practisch
bij Rousseau is, en niet een realiteit op zich zelf, onderscheiden van de
som van individuen, zolang moet de staat een fictie zijn, afhankelijk
van degene, die die fictie aanvaardt. Zolang er een veelheid van mensen
is, die ieder hun eigen goed nastreven, is er een veelheid van doelstellingen,
ook al zou ieders doel hetzelfde zijn, en al zou dus dit doel voor alles
soortelijk hetzelfde zijn. Zolang moeten gezag en gezagsuitoefening
komen van de individuen, die dit naar willekeur kunnen aanvaarden,
uitbreiden en verwerpen. Dat inderdaad bij dergelijke fictie de grenzen
der staatsbevoegdheid volkomen worden uitgevaagd en het tenslotte
geen natuurlijke rechten meer blijven, werd onlangs nog duidelijk aan
getoond door Mr. de Beneditty 23).
) Vaak gebruikt men de begrippen staat en maatschappij naast of tegenover
elkaar als waren het onderscheiden begrippen. Dit is o.i. niet juist. De staat is de
maatschappij bij uitnemendheid. Er kunnen maatschappijen zijn, die geen staat vormen
d0{^ .er.js Sfen staat> die geen maatschappij is. Wij vatten dan ook de begrippen als
gelijkluidend op en zullen ze door elkaar gebruiken.
2) In hoeverre de fictie-leer historisch samenhangt met de leer van het nomi
nalisme, kunnen wij niet beoordelen. Historisch lijkt samenhang zeer waarschijnlijk.
Een ding is echter zeker, bij kenkritische opvattingen als die van het nominalisme,
t phaenomahsme en het individualisme, die houden, dat eenheid en samenhang
der dingen ons verborgen blijven, is geen plaats voor de rechtspersoon als realiteit.
-) Van der Heyden omschrijft — handboek der Naaml. Venn. — na een meesreliik
bondige uiteenzetting der verschillende theorieën aldus rechtspersoonlijkheid en rechts
persoon: „rechtspersoonlijkheid is de hoedanigheid van enig — niet persoonlijk —
belang als zelfstandig doel van rechtsbetrekking te gelden. Rechtspersoonlijkheid
iw ml',. Persoonlijk belang, dat als zelfstandig doel van rechtsbetrekking geldt".
Mr. Wolfsbergen — o.a in diens proefschrift „De Nationaliteit der Naamloze Vennoot
schap —acht elk middelpunt van een doelcomplex als rechtssubject mogelijk.
) L idee de 1 Etat. T. V Ch. III.
) Zie diens „La société Internationale et les Principes du Droitpublic" 1923,
P- 155
. 6> Le.suicide — Préface. Aangehaald door Prof. Niekel van Warmond in zijn
voortreffelijk boek, „Rationele Maatschappij- en Staatsleer". Paul Brand.
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') Zie ten deze de critiek op het Universalisme van Spann van Prof. Dr. F. Weve
O.P. in diens rectoraatsrede, „De maatschappij-leer van het Universalisme en Sint
Thomas", van 7 Maart 1931 — uitg. Bergmans Tilburg.
8) „Unum", zegt Thomas, „non est remotivum multitudinis, sed divisionis."
Multitudo autem non removet unitatem; sed removet divisionem circa unumquodque
eorum ex quibus constat multitudo". Summa I. q. II a. I en ad 2; q. 30, a. 3, ad 3.
9) Zie ten aanzien van het voorgetande Thomas Summa 1, q. II, a 2, ad I, q. II,
a 2; q. 30, a. 3, en in diens „In methaphysicam Arist. commentaria" nos. 868, 936, 37,
1955) 1937) 1970, 2627 en vgl. etc.
10) Societas nihil aliud esse videtur quam adunatio hominum ad aliquid unum
communiter agendum. Aangehaald door Prof. Weve l.c.
u) Verg. ten deze bijv. Mr. Wolfsbergen, „De Nationaliteit der
Naamloze
Vennootschap", die de eenheid van plant en mens in het doel zoekt.
12) Dit heeft Saleilles duidelijk begrepen. Hij schrijft dan ook — overigens ten
onrechte — in zijn, „La personne juridique", p. 222. „Or, cette notion de personne
(la substance) appliquée a 1'être individuel, ne differait guère de celle que 1'on devait
appliquer a 1'être collectif. Elle supposait une réalité substantielle, distincte de tous
les éléments corporels et visibles de 1'individu, considerés eux aussi, comme des accidents. Alors, s'il en est ainsi de la personne humaine en tant qu'individu, ne devait-on
pas regarder les individus aux-mêmes dans une collectivité comme les accidents de la
personne collective ?".
13) Aangehaald door Prof. F. A. Weve te Tilburg in diens diesrede van 7 Maart '31.
„De maatschappij-leer van het Universalisme en Sint Thomas", reeds geciteerd.
14) Zie de opmerking van Saleilles, geciteerd in noot 12.
15) I, p. 20 en vgl.
16) Rraité du droit constitutionnel, 1921, p. 59.
17) Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 144 en vgl.
18) Verg. de critiek van Prof. Weve in zijn reeds geciteerde rede.
19) Zie noot 2.
20) Principes du Droit Civil FranQais, T. I. p. 375.
21) Intree-rede A'dam 1907, „Positief Recht".
22) Contrat social, onderscheidelijk I. I Ch. 6, 7 en 3.
23) Zie diens artikel „Noodlottig Staatsrechtelijk Misverstand", Ned. Jur. Blad
'34 p. 113 en vlg.
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Over het 8e Internationale Filosofen-Kongres te Praag
(2—7 SEPT. 1934)
door
PROF. MR. DR. LEO POLAK.
I.
Het verzoek van mijn mederedakteuren om in ons Tijdschrift iets
te schrijven over het Praagse Kongres zou mij minder moeite verschaft
hebben, had ik hier Oscar Wilde's uitvlucht kunnen laten gelden: „Ten
onrechte smaalt men op recensenten omdat ze de boeken niet eens door
lezen, die ze te bespreken hebben: om de waarde van een nieuw vat wijn
te bepalen hoeft men het vat niet leeg te drinken." Kan reeds uit een
boek van één auteur slechts hij, die het ,,Geheel" kent, typerende steek
proeven kiezen, die te ontoereikender zullen zijn, naarmate het meer
waard is, in z'n geheel te worden gelezen, voor het kongres, dat wij te
bespreken hebben, leverden meer dan honderd verschillende auteurs
hun onderling onafhankelike bijdragen, die elk 't zij voorgelezen, 't zij
toegelicht of uitgewerkt en ter diskussie gebracht werden
Bovendien
kon de deelnemer aan het kongres telkens slechts één van de zes tegelijk
gehouden sektie-vergaderingen bijwonen, ook al wandelde hij op één
middag of avond nóg zoveel sekties af!
Er is dus geen deelnemer, die uit wat hij zelf heeft meegemaakt
over meer kan oordelen of refereren dan over de vijf algemene ochtend
vergaderingen, telkens met twee inleiders en tal van debaters en over
het zesde deel van wat door en over de honderd andere bijdragen is te
berde gebracht
Wat hij aan belangrijks, misschien het allerbelangrijkste, verzuimd
heeft weet hij niet — zelfs niet, wanneer hij achteraf al die bijdragen
elk van twee tot meer dan twintig bladzijden druks heeft gelezen en
bestudeerd. Want het belangrijkste kan in de diskussie geschied zijn —
een nieuwe kritiese opmerking, een weerleggend tegenargument, dat
inderdaad het probleem verder brengt of een denker van ongelijk overtuigt,
tot dieper bezinning of zelfinkeer noopt, een beslissende wending betekent
in zijn denkleven of wellicht in de toekomstige probleemstelling of
probleembehandeling
Doch het gevaar, dat de referent veel van zulke momenten zou
verzuimd hebben, waarvan de betekenis bovendien veelal slechts later,
op den duur, zal kunnen blijken, is — helaas — niet al te groot.
Want
en nu kom ik tot de reden van deze inleiding: indien men het
er op had aangelegd om de kongresvergaderingen zo onvruchtbaar
mogelik te maken, vergeleken bij wat ze konden zijn met dezelfde kongresdeelnemers en nagenoeg dezelfde door hen tevoren aan het kongres
bestede tijd, kosten en moeite, men had geen beter middel kunnen kiezen
dan de onbegrijpelike en m.i. onvergeeflike organisatoriese grondfout
dezer kongressen, die ik hier wil signaleren en in het Internationaal
Comité zal trachten uitgeroeid te krijgen. Wat ik bedoel is dit:
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De algemene onderwerpen, waaraan het kongres speciaal gewijd zal
zijn, weet men een behoorlike, voldoende tijd van te voren. Zij hebben
in 't algemeen een zekere aktualiteit. Voor dit kongres was het een 8 tal:
A: Het belang der „logiese analyse" (bedoeld is de methode der „logicisten")
voor de kennis, B: Norm en werkelikheid (tevens: Verhouding der natuur
wetenschappen tot de andere en hun begrenzing), C: Godsdienst en wijs
begeerte, D: De krisis der demokratie, E: De kultuurtaak der wijsbegeerte,
F: Psychologiese en paedagogiese problemen (een sektie, waar men tevens
aesthetiek en linguistiek had ondergebracht), G: Kennisleer en waardenleer, H: Organisatie der beoefening van de Filosofie.
Al de ter inleiding daarover ten kongresse goedgekeurde tijdig
ontvangen inzendingen, 't zij résumés of inleidingen zelf, worden nu vóór
't begin van het kongres gedrukt om aan ieder deelnemer te kunnen
worden uitgereikt bij het begin zelf.
De deelnemers krijgen onder meer enige weken te voren een kongresprogram toegezonden met de namen der inleiders op de Algemene Bijeen
komsten en de Sektievergaderingen, ingedeeld naar de Onderwerpen.
Bekende, soms belangrijke namen — en onbekende, misschien veel
belangrijker namen. En zelfs ontbreekt niet een alfabetiese lijst der
inleiders met vermelding van de titel van hun bijdrage.
Ten kongresse, tussen de roezemoezige begroetingen en kennis
makingen door, krijgt men plotseling het hele keurige pak inleidingen
en résumés van de honderd en zoveel sprekers in handen — honderden
pagina's honderderlei geestesextrakt, 't zij gekondenseerde, 't zij pro
grammatics summiere filosofie
Wat moet men daarmee beginnen? Zover het de moeite waard is
vereist het bestudering, kan vluchtig doorkijken slechts verwarrend
werken, tot duizelens toe: „Mir wird von alledem so dumm Als ging mir
ein Mühlrad im Kopf herum"
Tot bestudering nu ontbreekt in de kongresweek aan elk serieus
kongresdeelnemer ten enenmale de tijd — tenzij hij na drukke volle dagen,
overrijk aan nieuwe indrukken van mensen en dingen, nog zijn nachtrust
er aan zou kunnen en willen ten offer brengen
Men had te voren,
op goed geluk een sektie uitgekozen van de vele gelijktijdige — men zoekt
even de bijdragen der sprekers, die men kent of wil leren kennen of wier
onderwerp belang inboezemt, uit, vliegt die door — kan en passant wellicht
opdoemende kritiese bedenkingen of vragen onthouden of noteren — en
hoort nu
óf hetzelfde voorlezen, wat reeds gedrukt staat en wat men
in 't beste geval reeds gelezen heeft, zodat men zich verveelt of het zonde
van de verloren kostbare kongrestijd vindt, óf in plaats daarvan een
toelichting, die inderdaad nieuws brengt, nieuw licht, nieuw inzicht
en
heeft zich nu onmiddellik na afloop voor de „gedachtenwisseling" op te
geven. En hoe belangrijker en dus diskutabeler nu de voordracht was,
en hoe meer waardige debaters zich dus aanmelden — des te minder
minuten zullen er voor elk overschieten van de voor allen samen beschik
bare tijd, die in z'n geheel in den regel nauweliks voor elk voldoende
zou zijn geweest om zijn denkbeelden zuiver ontwikkeld tegenover die
des inleiders te stellen. En indien er al voor deze zelf tijd tot beantwoorden,
weer onmiddellik daarna, overschiet, wat uitzondering is, — dan alléén
tot het „afdoen" der verschillende opposanten met wat hij weer zonder
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rustige verwerking, zonder nadere bezinning reeds te voren te antwoorden
had of wat het gelukkig of ongelukkig moment hem ingeeft.
M.a.w. van echt debat is geen sprake. De hele diskussie wordt enkel
een spiegelgevecht, een vertoning, zo niet een schijnvertoning. In elk geval
een karikatuur van wat ze behoorde en vermocht te zijn. Want hoe ver
blijft dat haastig, vluchtig gedoe beneden het peil van de deelnemers, al
kunnen ze nog zo meesterlik improviseren, en beneden het peil van het
onderwerp. Het gaat al die opponenten en defendenten als de stakkers
van Dehmel — hun ontbreekt maar één ding om zichzelf, om zo redelik,
wijs of diep te zijn als zij zijn — „nur Zeit"!
Daarmee heeft het kon-gres zijn specifieke zin verloren. Want die
zin is juist de „samen-komst", bijeen-komst der verschillende, gescheiden
en uiteenlopende geesten van heel de wereld, die er elkander ontmoeten,
vinden, op elkaar „stoten in ,,dis-kussie" — zodat ,,du choc des opinions
jaillit la vérité . Die zin is dus de dia-loog, de gedachten-wisseling, het
in-gaan op eikaars denkbeelden ter wederkerige verdieping, het opheffen
van eenzijdigheden en van misverstanden, het gemeenschappelik over
wegen en door-denken. Hier immers zijn nu de levende denkende subjekten
bijeen, die in tegenstelling tot hun geschriften kunnen luisteren en ant
woorden. En dan heel dit samen-komen gefrustreerd te zien, gevitiëerd,
door één fout, tot ijdel spel van het toeval, stemming en ingeving van het
ogenblik, inval en uitval, louter improvisatie, jachtwerk, kortom on
doordachtheid in plaats van weloverwogen rustige gezamenlike bezinning.
Al waren de deelnemers louter genieën als Plato, zelfs niet één platoniese
dialoog zou het resultaat zijn. Welk een bittere waarheid ligt er in het
schertswoord van een Weens kollega op mijn vraag, hoe hij de diskussie,
die we hadden bijgewoond, had gevonden: „Einfach kongresslich!"
Zo is dit kongres, wat zijn officiële werkzaamheden betreft (op de
m.i. veel belangrijker rest wees ik reeds en kom ik terug) van even geringe
betekenis geweest voor de verscheurde wijsbegeerte en voor de verscheurde
wereld als het gros der voorafgaande; spijts al wat het met zijn grote
aktuele en principiële problemen had moeten en ook had kunnen zijn,
naar ik aanstonds hoop te tonen. — Een nieuwe dikke bundel „Hande
lingen" ter bestudering achteraf voor ieder op z'n eentje
die als
bundel Verhandelingen gedrukt en gepubliceerd zonder kongres en zonder
debatten, dus zonder al die extra kosten, tijd en moeite, nauweliks enig
minder effekt zou hebben gehad.
En dan te bedenken, hoe het had kunnen zijn
indien eenvoudig
de gedrukte inleidingen
enige maanden vóór het kon
gres waren rondgezonden aan de deelnemers! En wanneer dan de
ie helft der 5 (maar veel beter 8 of 10) kongresdagen uitsluitend aan
de debaters werd afgestaan, die zich enige weken tevoren met zeer kort
résumé van hun tegenargumenten (ten kongresse gedrukt uitgereikt)
moesten hebben opgegeven — en de 2e helft voor de rustig overwogen
beantwoording door inleiders werd vrij gehouden. Welk een wereld
symposion zou zulk een kongres kunnen worden! Dan zou altans iets
tot zijn recht kunnen komen van wat een kon-gres vóór heeft boven
elk internationaal tijdschrift of de kongreshandelingen, dan zou altans
niet zo volledig als een hoon in de oren klinken dat vriendelik opschrift
boven een kongresverslag in de „Prager Presse": „ D i e I n t e r 
nationale des Geistes"!
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Mogelik valt er bij de voorbereiding der volgende kongressen iets
in deze richting te bereiken. Indien niet van Franse zijde was voorgesteld,
het eerstvolgend kongres reeds over drie jaar te houden te Parijs, in
verband met de wereldtentoonstelling aldaar en de 300-jarige herdenking
van het verschijnen van Descartes' baanbrekend werk van 1637, zou in het
Comité met algemene stemmen tot Groningen besloten zijn, dat tans
na Parijs wel de beloofde beurt zal krijgen (en dan in een naar wij hopen
gunstiger geworden internationale atmosfeer).
Gaan wij nu over tot wat het kongres voor de wijsbegeerte, voor
wetenschap en leven, heeft opgeleverd —• wat er gesproken en wat er
bereikt is — door welke geest of welke geesten het zich gekenmerkt heeft,
dan acht ik van dit als van de voorafgaande kongressen weer verreweg
het belangrijkste ce qu' on ne voit pas, het niet officiële, buiten de kongresvergaderingen vallende persoonlik kontakt van denkers, waarheidzoekers
uit de tegenovergesteldste kampen van wereld- en levensbeschouwing
en wijsgerige oriëntering. Maar daarover valt nauweliks te refereren,
dat blijft ieders persoonlik toevallig beleven. — De reeds vermelde kongresonderwerpen weerspiegelen in hun „aktualiteit" (een term, waaraan
Emge in zijn inleiding een. merkwaardige normatieve zin geeft), wat
de geesten — en de gemoederen — tegenwoordig bezig houdt
en
verdeeld houdt. En het zal wel mede te danken zijn aan de geestelike en
politieke sfeer van het hedendaagse Praag (in zijn monumenten, zijn
bouw, wonderlike mengeling der seigneuriale glorie van het verleden
met het vurig demokraties élan van het heden), dat „de krisis der demokratie" tot het thema geworden is dat officieel vooraan in de belangstelling
heeft gestaan. Wat de gemoederen in onze tijd het heftigst in beroering
brengt laat ook de denkende geest niet met rust, en er is op dit kongres dus
niet alleen gefilosofeerd maar ook gepolitiseerd pro en contra demokratie
en diktatuur. En al werd er af en toe met kwalik verholen hartstochtelikheid
gedebatteerd — en al waren natuurlik weer de inleidingen heel wat
doordachter en bezonnener dan de diskussies — hier konden de politieke
uitersten elkaar in redelike verstandhouding ontmoeten en het valt
te betreuren, dat noch een vertegenwoordiger van de Russiese noch een
van de Duitse diktatoriale gedachte zich aan een wijsgerige bespreking
van de demokratie gewaagd heeft — geen Rus, omdat de Sovjet-filosofen
zich niet met dit kongres hebben willen of mogen inlaten, terwijl de
•öuitse kongressisten (aan niet-emigranten waren inleiders: Driesch,
N- Hartmann, Emge, Feldkeller, Hellpach, Meyer-Hamburg, Przywara,
Wenzl en Zocher) zich buiten dit onderwerp hebben gehouden en de
inleiding zodoende hoofdzakelik in Italiaanse handen enerzijds, anderzijds
in die van Fransen en Anglo-amerikanen hebben gelaten.
Dat naast de zuiver theoretiese themata van ontologie, gnoseologie
en axiologie aan de „praktiese" betekenis der filosofie voor het leven,
voor de noden van enkeling en gemeenschap, zowel bij de voorbereiding
als bij het kongres zelf zoveel waarde gehecht is, daarvoor was zowel
de geest des tijds als de geest van Praag mede aansprakelik; het feit nl.,
dat de Tsjechoslovaken in de politieke leiding van hun vereerde president
Masaryk en van minister Benesj, die beiden als hoogleraar hun sporen
verdiend hebben op het gebied van kultuurfilosofie en sociologie, de
74

vervulling zien van Plato's eis, dat filosofen de leiders van het gemenebest
behoren te zijn — en dat de kongresvoorzitter prof. Radl tot die groep van
Tsjechoslovaakse volgelingen van Masaryk's filosofie behoort, die in haar
orgaan de Ceska Mysl (Tsjechiese Gedachte) een „ a k t i v i s m e "
voorstaat, dat breken wil met „the ascetism of a science neutral to the
problems of real life" (zoals het luidt in het aan 't kongres overgelegd
„Our philosophical Programme"), dat tot de symptomen „of decadent
philosophy of the present time" rekent een eenzijdig excessief theoreticisme
(„intellectualism" genaamd), dat „the practical obligations of civilised
life" verwaarloost, en enerzijds tot „ultrapositivism" en relativisme,
anderzijds tot „romanties irrationalisme" vervalt, de filosoof maakt tot
passief „spectator mundi", in plaats van aktief strijder ter verwerkeliking
van idealen. „The truth, this highest plan of philosophy, is surely no
fixed entity, but a challenge, that something ought to be done." Tegenover
het naturalisties monisme wordt op het fundamenteel belang der normen
en normwetenschappen en in algemener zin der "moral sciences" gewezen.
(Een geheel misplaatste uitval tegen Spinoza zal daarbij wel op rekening
van Radl moeten worden gesteld.) — Dat hier een zekere verwarring aan
' t woord is, lijkt mij onmiskenbaar: het isde taak van d e w i j s b e g e e r t e
het gelden van normen te doen b e g r ij pen, het is de taak van de
w ij s g e e r, niet eens als zodanig, maar als geestelik levend en strevend
redelik-zedelik wezen, normen te helpen v e r w e r k e l i k e n . — E n
hiermee hebben wij tevens onze kritiese beschouwing van de behandeling
ten kongresse der „Krisis van de Demokratie" ingeleid. Wijsbegeerte
voert a.z. evenmin politieke strijd en heeft evenmin een politieke over
tuiging als zij kunstwerken schept of zich in dienst stelt van een bepaalde
kunstrichting — t.a.v. heel de kuituur, dus van recht en staat, van
ekonomies leven, van kunst en onderwijs enz. en van heel de regeling
der samenleving, dus t.a.v. het ,,praktiese" en sociale heeft de wijsbegeerte
haar eigen grote, grootse wetenschapstaak van begrijpen en doen begrijpen:
verheldering, zuivering en verdieping van normbesef, van zedelik bewust
zijn» gelijk van heel het geestelik keuren op theoretiese, ethiese, aesthetiese
waarden. Zij scherpt het onderscheidingsvermogen voor goed en kwaad,
voor behoorlik en onbehoorlik, recht en onrecht, juiste eerbiedwaardige
en slechte verachtelike doelstelling
Dat is haar soevereine, richting
en leidinggevende, haar revolutionerende kracht. Maar zij kan en wil
slechts het inzicht, de wijsheid — niet ook de zuivere wil, het edel karakter
verschaffen. En de mens filosofeert d.i. denkt met en uit zijn rede — maar
leeft met en uit zijn karakter, dat van zijn intellekt volstrekt onafhankelik
is. Daarom schuilt er een foutief intellektualisties element in de gedachte,
dat juist in het leven van de filosofen zelf „die Selbstverwirklichung
der Philosophie" zou te zoeken of te vinden zijn1), naar Utitz's dusgetitelde voordracht, waarin er terecht op gewezen werd, welke karakter
eigenschappen men omgekeerd nodig heeft om het tot iets groots in de
wijsbegeerte te brengen, immers naast „das unerschütterliche Bewusstsein
um Wahrheit und Wert" inzonderheid „die unbedingte Sachlichkeit
dem Nachsten und Fernsten gegenüber
den ungebrochenen Mut zur
*) Scheler moet op een verwijt in die richting eens geantwoord hebben: „Ein
Wegweiser muss doch nicht selbst den Weg gehen den er zeigt!"
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Vernunft". — En Feldkeller (Berlijn) heeft de tegenstelling tussen het
,,quietisme" der filosofie (de „filosofiese berusting", waartegenover
schr. dezes in zijn „Oorlogsfilosofie" en zijn Leidse oratie reeds de „filoso
fiese opstandigheid" plaatste) en het geestelik „aktivisme", de aanvankelik
geponeerde „Gegensatz der kampf erischen und der blosz
ref lektierend en Philosophie: die eine macht Geschichte,
die andere hat bloss Gedanken d a r ü b e r" verdiept door het aan Nietzsche
georiënteerd inzicht, dat dit geschiedenis maken („Historiurgie") juist
het werk is der stille wijsgerige gedachte: „Der Philosoph zerschlagt
und pragt Werttafeln. Nicht der ,Freund Larm', nicht Krieg und Revolutionen machen die wirkliche Geschichte, sondern was leise, was auf
Taubenfüszen kommt: der philosophische Gedanke."
Zo is het, de gedachte, de bezinning is de daad, is de strijd der wijs
begeerte.
Feldkellers sombere pessimistiese perspektieven op een nabije toe
komst, waarin „nur noch politische Tendenzphilosophie", door met
reden intolerante „diktatuur en despotie" geduld, zich officieel, in 't
openbaar zal kunnen handhaven (waarin dus „philosophische Kongresse,
die Markte und Messen der Weltanschauungen, unmöglich werden"!)
en waarin de zeldzame „interessefreie" waarheidszoeker en waarheids
verkondiger tot het martelaarschap bereid moet zijn
waardoor dan die
tijden van onderdrukking weer vruchtbaar kunnen worden voor de
waarheid
mogen we laten voor wat ze zijn — al vinden wij voor
zijn woorden een merkwaardige bevestiging in de reeds begonnen officiële
Duitse stemmingmakerij tegen het kongres: de „Reichspressechef" der
N.S.D.A.P., een Dr. Dietrich, proklameert in zijn juist verschenen rede
„Die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus" (waarin
tegenover het zg. „individualisme" van „de meeste filosofen van het
verleden" gesteld wordt het „auf rassisch-biologischer Grundlage basierende
universalistisch-organische Denken des Nationalsozialismus"; wat daarvan
afwijkt mag als dwaalleer niet meer worden gedoceerd) de „Ergebnislosigkeit" van het kongres, waar „die deutschen Philosophen sich in den
entscheidenden Fragen zurückhielten" (inderdaad een betreurenswaardig
doch verklaarbaar feit), waar de enkele „antiliberalistische und antiindividualistische" geluiden dovemans oren vonden en door de „ewigGestrigen" over de krisis der demokratie „fruchtlos gestritten" werd —
terwijl inmiddels „das nationalsozialistische Deutschland die Krise
langst überwunden" had! Dies schrijft dan de tegenwoordige hoofdredakteur der Frankfurter Zeitung, een Dr. Kircher, over het kongres
en deze rede: „Sechshundert Philosophen — und kein Ergebnis!
Ein Journalist — und ein herzhafter Vorschlag!"
Nu zijn juist de besprekingen over de krisis der demokratie het
enige geweest, wat een positief onmiddellik „resultaat" van het kongres
heeft opgeleverd: een bij acclamatie aangenomen resolutie, voorgesteld
door Montague (New-York) waarbij in naam van het kongres aan elk
bewind de handhaving der vrijheid van denken en de gewetensvrijheid
tot plicht wordt gesteld en aan de filosofen, deze te eisen.
Machteloze geest tegenover geesteloze macht? om in de geest van
Max Scheler te spreken. De vraag van macht of onmacht kan alleen de
toekomst beantwoorden.
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Over de kultuurtaak der wijsbegeerte voor heden en toekomst waren
nog aan enkele veteranen, die niet aanwezig konden zijn, door de kongresleiding uitspraken verzocht — zowel van Tönnies (Kiel) als van Husserl
(Freiburg i. Br.) was een belangwekkend antwoord ingekomen — de
propagandist Dietrich vermeldt alleen (tendentieus mistekend) het laatste
(hierop neerkomend, dat methodologiese eenheid, samenwerking der
filosofen onderling en met de mannen der vakwetenschappen tot het
opbouwen van een wijsgerig geheel van apodiktiese geldigheden alleen
mogelik zal zijn op de basis van een nieuwe „radikale" bezinning t.a.v.
alle zijn en alle waarheid) en verzwijgt het moedige woord van de grijze
Tönnies, dat in extenso in druk aan de deelnemers is uitgereikt, vóór
redelikheid, strenge wetenschappelikheid, vrijheid en tegen ,,so etwas wie
casarische Alleinherrschaft" in politicis, „Romantik und Schwarmgeisterei" in philosophicis. „Der Fanatismus der Nicht-Duldung und Verfolgung ist schon zum groszen Teil aus dem religiösen Kirchen- und
Dissidententum entwichen, und hat sich in eine ganz andere Richtung
geworfen, wo er noch weniger einen eigenen Sinn hat und daher nicht
dauernd ansiedeln kann, ohne zum Gegenstande einer vernichtenden
Kritik oder gar eines tödlichen Gelachters zu werden."
Zeker, wij moeten konstateren, dat noch de inleidingen, laat staan
de diskussies, over de krisis der demokratie het wijsgerig peil bereikt
hebben van de daarbij betrokken filosofiese kongresthemata: Verhouding
van norm en werkelikheid, of van ethiek en rechtsfilosofie, of van rechts
filosofie en rechtswetenschap, of van deze en de politiek, of van sociologie
en normwetenschap of van deze en de geschiedenis.
Over en weer heeft men er zich toe bepaald, het essentiële, de grond
gedachten der demokratie aan te wijzen, die merkwaardigerwijze geen
principiële bestrijding hebben gevonden, integendeel, ook door de fasjisten
uitdrukkelik zijn aanvaard, en voorts de krisis der demokratie te verklaren,
't zij uit de ontoereikendheid der middelen ter verwerkeliking dier grond
gedachten, 't zij uit hun onjuiste of onvolledige toepassing (b.v. niet in
economicis en bij de regeling der internationale betrekkingen), 't zij zelfs
uit het persoonlik falen van de vertegenwoordigers der demokratie. Het
was minister Benesj, die in zijn pittige begroetingrede bij de opening van
het kongres hiervoor de summiere formulering vond: „De krisis der
demokratie is een krisis der demokraten." En wat zeide de fasjist Bodrero
(Padua) in zijn „La crisi della Democrazia" anders, toen hij het demokraties ideaal, „vrijheid, gelijkheid en broederschap"
„teoricamente
bello" noemde, maar „irrealizzabile", in zover het „disinteresse, sacrificio,
travaglio" eist, i.p.v. de natuurlike „indolenza" en particuliere baatzucht.
De gewetensvraag, waartoe een „eeuw van demokratie"(?) de mensen
gedwongen heeft (nadat het demokraties stelsel in zijn opkomst „benefico"
was geweest — „van iemand, die als ik nooit demokraat geweest is, een
onverdacht getuigenis"!) is deze, of ze werkelik zijn „ m e r i t e v o l i
della liberta, atti all'eguaglianza, capaci di fraternita"!
De uitvoerige en patheties-romantiese bijdrage van deze vriend
van d'Annunzio heeft voor de rest met wijsbegeerte al heel weinig te
maken — ze geeft een feodaal georiënteerde tamelik carricaturale kijk
op de geschiedenis: het „liberalisme" van de nieuwe tijd komt hierop neer,
dat men teugelloos egoïsme en geldzucht „vrij" hun gang heeft laten gaan —
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en terwijl er vroeger, bij adel en clerus enz., nooit macht of eigendom
geweest was zonder sociale funktie, verantwoordelikheid en rechtvaardiging
(voorrecht was dus toen geen onrecht), bracht de burgerij door de revolutie
de heerschappij van de geldzak zonder arbeid, zonder morele of sociale
rechtvaardiging — het in 't socialisme revolterende volk werd met de
valse munt van politieke rechten, algemeen kiesrecht en derg. afgescheept
— en zo ontstond de „plutokratiese demokratie"; en de Italiaanse „corpo
ratieve" staat „bereidt nu voor" een gemeenschapsordening, waarin de
eigendom „wederom" zal zijn „di diritto pubblico", waarin weer ver
antwoordelikheid zal heersen, gegrondvest, „su la v i r t u s latina —
e su 1'a m o r cristiano", volgens Bodrero, die 't blijkbaar minder eng
bedoelt, „costellazioni fisse d' ogni umana morale".
Van gans ander gehalte is de bijdrage van zijn medefasjist Ugo
Redano (Rome), die in een streng, eenvoudig betoog tracht „di considerare
le contingenze dell'ora da un punto di vista non contingente". Hij vraagt
achtereenvolgens, waarin het wezen der demokratie bestaat, waarin de
krisis en in welke richting de oplossing „zich schijnt te oriënteren".
De demokratie, die hij als vele der anderen van Rousseau afleidt, negatief
als vernietiging van het ancien régime, positief als het deelnemen van het
ganse volk aan het leven van de staat, die voortaan niet meer in dienst
heeft te staan van partikulier belang, van groep of klasse, maar als uiting
van de „volonté générale" heeft te gelden van heel het volk als eenheid.
De concretisering dier abstractie — hoe de vele, velerlei individuele stemmen
tot eenheid van wil te herleiden — ziedaar het kritieke punt aller demo
kratie.
Het merkwaardige dezer bijdrage nu ligt weer in de aanvaarding,
niet in de opvatting der grondgedachten van de demokratie, waarover
het dozijn inleiders het trots de zeer uiteenlopende formuleringen in wezen
vrijwel eens is: De politieke demokratie wordt gevonden in de invloed
van het volk in z'n geheel, d.w.z. een zo groot „mogelik" deel van het
volk op de tot stand koming en gestie der regering, — in zekere persoonlike
„vrijheid", gehandhaafd tegenover het staatsgezag, zodat we vernemen:
demokratie is „evenwicht tussen vrijheid en gezag" (Guy-Grand, Parijs;
Draghicesco, Targoviste) of ook tussen rechten en rechtsplichten (laatstgen.)
of wel „een synthese tussen individualisme en universalisme" (J. Fischer,
Praag) en derg.; ook de termen „volkssoevereiniteit" en „controle" van
geregeerden op regeerders (o.a. Rougier, Besan?on) ontmoeten we telkens,
het regeren in „opdracht" van het volk, door „delegatie" en als „vertegen
woordiging" (Parodi, Parijs) van het volk en ten behoeve, in het belang
van de gemeenschap, het volksgeheel.
Als moderne tegenstelling is niets anders meer dan de „diktatuur",
de hedendaagse vorm van „despotie" gedacht. En de populaire tegen
stelling: of het volk „zichzelf regeert", dan wel „geregeerd wordt" vindt
men kostelik bespot in de door Barthélémy (Parijs) geciteerde definities:
„La démocratie est ce régime dans lequel on essaie de faire croire au
peuple qu'il se gouverne lui-même. La dictature est ce régime dans lequel
un homme essaie de faire croire au peuple qu'il est gouverné.
Het spreekt bij even nadenken ook vanzelf, dat achter formuleringen
als een „bepaalde" of de „juiste" verhouding, een „evenwicht" of een
„synthese" tussen vrijheid en gezag, persoonlikheid of enkeling en
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gemeenschap of staat, het eigenlik criterium, de geest, de „tendentie"
der demokratie (Barthélémy: „Dans la science politique, une définition
ne peut exprimer que des tendances.") zozeer schuil gaat, dat elk antidemokraat, altans elk voorstander van diktatuur kan verklaren, eveneens
zulk een „juiste" verhouding, „evenwicht", synthese, te willen. Bijna
wit en bijna zwart kunnen zich met gelijk recht grijs noemen.
Maar het blijft merkwaardig, hoe een Redano de grondgedachten
der demokratie (aldus gedefinieerd: de staat, als de gezagsorganisatie
van een volksgeheel, behoort de wil van dat volksgeheel weer te geven,
in dubbele zin: doordien er indirekt door, in opdracht van, het volk en voor,
ten bate van, het volk geregeerd wordt) niet alleen niet dood verklaart,
maar in tegendeel met nadruk erkent als g r o n d s l a g e n d r i j f kracht van alle hedendaagse politiek, als haar
bezielend beginsel.
De krisis betreft dus enkel de wijze van toepassing, de techniese
middelen ter verwerkeliking, de organisatie. Het kwantitatieve meerder
heidsbeginsel waarborgt geen meerwaardigheid, geen kwalitatief juiste
beslissing. Hoe in de demokratie criteria van geschiktheid, van waarde,
tot hun recht te doen komen, rechten van minderheden en van het geheel
tegenover het meerderheidsbelang, hoe zelfs een ietwat stabiele meerdeiheid
tot stand te brengen, hoe een „te veel" aan controle en kritiek te voorkomen,
zodat doortastend, snel besluiten en ingrijpen waar dat nodig is niet belet
worde, hoe de vereiste éénheid van wil te bereiken bij veelheid van meningen
en gevoelens
deze en dergelijke praktiese vragen stelt bij Redano
(en niet bij hem alleen) „la crisi del grande principio democratico animatore
della vita politica del tempo nostro".
Hoe te vinden, aldus Redano letterlik, „een organiese eenheid,
die waarlik verzoent d e e e n h e i d v a n a l l e n m e t d e v r i j h e i d ,
v a n i e d e r "?
Helaas, vaag en ontwijkend blijft het antwoord. De biologiese term
„organies", die reeds in de biologie zelf zoveel problemen bemantelt en
geen enkel oplost en die buiten de biologie doorgaans slechts verwarde
denkbeelden en misleidende analogieën maskeert, blijft ook hier een
ledige leuze. Een natuurlik, gegroeid organisme en een kultuurlike,
door bewuste doelstelling te verwerkeliken organisatie zijn nu
eenmaal twee. Het moge fraai klinken, dat in een „organismo spirituale
ben connesso" „tutti pensano e sentono
ma u n solo
v u o 1 e"
het kon de lijfspreuk geweest zijn van Lodewijk XIV even
goed als het „1'état c'est moi" van het door Redano verfoeid ancien
régime. En op die éne grondvraag, die hier het principieel verschil tussen
despotie en demokratie, oud e n nieuw, markeert: h o e , v a n w a a r
krijgt, waaraan ontleent het „hoofd van de staat", de „leider", zijn
bevoegdheid, zijn rechtsmacht, zijn gezag — en hoe heeft wetgeving
en regering (il governo) tot stand te komen? — op die vraag zoekt men bij
Redano c.s. vergeefs antwoord, even vergeefs als op de door hemzelf
gestelde vragen, hoe tegen een „teveel" aan remmende kritiek en
nochtans tevens tegen een „teweinig" aan persoonlike vrijhe'd moet worden
gewaakt.
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Boe kbesprekingeti.
J o h . P f e i f f e r . Existenzphilosophie. Eine Einführung in
Heidegger und Jaspers. Felix Meiner Verl. Leipzig.
In deze korte verhandeling over het existentie-begrip in de nieuwste Duitsche
wijsbegeerte, die geen nieuwe gezichtspunten opent, maar heden-geldende begrippen
toelicht, blijkt wel hoe weinig logische definiëerbaarheid aan deze begrippen eigen is.
Tegenover naturalisme en idealisme, in het eerste gedeelte beschreven en afgewezen,
worden Jacobi, Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey in het gelid geroepen, als voorloopers
van Heidegger en Jaspers. Het treft de lezer hoezeer men een figuur als Heidegger
slechts verstaan kan in zijn eigen sfeer, daar begrippen als Geworfenheit, Sorge,
Stimmung van te subjektieven aard zijn, dan dat zij de grens van het wijsgeerig sekte
wezen zouden overschrijden. Het moge den Schr. gelukt zijn voor de geestverwanten
de sfeer der existentiefilosofie op te roepen, wie de daartoe noodige speciale mentaliteit
mist zal zich niet gewonnen geven, al zij hij niet ongevoelig voor treffende gedachten
in dit verband geopperd.
J. D. B. de H.
Ir. W. F. Staargaard. Fascisme en Marxisme getoetst aan
de Staats-idee. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en Zoon N.V. 1934.
Afgezien van de politieke bedoeling, die de schtijver met dit boekje heeft en die
wij hier geheel buiten beschouwing moeten laten, bevat dit geschrift een uit weten
schappelijk oogpunt zeer lezenswaardige beschouwing over de huidige werkelijkheid
in Rusland, Italië, Duitsland, Oostenrijk en het Oosten en een eveneens van veel
kundigheid getuigende uiteenzetting over wereldgeschiedenis en filosofie. Onder de
„staatsidee" wordt die van Hegel verstaan. Zijn beschouwingen getuigen ook hier,
zoals bij dezen auteur te verwachten was van zeer grote bekwaamheid, naast een
door het Hegelianisme veroorzaakte eenzijdigheid, die door hem, zoals uit de titel
blijkt, niet als zodanig wordt opgevat en begrepen.
v. S.
P r o f . D r . H. J. d e V l e e s c h a u w e r . Stromingen inde
hedendaagse wijsbegeerte. N.V. Standaardboekhandel, AntwerpenBrussel; N.V. Dekker en van de Vegt, Nijmegen-Utrecht. 1934.
210 blz.
De Gentse hoogleraar stelt zich tot taak, in de verwarde chaos van alles,
wat zich „ wijsbegeerte" noemt orde te scheppen. Het beeld, dat hij ontwerpt, is even
veelzijdig als geordend. De dominant (wij zouden liever zeggen: een dominant) van de
huidige situatie is volgens hem: de reactie op de positivistische metaphysica — waarbij
merkwaardigerwijze de wetenschapstheorie van Comte en zijn, meestal indirecte, volge
lingen onverzwakt is blijven bestaan (Logistiek, „Wiener Kreiss" e.d.). Met een buiten
gewone gave tot kort typeren en een objectiviteit, die den echten historicus verraadt
schetst hij eerst de conservatieve elementen, waarbij het accent ligt op de „richtingen"
en voorts de oorspronkelijke factoren van het huidig tijdvak, waarin tal van, voorn,
„prologische", problemen naar voren komen, zoals het pragmatistisch en denkeconomisch begrip der wetenschap (James, Mach, franse epistemologen), „Sein"
en „Sollen" (Windelband-Rickert), geest en natuur (Windelband-Rickert, Dilthey,
Simmel), natuur en leven (Bergson, Eucken, Natorp), intellect en intuïtie (Bergson en
Husserl), vorm en inhoud (Natorp, Rickert, Husserl en zijn school). Wij kunnen
deze opzet niet anders dan met grote instemming releveren. De schr. stelt zijn lezers
in staat behalve een overzicht over het hele gebied der „eerste philosophie" ook een
inzicht te krijgen in de „brandende" vraagstukken dier wetenschap. Zo wordt zijn werk
tevens een „inleiding" tot en in het denken. Uitgebreide litteratuuropgaven verhogen de
waarde van dit boek, dat als een grote aanwinst der Nederlandse litteratuur te
beschouwen is.
T. G.
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2e Aflevering

De betekenis van Descartes als methodisch denker
door
Dr. P. STERKMAN.
I. D e b e t e k e n i s d e r m e t h o d e i n h e t
algemeen beschouwd.
Wij lezen bij Heinrich Scholz in een verhandeling over de betekenis
van Hegel de volgende opmerking: „Hat die Hegelsche Philosophie
überhaupt eine angebbare Bedeutung für das philosophische Denken der
Gegenwart? Es gibt noch immer sehr namhafte Denker, die diese Frage
durchaus mit Nein beantworten. Sie gehen von der Tatsache aus, dasz
Hegel ein nachkantischer Denker ist und beziehen dieselbe auf einen
Obersatz, welcher lautet: Die prinzipielle Würdigung eines nachkantischen
Denkers haftet an seinem Verhaltnisz zu Kant. Folglich musz auch Hegel
in prinzipieller Beziehung an seinem Verhaltnisz zu Kant gemessen werden.
Wie ist diese Messung anzustellen? Das Object derselben kann nur
die Methode sein. Denn die Methode ist der Angelpunkt des Kantischen
Systems. Sie ist dasjenige wodurch sich dieses System als ein Wendepunkt
in der Geschichte des philosophischen Denkens ankündigt und der Schlüssel
zu seiner charakteristischen Bedeutsamkeit. Wenn also für Hegel neben
Kant ein Platz unter den vorbildlichen Denkern erkampft werden soll,
so musz er vor allem die philosophische Methode gefördert haben." *)
Aan deze woorden dacht ik in verband met de betekenis van Descartes
voor het huidige philosophische denken. Scholz meet zijn oordeel over
Hegel af aan de vraag ,,in hoever heeft Hegel ons de methode gebracht?"
Hij stelt dit begrip „methode" centraal. Volgen wij deze verhandeling
van Scholz, dan blijkt evenwel, dat hij niet scherp aanduidt wat onder
dit begrip „methode" moet worden verstaan. Hij spreekt van de „philoso
phische methode". Dit begrip „philosophische methode" kan men weer
omschrijven als de „methode" binnen het philosophische denken. Wij
kunnen dus spreken van een philosophische methode, zoals wij kunnen
spreken van een mathematische methode, een historische methode. Bedoeld
wordt dan de methode binnen het mathematische en historische denken.
In andere woorden: wij kunnen het zelfde begrip „methode" toepassen op
verschillende denkgebieden. De uitbreiding van 't begrip „methode"
tot het begrip „philosophische methode" brengt ons dit begrip methode
*) Die Bedeutung der Hegelsche Philosophie für das philosophische Denken der
Gegenwart, von Dr. Heinrich Scholz.
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niets nader. Uit het verdere verloop zijner beschouwingen blijkt dan, dat
Scholz het „methodisch denken" identisch stelt met het „kritisch denken".
Het methodische denken stelt hij tegenover het dogmatische denken en
het dogmatische denken tegenover het kritische denken. Hiermee is de
ring gesloten. Methodisch denken wordt gelijk aan: kritisch denken.
Maar ook daarmee is het begrip „methode" ons niet nader gekomen.
De nieuwe vraag wordt: „wat is kritisch denken?"
Bij voorkeur is bij vergelijking beider begrippen de volgorde om te
keren. Wanneer wij het „kritisch denken" beschouwen als een historisch
gegeven, dat vooral door Kant burgerrecht verkregen heeft, dan kan de
vraag wat het begrip „methode" inhoudt, niet aan deze bepaalde denk
richting haar antwoord vinden. Het methodische denken wordt niet
verduidelijkt door het z.g. kritische denken, maar omgekeerd: het historisch
verschijnsel van het „kritisch denken" wortelt in het begrip „methode".
Daarmee is opnieuw de „methode" centraal gesteld. Opnieuw staan wij
voor de vraag „wat is methode?".
In één richting is reeds een antwoord ontvangen door hetgeen Scholz
hierover leert: methodisch denken is niet-dogmatisch denken. Aan het
begrip „dogmatisch denken" zou de methode het andere van zich zelf
gevonden hebben.
Het is een geliefde tegenstelling. Maar ook van deze kant blijkt
weinig hulp op te dagen. Met dit „niet-dogmatisch" denken valt niet veel
te beginnen. Voor de éne vraag een andere vraag. „Wat is dan een
dogma?" Wat een kerkelijk dogma is, weten wij. Het dogma is de leer
stelling, waarin een bepaalde kerk haar leer samenvat. Maar wat is het
begrip „dogma" binnen de philosophische vraagstelling? Met de definitie
„een bepaald uitgangspunt voor het wijsgerig denken" nadert men wellicht
het dichtst de gangbare opvatting hierover. Dogmatisch denken zou dus
een denken zijn, dat bepaalde uitgangspunten heeft. Methodisch denken,
als niet-dogmatisch denken betekent dan een denken, dat er geen bepaalde
uitgangspunten op na houdt.
Wat moeten wij hiermee beginnen? Een denken, dat geen uitgang
mag hebben is dat niet het lege denken ? Er is nooit een oordeel uitgesproken,
dat niet gefundeerd is in een subject. Op school werd ons reeds geleerd,
dat elke zin bestaat uit een subject en een praedikaat. „Datgene, waarover
iets gezegd wordt" enerzijds; „datgene, wat er over gezegd wordt"
anderzijds. Op deze twee zuilen berust alle zegbaarheid. Maar spreken wij
van een subject, dan spreken wij tegelijkertijd van een uitgangspunt.
Het „niet-dogmatisch" denken als het denken, dat geen bepaalde uitgangs
punten heeft, is zelf een „ondenkbaarheid".
De definitie van het begrip „methode" als „niet dogmatisch" denken,
voert op een dwaalspoor. Er moet in een andere richting worden gezocht.
Als antwoord op de vraag, wat „methodisch" denken is, zou ik willen
stellen: het is het denken, dat zich zelf rekenschap geeft van eigen uitgangs
punt. Met deze formulering is tevens een brug geslagen naar de definitie,
die als onvoldoende verworpen is. Dogmatisch denken is dus niet een
denken, dat bepaalde uitgangspunten stelt, in tegenstelling tot nietdogmatisch denken, waar dit, niet het geval zou wezen, maar dogmatisch
denken is het denken, dat zich geen rekenschap geeft of geven wil van
eigen uitgangspunt. Ook het kerkelijk dogma wordt hierdoor duidelijk.
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Volgens het standpunt van het kerkelijk dogma, zal alles tot object der
vraagbaarheid gemaakt mogen worden, behalve de uitspraak, die in het
dogma zelf besloten ligt. Hoe de kerkelijke dogmata der verschillende
geloofsinstellingen ook mogen uiteen vallen, in één opzicht komen zij
overeen, n.1. in de opvatting van het dogma zelf. Het dogma als autoritair
verbod om inhoud van uitgangspunt tot vraagbaarheid te maken, houdt
stand temidden der onderlinge verdeeldheid.
Het dogmatisch denken is dus te formuleren als een denken, dat
vastgelopen is. Het is vastgelopen in eigen uitgangspunt. Of anders
uitgedrukt: het dogmatisch denken stelt zijn uitgangspunt „absoluut".
Daartegenover stelt het methodische of niet-dogmatische denken „voor
lopige" uitgangspunten. Mathematisch uitgedrukt: voor het methodische
denken is het subject van het oordeel, de X der vergelijking.
Uitgangspunten kunnen we niet missen. Ook het methodische denken
niet. Maar de methode is bereid haar uitgangspunt los te laten, zodra
de „rede" dit eist. Kant heeft hiervoor de formule gevonden: het kennen
is een „unendliche Aufgabe".
Voor het methodische denken bestaan geen „heilige huisjes", terwille
waarvan wij de bedding van ons denken verleggen. Wanneer voor ons
uitgangspunt de grond onder de voeten te warm wordt uithoofde van de
redelijke doordenking, dan pleit dat niet tegen de „rede" zelf, maar alleen
tegen het uitgangspunt.
Hiermee heeft de methode tevens haar verweer gevonden tegen
het verwijt van „intellectualistisch" te zijn. Wat meer zegt: dit verwijt
zelf is doorzien. Het is een aanval van het „dogmatisme" op het „vrije"
denken. Wie eigen uitgangspunt niet los wil laten, omdat hij daar niet
buiten kan, noemt de eis der doordenking „intellectualisme". Het
is hetzelfde, waarom aanhangers van verschillende geloofsbelijdenissen
elkander tot heidenen bestempelen.
Zo handhaven we de definitie der „methode" als het „denken",
dat bereid is, zich rekenschap te geven van eigen uitgangspunt.
Maar wanneer wij ons van deze definitie zelf rekenschap geven?
Wanneer wij deze definitie op haar beurt beschouwen als een uitgangspunt,
dat zich open moet stellen voor een nadere doordenking, staan wij dan niet
voor een „halt!"
De „rede" laat elke overweging gelden, luidde de definitie, maar
„alles" laten gelden, is dat niet identisch met „niets" laten gelden?
Het antwoord hierop wordt: zo waar als het is, dat geen enkel concrete
uitspraak buiten een bepaald uitgangspunt kan, zo waar is het tevens,
dat de ,,rede" zelf geen bepaald uitgangspunt heeft.
De „rede" is de „mogelijkheid van het oordeel". Maar de „mogelijkheid
van het oordeel" loopt niet vast in het „bepaalde oordeel". Elk bepaald
oordeel is als „gestolde" rede het andere van de „beweeglijkheid" der
rede zelf. Het begrip, waarin de rede zich terug vindt, is de „mogelijk
heid der vergelijking". Dit laatste is weer een andere naam voor de „cul
tuur". De „rede" is tenslotte „cultuur". Als „mogelijkheid der vergelijking"
is zij de „mogelijkheid der ontwikkeling".
Vergelijken beteekent: het „betere" kunnen zien. Ik stel vergelijkend
a boven b. Wat is nu weer dat „betere" ? Hier stuiten we in laatste instantie
op een complex van begrippen, die elkanders „spiegelbegrippen" vormen.
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Dat wil zeggen: zij kunnen zich alleen aan en door elkander verduidelijken.
Alleen op grond van het begrip „vergelijking", kunnen we spreken van het
begrip „goed". We kunnen het begrip „goed zijn" omzetten in het begrip
„beantwoorden aan de idee". En het begrip „beter zijn" in het begrip
„meer" beantwoorden. Al naarmate iets meer beantwoordt aan de idee,
noemen wij het beter dan hetgeen, waar het mee vergeleken wordt.
In de „mogelijkheid der vergelijking" heeft de „rede" haar uitgangs
punt gevonden.
Maar het is niet het uitgangspunt, waar het „dogmatisme" in vast
gelopen is. Het is het uitgangspunt der „unendliche Aufgabe". Of, zoals
men het ook uit kan drukken: het uitgangspunt der voorlopige bepaald
heid".
„In de mogelijkheid der vergelijking vindt de methode haar uitgangs
punt", zo schreven wij. Wij kunnen er aan toevoegen: de methode vindt
hier tevens haar „grensbegrip".
Als mogelijkheid der „kenbaarheid" heeft de methode haar laatste
woord gesproken.
Hier staan we voor een nieuwe taak, n.1. de doordenking van het
„grensbegrip" zelf.
Wat onder het grensbegrip moet worden verstaan, is alleen duidelijk
te maken aan het begrip, waar het zich tegenover stelt. Met dit begrip
wordt bedoeld: de psychologische bepaaldheid van ons „kennend
denken".
Hieronder versta ik het „factum", dat ons „denken" zijn „schemata"
stelt. Deze „schemata" betekenen dan weer een „bepaalde geneigdheid"
van ons denken.
Ons denken is geneigd uit te lopen op zekere „begripsverbanden".
Het is tevens geneigd hierin „vast te lopen". Het zijn nu juist deze begrips
verbanden, die aan het denken zijn waan der „begrijpelijkheid" geven.
Zolang wij ons hiertussen bewegen, wordt niet de „vraag" gewekt. De
rust der „begrijpelijkheid" wordt niet gestoord. Dit laatste wordt nu voor
„kennis" aangezien.
Hiermee zijn de punten aangegeven, waardoor de cirkel van onze
vraag kan worden geconstrueerd. Als definitie van de psychologische
bepaaldheid van ons „begrijpen", kunnen we stellen: wij menen daar
„kennis" te hebben, waar niet het conflikt der „vraagstelling" geboren
wordt. Of om het anders uit te drukken: automatisch beweegt ons denken
zich binnen bepaalde „beddingen". Stellen wij een voorbeeld. Wij willen,
dat voor alles een oorzaak zij. Zolang 't „denken" zich binnen dit
„gedachtenverband" beweegt, is er geen plaats voor de „verwondering".
Er wordt voldaan aan een „schijn" van kennis. Maken wij ons duidelijk,
wat dit zeggen wil, bijvoorbeeld voor de primitieve wereldvoorstelling.
De mythologie projecteert de kosmos op de „oorzaak". Zij tracht, de
„oorzaak" voor het „wereld-al" zelf te vinden om zodoende deze wereld
binnen een „begrijpelijk" verband terug te brengen.
Nemen wij een ander voorbeeld. Ons denken is voldaan, wanneer
het stelt, dat iets niet valt, omdat het gesteund wordt. Eveneens een
schema, waaraan we onderworpen zijn. Ook dit vinden we terug in de
mythologie. De titaan Atlas draagt de wereld op zijn schouders. Het
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getal der schemata is onbegrensd. Zij vormen onze psychologische of,
zoals men het ook uit kan drukken: passieve bepaaldheid.
Tot zover wat betreft het „schematisch bepaalde denken".
Vatten wij samen, wat overdacht is, dan blijkt het volgende:
Ten eerste de „psychologische bepaaldheid van ons denken" is het
zelfde als „denken binnen bepaalde schemata". Het is het automatisch
vervallen binnen zekere begripsverbanden. Als zulke schemata noemde
ik reeds enkele op. „Dat alles zijn oorzaak hebben moet" of, dat „iets
door iets anders gesteund moet worden, om in den toestand ener statische
rust te verkeren". Ik zeide verder: deze schemata zijn onbegrensd. Wij
hebben ons slechts even rekenschap te geven van ons eigen denk-gebeuren,
om te ervaren, dat we voortdurend op dergelijke begripsverbindingen
stuiten.
De „psychologische bepaaldheid van ons denken" voert onherroepelijk
tot de „psychologische bepaaldheid van ons begrijpen". Dit is het tweede
punt, waaraan we hebben vast te houden.
Omdat het denken binnen een schema betekent het denken binnen
een begrippenverband, waaruit voor ons geen vraag voortkomt, daarom
voert het „schematische bepaalde denken" tot het „psychologisch bepaalde
begrijpen". Het schematisch bepaalde denken vindt eigen uitgangspunt
van zelfsprekend. De vraag wordt weggedrongen. Of beter nog omgekeerd:
het denken voert het „ongekende" terug tot eigen schemata om het
daardoor te doen worden tot het „gekende". Zo is bijv. de uitspraak, dat
„alles een begin moet hebben" niet iets, wat zich zelf tot vraag maakt.
Evenmin de uitspraak, dat „alles, wat niet voortbewogen wordt, stil staat".
Het zijn alle schemata of oordelen, die zich aan ons van zelf opdringen.
Het worden de constructiepunten, van waaruit wij de vraagstelling moeten
construeren tot een „begrijpelijkheidsfiguur". Het uitgangspunt, dat,
wil er een „beweging" zijn, er een „beweger" nodig is, vond men zo van
zelfsprekend, dat het tot een basis van het wereldbegrijpen gemaakt werd.
Aristoteles voert de „beweging" terug tot God. God is de eerste „beweger".
Dat de onbewuste begripsverbanden, waarbinnen ons denken zich van
zelf beweegt, zich tevens stellen als ,,van-zelf-sprekendheden" is de reden,
dat het psychologisch bepaalde denken, tevens het psychologisch bepaalde
begrijpen vormt.
Het psychologisch bepaalde begrijpen is het „schijnbegrijpen". Het
is een begrijpen, dat alleen daarop berust, dat het denken zich passief laat
wegdrijven in die richtingen, waarbinnen het zelf geneigd is automatisch
te verlopen.
Het schematisch bepaalde denken als het psychologisch of passief
bepaalde denken, dit enerzijds.
Het schematisch bepaalde denken als een denken, dat tot een „schijn
begrijpen" voert, dit anderzijds.
Uit deze formulering vloeit tevens de betekenis voort van het door
ons gezochte „grensbegrip".
Het inzicht in de betekenis van het grensbegrip, vindt zich weer in het
inzicht in het,,schijnbegrijpen". Dit is het derde punt, van waar wij hebben
uit te gaan.
Tegenover het psychologisch bepaalde begrijpen, dat weerloos over
gegeven is aan de stromingen, waarbinnen ons eigen denken verloopt,
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staat het logisch bepaalde begrijpen, dat zich geen ander doel stelt, dan
dat de „rede" tot inzicht komt van „zich zelf". Het is in de zelf
verwerkelijking der „rede", dat het logisch begrijpen zich weervindt.
Tegenover passieve bepaaldheid, actieve bepaaldheid. De actieve bepaald
heid van het denken is de zelfherkenning van het denken van eigen
passieve bepaaldheid. Actief denken is de zelfverlossing uit eigen passiviteit.
Het „begrijpen", dat zich zelf differentieren kan in een logisch en een
psychologisch bepaald begrijpen, heeft zich zelf als psychologisch bepaald
overwonnen. De vrees, die zich zelf als „vrees" herkent, heeft zich zelf
overwonnen. Het is de zelfbevrijding van het denken uit de vrees. Zo
kunnen we ook zeggen: het „schijnbegrijpen", dat zich zelf als „schijn"
heeft herkend, heeft tevens het „grensbegrip" gezien. Het „grensbegrip"
houdt op zich in sphinxachtige onkenbaarheid terug te trekken.
Aan de mogelijkheid der vergelijking, zo stelden we, vindt de methode
haar grensbegrip.
Wij kunnen het nu ook anders formuleren: de methode is als mogelijk
heid der vergelijking een ,,gegeven". Dat wil zeggen: zij kan zich niet verder
kenbaar maken dan door zich te betrekken op het begrip ,,mogelijkheid der
vergelijking" als haar ,,noodzakelijk relatieveld".
II. De betekenis van Descartes als
methodisch denker.
Wanneer men zich afvraagt, wat de betekenis van Descartes is voor onze
tijd, dan is het, dat hij ons de ,,methode" heeft gebracht en met de methode
het ,,grensbegrip". Zijn leer van het ,,denk-zijn", zijn leer der ,.tweevoudige
werkelijkheid" en niet minder zijn leer der,,ideeën" zijn hier een uiting van.
Een nader ingaan op Descartes, waarbij wij ons zullen bepalen tot zijn
,,meditations metaphysiques" zal dit duidelijk maken.
A. De betekenis van de leer van de „Twijfel".
In zijn eerste meditatie schrijft Descartes, dat hij reeds lang gemerkt
heeft hoe twijfelachtig al datgene is, op grond waarvan wij menen onze
kennis op te kunnen bouwen. Dat hij daarom niets handhaven wil van al
datgene, waarvan hij vroeger uitging. „Eenmaal in het leven alles om
storten", zoo roept hij uit. Hij wil van vooraf aan opnieuw gaan bouwen.
Nu niet meer een gebouw van twijfelachtige waarde, maar nu een van
blijvende betekenis. „Etablir quelque chose de constant dans les sciences",
zo zegt hij. *) Het klinkt als een roepstem. Een roepstem om hulp van
iemand, die in nood verkeert. Het is de nood der onzekerheid, die
Descartes als een dreigende schaduw over ons kennen heen ziet liggen.
In zijn 2de meditatie vraagt hij, waar de plaats van Archimedes is, de
plaats om een steun te vinden voor zijn voet. „Trouver seulement une
l) Les Méditations Métaphysiques. Table des Articles des Méditations. Première
méditation. Edition: Michel Huart M.DCC.XXIV Paris.
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chose, qui soit certaine et indubitable," zo horen wij hem elders uit
roepen. *) Het is de leer van de „Twijfel", die hij hier verkondigt.
De vraag, die voor ons nu op een antwoord wacht, is: hoe moeten wij
staan tegenover dit standpunt van Descartes? Het standpunt: aan alles te
twijfelen om zodoende tot zekere kennis te komen. Hiermee worden wij
onmiddellijk in de probleemstelling geplaatst, die wij aantroffen bij de
overdenking van de begrippen „dogmatisch" en „kritisch denken". Bij
nader inzicht bleek het onhoudbaar onder kritisch of methodisch denken
een denken te verstaan, dat geen bepaald uitgangspunt zou hebben. Een
zodanig denken, zo schreven wij is het „lege" denken. En het „lege"
denken noemden wij een „zinloosheid".
Het heeft er alle schijn van alsof Descartes in zijn „méditations"
van deze zinloosheid uit wil gaan. „Rejetter toutes ses anciennes opinions"
zo lezen wij hier bij Descartes.2)
Dat dit inderdaad het geval zou wezen, is de gebruikelijke voor
stelling.
Zijn leer van de Twijfel vat men in de volgende drie punten samen:
a. Descartes zou tot het inzicht gekomen zijn, dat onze kennis
„psychologisch" bepaald is. Hieronder verstaat men dan, dat door ons veel
voor juist wordt aangenomen, dat bij nader doordenken niet juist blijkt
te zijn. Zoals ons gezichtzintuig blootgesteld is aan een gezichtsbedrog,
zo is ons denken eveneens blootgesteld aan een „denkbedrog". Zijn leer
van den daemon, die ons denken misleidt, wordt in die zin uitgelegd.
b. Deze psychologische bepaaldheid of daemonische betrokkenheid
van ons „kennend denken", maakt dat wij tot conclusies komen, die
even goed juist als onjuist kunnen wezen. Het feit, dat wij er een zekere
mening (une certaine opinion) op na houden is dus niet van het minste
belang.
c. Willen wij er ons voor vrijwaren op grond van onjuiste meningen
tot verkeerde gevolgtrekkingen te komen, dan blijft ons slechts als enige
uitweg open, er geen enkele mening op na te houden.
Het „methodisch zuivere denken" is het denken, dat van geen
enkel uitgangspunt uit wil gaan.
Met deze drie punten meent men dan Descartes als „methodisch
denker" getekend te hebben.
Het kan niet ontkend worden, dat Descartes door de formulering
van zijn gedachtengang aanleiding geeft tot deze interpretatie. Het gaat
met Descartes zoals het met Kant gaat: hij kan eerst gelezen worden,
wanneer het inzicht in datgene, wat hij te lezen geeft, zich reeds heeft
voltrokken.
In werkelijkheid zou Descartes ons niet veel gebracht hebben, wanneer
zijn leer van de Twijfel geen verdere draagkracht had. Met één enkele
opmerking zou deze leer teniet gedaan zijn. Hij zou niet uitsteken boven al
degenen, die menen het dogmatisch denken te kunnen verwerpen, omdat
het een denken zou zijn dat van een bepaald uitgangspunt uitgaat. Tenslotte
zou deze leer tot een „ondoordachtheid" moeten worden teruggebracht.
1)

Première Méditation. Des Choses que 1'on peut révoquer en doute.
Table des Articles, première méditation: il faut une fois en sa vie rejetter
toutes ses anciennes opinions.
2)
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Een ondoordachtheid, die wij reeds hebben gekenschetst als een „Zinloos
heid".
Daarom is het nodig er op te wijzen, dat zijn leer van de Twijfel met
deze drie stellingen „niets" te maken heeft.
Zijn eis eens in het leven al zijn oude opvattingen los te laten, is
in werkelijkheid een „Umwerthung aller Werthe". Het wil zeggen een
strijd om een nieuw inzicht in de betekenis van ons „kennen". Tot op
Descartes had de mogelijkheid der vraagbaarheid zich alleen kunnen
uitstrekken tot het „wat kennen wij wel en wat kennen wij niet?" Voor
Descartes treedt in plaats hiervan de vraag op: „wat is ons kennen zelf?"
Het oude schema, waarbinnen tot op zijn tijd de betekenis van het begrip
„kennis" veilig lag opgeborgen, zal hij doorbreken. Een nieuwe definitie
zal hij opstellen, een definitie, die binnen dat oude schema niet meer
past en waaraan dat schema zelf te niet zal gaan. Kort kan men het formu
leren als volgt: tegenover een „metaphysische opvatting" van de betekenis
van het begrip kennis stelt Descartes een „mathematische op
vatting".
Zelf is hij zich bewust van de omvang dezer nieuwe vraagstelling.
Hij is als iemand, die in het zonlicht ziet en verblind wordt. In zijn 2de
meditatie spreekt hij het uit, dat hij zich voelt als een, die in een draaikolk
terecht gekomen is. Hij is door een twijfel bevangen, die zo geweldig is,
zo zegt hij, dat hij die nooit meer kan vergeten.J) De twijfel, waardoor
hij zich overweldigd weet, is niet de niets zeggende eis van geen enkel
uitgangspunt te willen uitgaan. Het is het bewustzijn, dat de oude opvat
tingen, waarbinnen zijn denken zich vroeger bewoog en zeker waande,
niets anders zijn dan „schemata". Het is de betekenis van het „schema"
zelf, dat voor hem begint op te lichten. Het feit, dat ons denken automatisch
binnen bepaalde begripsverbanden vastloopt en die begripsverbanden
zelf gemaakt heeft tot de „constructiepunten'', van waaruit de vraag,
wat de zogenaamde werkelijkheid is, moet worden geconstrueerd. Het
denken, dat zich zelf als „schematisch bepaald" herkent, komt in het
helle licht te staan van het „logische denken". Geven wij een voorbeeld.
Het bewustzijn, dat het mogelijk is ons te vergissen aangaande onze
opvattingen aangaande God is geheel iets anders, dan het bewustzijn, dat
het uitgaan van „een God" zelf een „schema" van ons denken is.2)
In het eerste geval blijven we binnen het theologisch bepaalde denken,
in het tweede geval vraagt de idee der religie zich rekenschap af van eigen
theologische bepaaldheid.
Voor Descartes zou deze „logische zelfherkenning van het denken',
zich het eerst waar maken aan de vraag, wat het begrip kennen
zelf is.

*) Méditations métaphysiques. Méditation seconde: La méditation, que je fis hier
m'a rempli 1'esprit de tant de doutes, qu'il n'est plus désormais en ma puissance de les
oublier.
2) Wanneer gesteld wordt: „God is een schema" dan is hiermee bedoeld, dat de
idee Gods tot uitgangspunt wordt gemaakt, zonder dat men zich hiervan rekenschap
geeft.

88 (24)

B. De betekenis van de leer van het „verum esse".
i. De leer van het ,,verum esse" als de leer van de ,,mathematische
bepaaldheid van het begrip ,,kennis".
Een nieuwe taak heeft Descartes zich gesteld. Het is de taak door
te dringen in het wezen van het begrip „kennis". Dit werd reeds voorop
gesteld. Dit standpunt wordt niet meer of minder dan de grenspaal tussen
een oude en een nieuwe wereld in de ontwikkeling der „kennisleer".
Met dit nieuwe doel is tevens een nieuwe phaze bereikt in de voortgang
van zijn leer. De Al-Twijfel ligt achter hem. Wat de ware zin van die
Al-Twijfel was, is duidelijk geworden. Kort samengevat kunnen we het
weergeven als de „zelfherkenning van het Schema". Hiermee heeft
Descartes zelf afgedaan met zijn leer van de Twijfel. Tenslotte blijkt het
uitgaan van de Twijfel niets anders dan een „vorm" geweest te zijn,
waarin Descartes zijn gedachten gegoten heeft, om nieuwe waarden te
vinden. Deze nieuwe waarde is de verkondiging van de „mathematische
bepaaldheid" van ons denken. De formule, waarin hij deze „mathematische
bepaaldheid" vastlegt, is: verum est, quod clare et distincte percipio".
Tegenover het vroegere standpunt: het is „niet" mogelijk met zekerheid
een uitspraak te doen, thans het standpunt: het is „wel" mogelijk. Descartes
wordt van de verkondiger van de Al-Twijfel, tot een verkondiger van
het „weten". Hij wordt tot een tweede Sokrates. Zoals Sokrates het denken
verlost van het subjectivisme van de Sophist, zo verlost Descartes het
denken van de Twijfel, waarin hij zelf begonnen is het te doen afdalen.
Beide wijsgeren roepen het de wereld toe: er is een kennen! Maar terwijl
Sokrates dit „kennen", niet heeft kunnen vastleggen in een definitie,
heeft Descartes de formule gevonden. „Verum est, quod clare et distincte
percipio". Waar is, wat ik helder en duidelijk inzie. Willen we deze formule
paraphrazeren, dan kunnen wij zeggen: het is mogelijk met zekerheid een
uitspraak te doen en deze zekerheid ontleent haar souvereiniteit aan de
,,rede" zelf en de noodzakelijkheid, waarmee de ,,rede" ons haar conclusies
opdringt.
Om de betekenis van deze stelling te doorzien, moeten wij haar in het
juiste licht plaatsen. Wij moeten haar zien als „tegenstelling". Tegen
stelling namelijk tot de gewone opvatting, waarbinnen het begrip „waar
heid" besloten bleef. Het begrip „waarheid" werd identisch gesteld met
het begrip „werkelijkheid" en op zijn beurt werd dit begrip „werkelijkheid"
identisch gesteld met „existerende of kosmische werkelijkheid". Alweer
een schema! Een onbewust, ondoordacht samenvallen van een aantal
heterogene begrippen. Wanneer ik het begrip „werkelijkheid" uitspreek,
zo zei men, dan spreek ik tegelijkertijd het begrip „kosmos" uit. Deze
twee begrippen schoven automatisch over elkaar. Wat voor andere
werkelijkheid zou er kunnen zijn dan de werkelijkheid van het
„kosmisch gegevene"? zo vroeg men zich af. Het kosmisch gegevene
als de wereld van het concreet existerende, de wereld van het „ding".
En ons opnieuw beroepende op de theologie kunnen we zien, hoe diep
geworteld deze gedachte is. De leerstelling van de „opstanding" vindt
eerst haar volle „werkelijkheid" terug in de leer der „vleeselijke op
standing". Het „ding" heeft gezegevierd over de idee der „werkelijkheid".
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Uit dit schema zal Descartes haar verlossen.
,,Waar" is al datgene, wat de rede ons met noodzakelijkheid opdringt.
Het is de stelling der „mathematische bepaaldheid van ons denken".
De vraag, wat waar is, zal van geen enkel uitgangspunt afhangen, dat
authoritair reeds te voren bepaalt, hoe het antwoord uitvallen moet.
Hiermee heeft het denken zich bevrijd van de metaphysische be
trokkenheid op een „wereldbeschouwing". Het heeft zich gesteld onder
het helle licht der ijle abstractie der „redelijke bepaaldheid". Met z'n
stelling van het „verum esse" heeft Descartes vooruit gegrepen op de
leert van Kant. De leer van de „autonomische bepaaldheid" van ons
kennend „denken".
2.

De leer van het ,,verum esse" als het stellen van het „grensbegrip".

Met de mathematische betrekking van het ,,kennen", de betrekking van
het „kennen" op de ,,rede" is tevens het grondschema verbroken van het
metaphysisch bepaalde denken, volgens welke het „kennen" de mogelijkheid
zou betekenen van het geven van een ,,uiteindelijk" antwoord. Hiervoor in de
plaats zal in het „kennen" niet anders worden gezien dan de mogelijkheid
het „noodzakelijke betrekkingsgebied" te vinden voor het „object der vraag
stelling."
De betekenis van het begrip „kennis" bepaalt tevens de betekenis
der begrippen „vraag" en „antwoord" en den zin hunner wederkerige
betrekking. Het is langs deze weg, dat duidelijk moet worden, hoe de
leer van het „verum esse" voert tot het stellen van het „grensbegrip".
Wij wezen er reeds op, hoe Descartes door zijn nieuwe opstelling tegenover
het begrip kennis, dit begrip binnen een mathematisch verband heeft
betrokken. Niet aan een bepaald uitgangspunt als zodanig zal een uitspraak
haar zekerheid ontlenen, maar alleen aan de noodzakelijkheid, waarmee
de „rede" ons haar opdringt. Door de uitspraken los te maken van „be
paalde uitgangspunten", zijn zij tevens losgemaakt van het gewone
psychologische begrijpelijkheidsverband.
Wat in het algemeen geldt voor het begrip „kennis", geldt in niet
mindere mate voor de begrippen „vraag" en „antwoord". Ook deze
begrippen zullen worden „betrokken" in een „mathematisch verband"
en worden „onttrokken" aan hun metaphysisch schema.
De begrippen „vraag" en „antwoord" stellen zich zelf centraal.
Men zou in deze begrippen de definitie der wijsbegeerte kunnen
terugvinden door de wijsbegeerte te stellen als „de zelfvoltrekking der
„rede" in de verschillende objecten der vraagstelling".
De wijsbegeerte als de „zelfvoltrekking van het oordeel".
Verschillende vragen komen er bij ons op. Wat is de natuur? Wat is de
mens? Wat is de schoonheid? Zo kan men verder gaan. Wat is de staat?
Wat is het recht? Wat is de wil? Als een veelkleurige zwerm omzweven
ons de „vragen". Er is een oneindige zelfvorming tot „vraagstelling".
Er is een oneindige vlucht in het „wat is?" De „vraagstelling" als spanning
der ongekendheid, enerzijds en anderzijds: de zelfvoltrekking der „rede"
als het „antwoord".
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Als welk antwoord ? Hierop moet volgen: als het antwoord der nadere
betrekking.
De „rede" zich rekenschap gevend over verschillende objecten der
„vraagstelling" plaatst die objecten binnen hun noodzakelijke betrekkingen.
Dat wil zeggen: zij zoekt de laatste betrekkingen, waartoe het gevraagde
kan worden teruggebracht. Of nog anders: zij brengt het „gevraagde"
terug tot zijn „grensbegrip". In het „grensbegrip" als de „grensmogelijkheid" der redelijke doordenking, vindt de „rede" haar antwoord. Zo zal
het begrip „antwoord" eveneens zijn redelijke betrekking vinden. De
logische betrekking van „het antwoord" is het „grensbegrip" zelf.
De vraag, wat het begrip „antwoord" inhoudt, zal alleen kunnen worden
gegeven, door dit begrip te betrekken op de idee van het „grensbegrip".
In het stellen dezer noodzakelijke relatie zal het begrip „antwoord" zelf,
het einde der logische beantwoording vinden.
Deze logische bepaling van „het antwoord" staat tegenover zijn
„metaphysische" bepaling. Demetaphysische opstelling poneert de mogelijk
heid van het „absolute" antwoord. In eerste instantie zijn we geneigd
in het begrip „antwoord" terug te horen: het einde der „vraagbaarheid".
Als de laatste vraag zal zijn opgelost, zal het „volkomen antwoord" zijn
bereikt. Dit is het schema, waarbinnen wij het begrip „antwoord" willen
opvangen. Het is het gedachtenverband, dat zich onwillekeurig om dit
begrip heenweeft, zodra wij dit gebruiken. Binnen dit zelfde verband
staat het begrip „kennis" als psychologisch gegeven. De volledige kennis
stelt men identisch met het „absolute antwoord". Een „kennen", dat men
niet aan een eindig wezen toekent, maar wel projecteert op een „oneindig
wezen". „De mens kent tendele, maar God kent volkomen". Overdenken
we dit, dan wordt ons duidelijk hoe het metaphysisch bepaalde denken
hiertoe komt.
De begrippen „vraag" en „antwoord" stelt men onder het schema,
dat alles wat er is, zijn „begin" en zijn „einde" moet hebben. Deze voor
stelling is oppermachtig. Niets zal daaraan ontkomen. Ook de begrippen
„vraag" en „antwoord" niet. Ook het begrip „kennis" niet. Zo staat het
metaphysisch bepaalde denken onder de ban van de voorstelling van een
„uiteindelijk" antwoord en een „uiteindelijke" kennis. De fout, die het
denken hier begaat, is dat het begrippen op elkaar betrekt, die zich niet
op elkaar betrekken laten. De vraag naar de „lengte-eenheid", past niet
op de „cirkel". Men kan niet vragen, hoe lang een cirkel is. Zo vallen ook
de begrippen „vraag" en „antwoord" niet onder de begrippen „begin"
en „einde". Evenmin het begrip „kennis". Het heeft geen zin om te spreken
van een „uiteindelijk antwoord" of een „uiteindelijk" kennen. Het is
niet het bewijs onzer menselijke beperktheid, wanneer wij dit zinloze
niet kunnen vinden, miar wel is 't een bedenkelijke wijze van voorstellen
wanneer men de grootheid Gods wil bevestigen door het feit, dat het Hem
„wel" gelukken zou, het „zinloze" te volbrengen.
De betekenis vun Descartes is, dat hij het „kennen" verlost heeft
van de fictie van het „absolute antwoord".
De mathematische bepaaldheid van ons denken, stelt de begrippen
„vraag" en „antwoord" binnen een nieuwe definitie. De formule hiervan
wordt: „In het terugvoeren van het gevraagde tot zijn noodzakelijke
relaties vindt het gevraagde zijn antwoord".
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Stellen wij een voorbeeld. Wanneer gevraagd wordt, wat onder het
denken moet worden verstaan, dan kan hierop geantwoord worden,
dat het denken als logisch moment een betrekkingsgebied is voor het
„oordeel" en als psychologisch moment een betrekkingsgebied voor het
„bewustzijn". In het gegeven van ons „oordeel" en het gegeven van onze
„gevoelsbepaaldheid" uit zich ons „denken". Wat is er nu gebeurd
tussen het moment der vraagstelling en het moment van het antwoord?
De vraag „wat onder denken moet worden verstaan?" heeft haar beant
woording gevonden door de betrekking van het gevraagde, n.1. „het
denken" op twee bepaalde gebieden, het gebied van het „oordeel" en het
gebied van het „gevoelsleven". Door het aangeven dezer betrekking is dit
begrip „denken" tot verheldering gekomen aangaande eigen betekenis.
Het antwoord op deze vraag, kan zich ook vastleggen op een ander
betrekkingsveld. Het kan zich uitspreken als volgt: Het denken is als
mogelijkheid van oordeel en mogelijkheid van gevoelsbeleving de zelf
bewustwording van het „ik". In deze formule heeft het begrip „denken"
zijn antwoord gevonden in een nieuwe betrekking, de betrekking op de
idee van het „ik". Aan een nieuw betrekkingsgebied is het begrip „denken"
tot inzicht gekomen van zich zelf.
Het gevraagde vindt zich zelf terug in de herkenning zijner nood
zakelijke betrekkingsgebieden. Verder dan de mogelijkheid ener nood
zakelijke relatie-stelling gaat de betekenis van het „kennen" niet.
Het „éne begrip zal zich verduidelijken aan het andere begrip en in
die wederkerige betrekking zal de kennis beider begrippen haar einds
vinden". Het begrip „denken" maakt zich zelf kenbaar aan de begrippen
„oordelen" en „gevoelsbeleving" en omgekeerd maken deze beide laatste
begrippen zich weer kenbaar aan het begrip „denken". Deze begrippen
vormen elkanders wederkerige begrenzing. Het begrip „denken" maakt
zich duidelijk aan het begrip „ik" en het begrip „ik" maakt zich duidelijk
aan het begrip „denken". Het is niet mogelijk te spreken van een „denken"
zonder een „ik", dat „denkt" en omgekeerd: het is niet mogelijk te spreken
van een „ik" zonder te spreken van een „denken". Een „ik", dat niet
denkt is „niets". Deze begrippen „begrenzen" elkaar wederkerig. Zij
vormen elkanders noodzakelijk relatie-gebied. Zij zijn elkanders „grens
begrip". Niet in de waan van het „eind-antwoord" vindt het begrip
„kennis" zijn logisch betrekkingsveld, maar in de idee van het „grens
begrip". Tegenover de metaphysische bepaaldheid, de mathematische
bepaaldheid. Vastgelegd door Descartes in zijn leer van het „verum esse":
„waar" is al datgene, wat ik met noodzakelijkheid stellen moet! Of
anders gezegd: daar heb ik „kennis", waar het mij gelukt een noodzakelijke
relatie te vinden van het ,,gevraagde". De formule, waar de idee van het
„grensbegrip" zelf zich in weer vindt.
C. De betekenis van de leer van het „cogito ergo sum".
De leer van het ,,cogito ergo sum" heeft een diepere zin dan een bewijs
te willen geven voor de mogelijkheid van het oordeel als zodanig. De ware
betekenis dezer leer is niet de overwinning op het subjectivisme, maar het
is de fundering van het begrip ,,zijn" als ,,mathematische gesteldheid".
Het stelt het begrip ,,zijn" als „grensbegrip".
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Drie punten bleken opgegeven te worden als het verband, waarbinnen
men gewoon is Descartes te zien. Het eerste punt is de daemonische
betrokke.nheid van ons „kennend denken". Hieronder wordt dan verstaan:
onze oordelen kunnen even goed juist zijn als onjuist. Het tweede punt is
„de onmogelijkheid ons zelf te kunnen vergewissen van de juistheid of
onjuistheid onzer eigen oordelen". Het derde punt is „de enige weg om aan
deze daemonische betrokkenheid te ontkomen, is: er in het geheel geen
oordeel op na te houden". Tezamen vormen deze drie punten de begrenzing
waar tussen men deze leer van de Al-Twijfel stelt. Ik zeide reeds, dat
Descartes niet veel zou betekenen, wanneer hij ons niet iets anders gebracht
had dan dit. Dat één opmerking voldoende is om deze leer te doen stranden,
n.1. dat het denken, dat geen uitgangspunt heeft, zelf een „ondenkbaarheid"
is. Verre van een nietszeggendheid te zijn, bleek evenwel zijn leer der
daemonische betrokkenheid een uitzicht te openen op de „schematische
bepaaldheid" van ons denken. Het logisch denken herkent zich zelf als
een denken, dat „van zelf" er toe komt van bepaalde opstellingen uit te
gaan. Het betekent het inzicht, dat ons denken verloopt langs bepaalde
banen. Zoals een vloeistof zich op een bepaalde wijze kristalliseert, zo
kristalliseert ons denken zich automatisch op een bepaalde wijze. Dit
wat betrof het schematisch bepaalde denken in 't algemeen. Als zulk een
„schema" in het bizonder stelden we de geneigdheid alles te betrekken
op de begrippen „begin" en „einde". Ook de opvatting aangaande het
„kennen" zal hier niet aan ontkomen. Op grond daarvan werd als de
metaphysische definitie van het „kennen" gesteld, dat eerst dan van kennis
gesproken kan worden, wanneer de laatste vraag beantwoord zou zijn.
Tegenover deze metaphysische definitie, de mathematische definitie van
Descartes: ik heb daar „kennis", waar ik met zekerheid een uitspraak kan
doen. Een definitie, die breekt met schema van een „ten einde toe kennen".
In plaats van het uiteindelijke kennen, waarbij men van de waan uitgaat,
dat de laatste grens „overwonnen" is, wordt juist het „kennen" gesteld,
als de mogelijkheid van het aangeven van het „grensbegrip".
Het mathematisch bepaalde kennen als een kennen, dat de aan
vaarding der Rede stelt als het enig motief, dat ons denken heeft te leiden.
Het is de metamorphose, die het begrip „kennen" zelf ondergaat, wanneer
het alleen door de Rede wordt bepaald, als het Kennen, dat niet verder
kan gaan dan het aangeven der noodzakelijke relaties, waarop het ge
vraagde kan worden betrokken. Het inzicht in het „mathematisch bepaalde
denken" enerzijds, en het inzicht in 't begrip „kennis" als „grensbegrip"
anderzijds zijn de twee gedachtengangen, die zowel door de leer van de „twij
fel" als de leer van „verum esse" door Descartes voor ons werden geopend.
Tot zover hebben we het spoor gevolgd, van de betekenis van Descartes
als methodisch denker.
Er is nog een derde punt van belang. Het is de doordenking, wat
van het begrip „zijn" zelf terecht komt, wanneer het tot object ener
methodische beschouwing wordt gemaakt.
Zoals hij het begrip „kennen" heeft los gemaakt van het „schema",
waarin het besloten lag, het schema van de mogelijkheid van een uit
eindelijk antwoord, zo zal hij ook het begrip „zijn" losmaken uit de
schemata, waardoor het als metaphysisch gegeven bepaald is. Hij zal
komen tot geheel nieuwe opstellingen.
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Als „mathematische gegevenheid" zal het „zijn" worden tot een
„denk-zijn" en „meervoudig gesteld" worden. Het zal zich daardoor
onttrekken aan alle schijn der „begrijpelijkheid".
De leer, die hier toe aanleiding geeft, is de leer van het „cogito, ergo
sum".
Zoals zijn leer van de „twijfel", door hem in de eerste meditatie
ontwikkeld, in het algemeen wordt aangezien voor de nietszeggendheid
van een al-subjectivisme, zo wordt in de leer van het „cogito, ergo sum"
niet veel meer gezien, dan een poging van Descartes, dit al-subjectivisme
weer te overwinnen. Ik wees er reeds op, hoe bij Descartes moet worden
onderscheiden tussen de vorm, waarin hij zijn gedachten giet en de inhoud,
die ze bevatten. Wat Descartes ons met zijn leer van het „cogito ergo sum"
heeft willen brengen, is dat het „kennend denken" zich rekenschap
gevend over de betekenis van het „zijn" in eerste instantie komt tot het
stellen van het „zijn van het denken". De weg, die hij volgt om hiertoe te
komen, is het uitgaan van de vraag „is het mogelijk de „al-twijfel"
te overwinnen?"
Deze vraag stellende, meent Descartes het antwoord hierop gevonden
te hebben. Wanneer het ons mogelijk is, zo zegt hij, één oordeel uit te
spreken dat „onaantastbaar" is, dan is hiermee het doel bereikt. Het
oordeel is gesteld in het licht der „zekerheid". Ons oordeel is „onaan
tastbaar", wanneer het niet mogelijk is, het tegendeel te poneren van wat
onze uitspraak inhoudt, zo gaat hij verder. In de uitspraak „cogito",
de uitspraak „ik denk", meent hij zulk een oordeel gevonden te hebben.
Het „denken" zelf, het „cogitare", is onttrokken aan de mogelijkheid
der negatie, want zelfs zich zelf „ontkennend", bevestigt het „denken"
zich. Alleen „denkend" kan het denken „eigen denken" ontkennen.
Hier anticipeert Descartes reeds op de leer van Kant, de leer van de
autonomie van het oordeel. Een leer, waaraan de subjectivisten van onze
dagen nog niet toe zijn. Het oordeel kan zich zelf niet ontkennen, want de
ontkenning van het oordeel, is zelf een oordeel.
Descartes gaat dan verder en zegt: als het „denken" niet ontkend
kan worden, dan kan het „ik" evenmin worden ontkend, want het
„ik" heeft deel aan het „denken". Zo komt hij tot de stelling: „cogito
ergo sum". „Ik denk, dus ik ben". Descartes doet het voorkomen, alsof
de betekenis van deze leer gezocht moet worden in het feit, dat hier 't
oordeel gevonden is, waardoor de twijfel is overwonnen. In werkelijkheid
is 't alleen maar een „vorm", waarin hij zijn gedachten tot uiting brengt.
Zoals de leer van de „twijfel" slechts de vorm is geweest om ons de
„schematische bepaaldheid" van ons denken te doen zien, zo is ook deze
leer van het „cogito ergo sum" slechts een vorm, waardoor Descartes
zijn lezer wil leren, waar de mathematische bepaaldheid van het begrip
„zijn", het begrip der „werkelijkheid" op uit moet lopen. Waar de metaphysische bepaaldheid van dit begrip op uitliep, werd duidelijk bij de be
spreking van zijn stelling van het „verum esse". De schematische bepaald
heid van het begrip „wêrkelijkheid", was, dat het automatisch geïdentifi
ceerd werd met het „concreet" of „stoffelijk" gegeven zijn. In de leerstelling
van de vleeselijke opstanding bleek de theologische neerslag van dit
schema. Het was de „zelfstelling" van het „ding". Deze theologische
betrekking is nog uit te breiden. De leer van een „leven" in het „hier

94 (30)

namaals" wil niet anders zeggen, dan een projectie van de „idee der
werkelijkheid" op een biologisch gegeven. Het „ik" zal zijn „werkelijkheid"
waar moeten maken aan het biologisch begrip „leven", wil het, volgens
deze gedachtengang „werkelijkheid" hebben. De wereld van het „concreet
gegevene" eist de idee „werkelijkheid" voor zich op. „Zijn" wordt identisch
met „concreet gegeven zijn".
Deze schematische betrokkenheid, waarbinnen het begrip „werkelijk
heid" valt, is van onmiddellijke betekenis voor het begrip „kennis".
Dit begrip zal er mede door worden bepaald. De wereld van het „tijd
ruimtelijk existerende" zal tot het „enig" object der „kenbaarheid" worden.
Deze kenbaarheid zelf zal evenmin aan een „schematische betrokken
heid" ontkomen. Dit schema zal wezen, dat het begrip „kennis" gelijk
gesteld wordt met de „zelfherhaling" van het „gekende" object, in het
„kennende subject". De „existerende werkelijkheid" als het grote object,
komt dus aan de éne kant der grenslijn te staan en het „kennende
denken" als de spiegelmogelijkheid van die werkelijkheid, aan de andere
kant.
Zoals de bergen zich afspiegelen in het watervlak van een meer,
dat binnen hun diepten verborgen ligt, zo spiegelt de concrete werkelijk
heid zich af in ons denken. De formule, waar het metaphysisch bepaalde
kennen op uit loopt, is dat de „werkelijkheid" een „werkelijkheid" is vóór
het denken, of, wat hetzelfde is: het „zijn" komt te staan tegenover 't
„denken". Tegenover deze metaphysische bepaling stelt Descartes zijn
mathematische bepaling. Tegenover het „willekeurige uitgangspunt",
dat het begrip „werkelijkheid" zou samenvallen met het „concreet
existerende" stelt hij het logisch uitgangspunt: werkelijk is, al datgene,
wat zich niet ontkennen laat. „Verum est, quod clare et distincte percipio".
Wanneer ik mij losmaak, aldus zegt Descartes, van het door niets
gerechtvaardigde uitgangspunt, dat het begrip „werkelijkheid" samenvalt
met het „concreet existerende" en daarvoor in de plaats stel „werkelijk
is al datgene, wat zich niet ontkennen laat", dan blijkt het „denken" zelf
het eerste gegeven der „werkelijkheid". Het „denken" zelf behoort onder
datgene, wat zich niet ontkennen laat. Het „denken" zelf heeft deel aan
de „werkelijkheid". En „deelhebben aan de werkelijkheid" kan voor
Descartes niet anders betekenen, dan deelhebben aan het „zijn". De
mathematische bepaaldheid van het begrip „werkelijkheid" loopt voor
Descartes uit op „het zijn van het denken". Het „denken" heeft deel aan
het „zijn", omdat het „denken" evengoed als de „wereld van het concrete"
behoort tot datgene, wat zich „niet laat ontkennen".
Met deze leer van het „zijn van het denken", de leer van de „substantia cogitationis", stelt Descartes een „grensbegrip". Los van alle
schemata, wordt het begrip „werkelijkheid" betrokken op zijn noodzakelijke
relatie „dat, wat zich niet ontkennen laat". En op nieuw: los van alle
schemata, wordt het begrip „denken" betrokken op het begrip „werkelijk
heid" als zijn noodzakelijke relatie. De vragen, wat de begrippen „werkelijk
heid" en „denken" betekenen, hebben hun antwoord gevonden in het
aangeven hunner mathematische bepaaldheid, of wil men het anders
uitdrukken: in het aangeven hunner „noodzakelijke relaties". De mathe
matische stelling van het „zijn van het denken" tegenover de meta
physische stelling van het „zijn voor het denken", verbreekt het gewone
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verband, waarin het denken van zijn tijdgenoten zich beweegt. Descartes
wordt hier tot een tweede Heraklites. Hij wordt voor zijn tijd de „duistere
Zoals het „denken" voor Descartes werd tot een „grensbegrip"
zo ook het begrip „ik". Ook het „ik" heeft deel aan de werkelijkheid,
voorzover het eveneens behoort tot datgene, wat zich „niet ontkennen
laat". Het „denken" vindt zijn projectie op het „ik" en het „ik" zijn
projectie op het „denken". Wij wezen hier reeds op. Het ,,ik" behoort tot
de wereld van het „denk-zijn". Het is een mathematische gesteldheid.
Van uit deze gezichtshoek moet de stelling van Descartes benaderd worden,
dat het ik" er is, zolang het denkt. Een stelling, die voor het
gewone schematisch bepaalde denken volkomen onbegrijpelijk moet
wezen. Dit denken gaat van den opzet uit „iets is er of iets is er niet .
Voor „een zijn, zolang iets denkt", is daar geen plaats. Descartes verliest
zich voor zijn medemens in de onbegrijpelijkheid, omdat hij zich terugtrekt
in de abstractie der mathematische bepaaldheid. De abstractie van het
Hij zal zich nog meer binnen deze onbegrijpelijkheid terug trekken door
het stellen der „meervoudige bepaaldheid" van het „zijn". De leer der
meervoudige substantie.
,
De gewone opstelling is, dat hoe „meervoudig" het subject ook wezen
mag, de „enkelvoudigheid" van het „zijn" zélf, onaangetast blijft. Het
„zwart" kan er zijn, of het „wit", de „kleur" of het „geluid , de „mens
of het „dier", wat men maar noemen wil, het berust ten slotte op de
eenheid" van het „zijn". Al hetgeen, dat men tot subject van het „zi]" _
kan maken, is aan het zelfde éne „zijn" onderworpen. Men kan 't ook zo
zeggen: het is aan de éénheid van het „zijn" onderworpen.
Deze opvatting is het uitgangspunt, waarvan men zich niet los kan
maken. Het is het „schema", waarbinnen het begrip „zijn" besloten ligt.
Ook hiermede breekt Descartes.
.
Als de mathematische bepaaldheid van het begrip „werkelijkheid is
datgene, wat men „niet ontkennen kan", zo zegt Descartes, dan blijkt
de werkelijkheid zelf zich te splitsen tot een werkelijkheid der „twee
voudigheid. Onder datgene, wat zich niet ontkennen laat, valt zowel het
„concreet existerende" als datgene, wat daar buiten ligt. De mathe
matische grootheid van het getal ligt buiten de concrete existentie. De
„eenheid" en „tweeheid" bestaan niet als concreet gegevenheden, maar
dit wil niet zeggen dat zij geen deel zouden hebben aan de werkelijkheid.
Als „geldigheid" laat het „getal" zich niet ontkennen. Het begrip „werke
lijkheid" blijkt de enge begrensdheid van het concrete gegevene te door
breken en naast deze werkelijkheid de noodzakelijkheid van een andere
werkelijkheid op te roepen. De idee der werkelijkheid verdraagt de idee
der enkelvoudigheid niet en eist als betrekkingsgebied de idee der twee
voudigheid op. Naast de geldigheid van het „concreet gegevene stelt
hij de geldigheid van datgene, wat alleen door het „denken is te stellen.
Naast de substantia extensionis, de substantie cogitationis Tegenover
het „zijn van het concreet gegevene" stelt hij het „zijn van het den e .
De ,,enkelvoudigheid" van het „zijn" blijkt zich zelf doorbrokentehebben
tot een „meervoudigheid". Evenals het „zijn van het denken een grens
begrip is, zo ook deze „meervoudigheid" van het „zijn . Wij bewegen
ons niet langer binnen de paden der gewone begrijpelijkheid, we bewegen
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ons alleen binnen de abstractie's, die de begrippen zelf als „logische
gegevenheden" ons afdwingen.
De weg, die Descartes zijn lezer laat volgen in zijn „meditations" gaat
langs steile diepten. Na het stellen van het „zijn" van het „denken" en
de „meervoudigheid" van het „zijn", na het stellen van het „ik" als een
„denkgegevenheid" stelt hij de „idee" als „denkgegevenheid" en de kennis
der concrete wereld door de „kennis der ideeën". Hier verwerkt hij binnen
zijn conceptie de leer van Plato. Hij geeft ons dit ter overdenking in zijn
2de meditatie. Zijn beschouwingen over het stuk was: 1'examen d'un
morceau de cire. De wereld van het „concrete" kan ons geen kennis geven
omtrent haar zelf. Alles wat daar als „veranderlijk" moment gegeven is,
is tevens binnen de wereld van het denken als „statisch" moment gegeven.
De „idee van het ding" is zijn ,,ik", dat zich als ,,onveranderlijkheid"
terugtrekt achter al datgene, wat het ding ah ,,verschijning" aan zich heeft.
Terwijl het concreet gegeven stuk was in één voortdurende gang der
„veranderlijkheid" is, kunnen wij toch spreken over „het" stuk was,
alsof het „onveranderlijk" was. Het concrete ding valt als „idee" binnen
het „denk-zijn". Dit wordt 't grondbegrip van de kenbaarheid van het ding.
Zien wij terug op hetgeen overdacht is, dan kunnen we zeggen:
het is een nieuwe wereld, waarbinnen Descartes zijn lezer voert. Er moet
onmiddellijk aan worden toegevoegd: het is een wereld, waarin Descartes
zelf nog geen weg weet. In zijn „meditations" gaat hij bouwen met hetgeen
hij gevonden heeft. Maar hij faalt hierbij. Hij eindigt met een theologisch
bewijs te geven, voor de stelling dat de concrete werkelijkheid beantwoordt
aan de kennis, die wij omtrent haar hebben op grond der ideeën. Ook de
tijd na hem weet geen weg met hetgeen hij gebracht heeft. Wat Descartes
zelf streng onderscheiden heeft „de logische betekenis der begrippen",
wordt opnieuw tot een psychologisch probleem. De hoofdvraag wordt
„hoe kan een mens met zijn denken kennis hebben ener werkelijkheid,
die buiten het denken ligt?" De tegenstelling van een „zijn" vóór het
„denken", die reeds door Descartes overwonnen was, wordt daarmee
weer tot uitgangspunt gemaakt.
Niet in wat Descartes zelf heeft menen te moeten concluderen, ligt zijn
betekenis, noch in hetgeen de tijd na hem van zijn leer heeft gemaakt, maar
wel in het licht, dat hij ontstoken heeft bij de beantwoording der vragen,
Hij is de verbreker geworden van de schemata, waarin het denken
van zijn tijd gebonden lag. Tegenover de „metaphysische" bepaaldheid
van het denken heeft hij de „mathematische" gebracht. Hij heeft het
„kennen" gebracht als „grensbegrip". Tegenover het „uiteindelijke
kennen" als de overwinning der „begrensdheid" stelt hij het kennen als
de mogelijkheid van de betrekking van het gevraagde op het gebied zijner
noodzakelijke relatie. Bovendien heeft hij in zijn twee-substantieleer,
de idee der werkelijkheid los gemaakt van de concrete existentie. In plaats
van het „zijn tegenover het denken" heeft het „zijn van het denken" zelf
gesteld. Hij is hierdoor geworden tot de stichter van het idealisme. Tenslotte
is hij met zijn leer der „idee" de voortzetter van Plato en daarmee tevens
de voorganger van Kant.
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Mens en Maatschappij in Plato's „Republiek"l).
door
Dr. D. LOENEN.
De bedoeling van mijn uiteenzetting is, U mijn houding duidelijk te
maken in een kwestie, welke sedert het begin van de vorige eeuw philosophen, historici, staatstheoretici en philologen heeft geinteresseerd n.1. —
zeer kort geformuleerd — deze, of Plato's ideale „staten" eigenlijk absolute
staten moesten heten, welke hun burgers geheel voor zich opeisten zonder
erkenning van recht op vrijheid voor de enkeling op enig gebied. Daarmee
hing de vraag samen, of de overgrote meerderheid van hun burgers, de
z.g. derde stand, door Plato enkel en alleen werd beschouwd als een
instrument, om de noodzakelijke economische voorwaarden te scheppen
voor het bestaan en de verfijning van een gering aantal bestuurders.
Een groot aantal schrijvers van de vorige eeuw, vooral in Duitsland,
maar ook in Frankrijk, achtte persoonlijk leven, vrijheid en zelfstandigheid
van de enkeling in Plato's „staten" volkomen uitgesloten 2). Deze zouden
volgens hen het individu geheel absorberen, slechts in zichzelf hun doel
vinden, niet in het bevorderen van de ontwikkeling en het geluk der
individuen, welke door opvoeding en levenswijze zoveel mogelijk tot
uniformiteit moesten opgekweekt worden. Ik waag het heden, op mijn
wijze, met volle achting voor mijn voorgangers, aan wie ik ten dele mijn
argumenten dank en door wie zeker mijn ogen verhelderd zijn, de boven
in het kort geschetste opvattingen te bestrijden, door Plato's concrete
uitingen na te gaan en zijn bedoelingen te peilen. De omvang van deze
rede laat niet toe, alle zijden van het thema „Mens en Maatschappij
bij Plato" te belichten, laat staan dat van de persoonlijkheid; betreffende
het essentiele echter in Plato's meningen over de verhouding van de mens
tot de samenleving leg ik U de volgende argumenten en resultaten als
voor mij nu geldend voor.
Wanneer Plato in het tiende boek van de „Leges" 3) de vragen be
handelt, of er goden zijn, of ze zich om de mensen bekommeren en of ze
*) Openbare les, gegeven op 29 Januari 1935 bij het aanvaarden van het privaat
docentschap in de Staatsphilosophie der Grieks-Romeinse Oudheid aan de Universiteit
van Amsterdam. De oorspronkelijke (minder juiste) titel luidde: „Mens en Maat
schappij bij Plato."
2) Zie voor een overzicht o.a.: Jellinek, Allgemeine Staatslehre 3, p. 292. v. Pöhlmann, Geschichte, der sozialen Frage u.s.w.2, II p. 108 vlg. Ook later bleef deze opvatting
de overheersende. Hier te lande is o.a. de polemiek bekend tussen Kohnstamm en
Bierens de Haan; zie de rede van den eerstgenoemde: Staatspaedagogiek en Persoonlijkheidspaedagogiek (1919) en verschillende jaargangen van het „Tijdschrift voor Wijs
begeerte" en „Onze Eeuw", nadien verschenen. — Scherp valt Valckenier Kips uit in
„Nieuw Nederland", December, 1934. Verschillende Plato-kenners uit de kring van
Stephan George blijken ook tegenstanders van de bovengenoemde meningen. Overigens
moet ik hier afzien van een volledige opsomming, evenals van uitgebreid vermelden
van auteurs vóór of tegen in de verdere noten van dit artikel.
3) 903 b. vlg.
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te verbidden zijn, dan stelt hij voor, den jongen twijfelaar o.a. op de volgende
wijze geloof aan de voorzienigheid van de godheid bij te brengen: „Laten
wij den jongen overtuigen, door te zeggen, dat door hem, die waakt over
het Universum, alles is geordend voor het behoud en de volmaking van
het geheel, waarvan ook ieder deel, naar zijn potentie, het hem toekomende
doormaakt en zijn passende taak volbrengt
En als een van die houdt
ook het kleine deel, dat het „ik" van jou is, steeds het Universum in het oog
en richt zich daarnaar, al is het nog zo uiterst klein. Maar jou ontgaat
daarin juist dit, dat de ontwikkeling als geheel hierom plaats vindt, opdat
het doel, hetwelk aan het leven van het Universum ten grondslag ligt,
tot zijn recht komt, want die ontwikkeling gebeurt niet om jou, maar jij
(bent er) om haar
En jou drukt het, niet te weten, hoe het beste
voor je samenvalt met de algemene loop der dingen." Ten duidelijkste
blijkt uit deze plaats het zoekende karakter van Plato's werkzaamheid,
zijn bijna beklemmende onzekerheid over de verhouding van de enkeling
tot het geheel, in casu tot de kosmos, in zijn levenswerk speciaal tot de
gemeenschap. Voor Plato was de mens, evenals voor Aristoteles, een wezen,
dat slechts mogelijkheid van bestaan en van hogere ontwikkeling kon
vinden in een samenleving 1). Dit houdt in: de vervulling van 's mensen
lagere en hogere behoeften, de uitgroei ook en ontplooiing van zijn arete,
zijn eigenste ik, is doel, maar zonder het middel van de samenleving
is nauwelijks bestaan van de mens, laat staan zijn ontwikkeling als ge
cultiveerd wezen, te denken. Men kan de neiging begrijpen om te zeggen, dat
voor Plato de samenleving het gewichtigste is. Vooral, omdat hij zelf schrijft
in de „Leges" *), dat het belang van de gemeenschap het leidende principe
is, in zoverre echter — dit bedoelt hij — deze gemeenschap beantwoordt
aan haar eigenlijke functie, n.1. de mogelijkheid te scheppen voor de mens,
om zijn hoogste potentie te activeren. Plato interesseert zich ook niet in de
allereerste plaats voor die vorm der samenleving, welke staat heet.
Hij zoekt, als goed leerling van Socrates, in de eerste plaats naar zin en
bestemming van de mens, naar diens innerlijke opbouw en plaats in het
universele leven. Tijdens dit zoeken schrijft hij een zijner beroemdste
werken, n.1. een werk over xö SIKOUOV, bij benadering te vertalen door de
gerechtigheid. Dit leeft in ons aller herinnering als de Republiek van Plato *).
In deze grote dialoog zoekt Plato naar de bouw van de ziel en de
gewenste gedragingen harer elementen en wil deze duidelijker laten zien
in de grotere opbouw n.1. de samenleving van mensen met zielen, de
makrokosmos, de mens in groot schrift. De maatschappelijke verhoudingen
zijn een eïScoXov, een beeld voor de verhoudingen tussen de zielekrachten 4).
Bij zijn analyse bestudeert hij de ziel, welke hij zelf ook als een sociale
x) Zijn theorie over het ontstaan van de samenleving alleen al bewijst dit: in het
belang der individuen wordt aaneensluiting gezocht.
2) 875 b.
...
3) De vraag, in hoeverre de „Republiek" een staat mag heten, kan ik hier niet
beantwoorden: misschien komt eens de aanleiding, om mijn overtuiging „zij is geen
staat", te motiveren.
4) Rep. 443 e. d. Plato ontkomt tijdens zijn beschouwing niet aan een petitio
principii — de ene eenheid immers spiegelt zich in de andere. Toch gaat zijn onder
zoek in de allereerste plaats uit naar de mens, niet naar de mensheid.
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opbouw beschouwt, in zoverre zij als sociale eenheid optreedt; hij acht
immers alle sociale verschijnselen in laatste instantie af te leiden van haar
aard in de verschillende individuen en deze verschijnselen geven om
gekeerd de beschouwer weer de beste sleutel in handen voor het vinden
van het wezen der zielen, waaruit zij voortkwamen: samenlevingen komen
niet voort uit een eik of uit een rotsblok, maar uit de karakters van de
mensen, die ze vormen x).
Hoe blijkt nu de opbouw van de ziel te zijn en wat is de aard van haar
SIKOUOV ? Welbewust van zijn schematische indeling laat Plato in de ziel
drie krachten werkzaam zijn: TÖ XoyicrtiKÓv, de rede, TÓ öcv&psïov,
de dapperheid, edele drift, zedelijke energie, TÖ èui0U^ir|TIKÓV, het
complex van de instincten 2). De rede, gesteund door de edele drift, moet
heersen over de instincten; het leven der ziel is een voortdurende actie
van de instincten, begeerten, impulsen, vermaand door de rede, door haar
ook bewaakt en zo nodig bedwongen met behulp van haar bondgenoot, de
zedelijke energie of edele drift. Ieder element heeft zijn eigen functie's,
welke het niet te buiten mag gaan; zó alleen blijft het evenwicht bewaard
en wordt de ziel tot een sociale opbouw. Zij is een levend, in zichzelf
strijdend organisme, zij verwezenlijkt dan het SIKOUOV, de gerechtigheid,
wanneer ieder van haar krachten datgene doet, waartoe zij van nature,
cpuaei, is aangewezen a).
Een beeld dan van dit 8IK.CXI.OV *), deze gerechtigheid, is de goede
samenleving. Aan de rede in de ziel beantwoordt in de samenleving de
groep der nadenkende, leiding gevende mensen, aan de dapperheid en de
edele drift, de bewakende, steunende, militaire klasse, aan het complex
der instincten, het naar gewin of lust strevende deel, liever gezegd de warenproducerende en distribuerende bevolking. De samenleving vormt een
kosmos, wanneer de grote producerende klasse zich gewillig laat leiden
en besturen door de regerende en beschermende klassen en wanneer dezen
op hun beurt een goed bewind voeren over de dragers van het economische
leven en deze kloek beschermen tegen gevaren van binnen en van buiten.
Alle klassen moeten hun plaats kennen en deze willen innemen; gene
mag zich begeven op anderer terrein, want door de natuur is ieder
voor haar functie aangewezen 5). Geschiedt dit, dan is ook in de maat
schappij het SIKOUOV verwezenlijkt, de goede verhouding tussen de naar
hun aard tot verschillende functie's aangewezen bevolkingsgroepen (£0vr|).
De rede is het kleine deel; onder de bevolking zijn de zuivere dragers
van de rede gering in aantal; weinigen hebben inzicht en aandacht voor
het algemene en blijvende, de velen leven slechts voor de verschijnselen
en feiten van het ogenblik. Zoals nu in de ziel het kleinste deel moet
regeren, rust de plicht tot besturen ook in de samenleving op enkelen.
Een wijs ingerichte gemeenschap is die, waarin ae talrijke producerende
M Rep. 544 d. Vgl. 435 c.
2) Ik laat hier de andere benamingen weg van de drie zielekrachten. De vertaling
van TO êittftv/jrjTixóv varieer ik, vooral om de geijkte, doch m.i. verkeerde voorstel
lingen wekkende term „begeerten" niet te laten praedomineren.
а) Er moet op gewezen worden, dat Plato allerlei schakeringen met nadruk
noemt: Rep. 443 d. 603 d. Vgl. ook 548 d. De verschillende namen trouwens voor de
genoemde drie krachten verbieden ons, Plato van schematisering te verdenken.
4) Voor de definitie: Rep. 433 a. 444 b. 586 e.
б) Rep. 397 e. 434 a vlg. 414 d vlg.
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stand zich willig laat voeren door de weinigen, welke het hoogste inzicht
bezitten. Geen enkele wet of regeling van staatsrechtelijke aard is in de z.g.
Republiek te vinden; haar grondwet blijkt echter te zijn: de wijzen regeren.
Dit feit alleen al waarschuwt ons voor de opvatting, in dit werk van Plato
althansde opzet voor een ideale s t a a t te zien. Het iseen o n d e r z o e k
naar wezen en doel van de mens en in zoverre deze slechts in een verband
van mensen tot zijn recht kan komen, heeft Plato de schildering van een
samenleving nodig. Want Plato ziet het individu niet als een geisoleerd
zelf, maar als lid van een geordende maatschappij, bestemd ook om binnen
die orde een functie te vervullen, omdat hij aan haar de mogelijkheid van
zijn bestaan en ontplooiing dankt. Het &IKOUOV, de gerechtigheid, ver
wezenlijken blijkt voor de mens, de kosmos in eigen ziel op te bouwen,
voor het 1 i d der gemeenschap, die plaats gewillig in te nemen
in de maatschappij, welke hem toekomt naar de praedominerende aanleg
of trek van zijn wezen. Door iedere enkeling kan de gerechtigheid
verwezenlijkt worden, zodra hij de wil toont en in de praktijk brengt, om
de plichten van zijn, door de natuur bepaald wezen, te vervullen en daar
niet buiten te gaan; door ieder lid van de gemeenschap, wanneer hij
naar verhouding van zijn ziele- en geesteskrachten zijn plaats in het
geheel wil innemen.
Zo'n houding eist inzicht bij ieder in eigen wezen en in eigen waarde
ten opzichte van het geheel. Hoe zou Plato anders kunnen verlangen,
dat de burgers gewillig hun plaats innemen ? Ipsis verbis kent
Plato het XoyioxiKÓv niet toe aan de dragers van de begeerten, maar
hoe kunnen dezen de hen wel geschonken deugd van de ococppoauvr),
het zijn plaats kennen en die willen innemen, de beheersing, de bezonnen
heid, toepassen zonder begrip van en nadenken over die plaats, zonder
inzicht dus ook in eigen wezen en in de positie van hun heersers?
Inzicht moet in alle burgers aanwezig zijn, men kan alleen spreken
van een meer en een minder; enkelen bezitten het in zeer bijzondere mate,
vandaar dat deze recht hebben op de leiding, maar ook de plicht, om als
lid van de samenleving deze te aanvaarden. De voüc;, de rede, werkt
dus in twee richtingen als sociale factor, bij de onderdanen, die hun plaats
door haar leren kennen en willen innemen, bij de heersers, welke krachtens
hun inzicht in het hoogste goed ieders en eigen plaats bepalen en het
geheel in aller belang leiden.
Ik combineerde al enkele malen „inzicht in eigen wezen en daardoor
zijn plaats willen innemen". Plato formuleerde dit laatste als T&auxou
npaTTEiv. Naast de eis van inzicht in eigen krachten stelt hij dus aan
ieder de eis van de daad. Ieder is n.1. door de natuur aangewezen voor
bepaalde arbeid, daarom moet hij als lid van de samenleving op de hem
passende gebieden arbeiden e n op deze alléén, in zijn m a a t s c h a p p e 
lijke functie mag ieder slechts op één gebied werkzaam zijn L) tot heil
van het geheel; nadrukkelijk spreekt Plato hier over de p r e s t a t i e s
tegenover de gemeenschap. Dit beteekent niet een eenzijdige
ontwikkeling van de individuen, noch voert het tot eenvormigheid ot despo
tische inperking op één levensgebied, zoals dat in Plato's dagen met de
Spartanen geschiedde. Plato zegt (ik paraphraseer): „Dat een schoen*) Belangrijk zijn: Rep. 370 a. b. 374 a. 397 e. 433 a.
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maker bij zijn leest moet blijven, is slechts als beeld bedoeld van de ge
rechtigheid. De ware gerechtigheid is niet iets, wat te maken heeft met de
uiterlijke werkzaamheid van de mens, maar met zijn innerlijke; zij bestaat
hierin, dat men in zich zelf evenwicht tussen zijn zielekrachten bewaart,
zijn eigenste ik behoudt, zichzelf weet te regeren. Dan wordt de ziel een
harmonie van hoge, lage en midden-tonen, in alle mogelijke schakeringen
en wie deze ongestoord weet te behouden, bij het verwerven van bezit,
de verzorging van zijn lichaam, of ook in politiek optreden of in zaken van
particuliere aard, staat in dienst van de verwezenlijking der gerechtig
heid" 1).
Plato spreekt in het verband van deze plaats over mensen, die zich
aan hun vak moeten houden, doch alleen als voorbeeld, om te laten zien,
hoe elk ziels- deel zijn eigen plaats moet innemen; hij zegt niets over
het absoluut gebonden zijn aan één werkzaamheid; elders laat hij vaklieden
volkomen de vrijheid om te veranderen van groep of om er iets anders
naast te beoefenen 2). Ten tweede blijkt ook hier ten duidelijkste, dat hij
méér gaven in ieder aanwezig acht, welke ontwikkeling gedogen en ook
verschillende schakeringen tussen de drie genoemde zielekrachten *).
Hier raken wij een fout van vele critici: men heeft zich de persoonlijkheden
bij Plato te weinig gecompliceerd gedacht en daardoor te uniform, verleid
door Plato's schematische voorstelling, die hij echter duidelijk als zodanig
aandiende. Eindelijk wijst het voorbeeld van die genoemde schoenmaker
er alleen op, dat deze zich niet moet bemoeien met de taak van een andere
groep n.1. met diegene, welke het staatsbestuur en de militaire bescherming
zich als taak van nature ziet toegewezen. Plato zegt immers elders: „een
schoenmaker zullen wij in ónze samenleving als schoenmaker aantreffen
en niet als stuurman er nog bij, noch een boer, die tevens rechter is of een
soldaat als koopman" 4).
Het blijkt ten duidelijkste op de betreffende plaatsen, dat Plato
critiek uitoefent op de toestanden in Athene, speciaal op het z.g. dilettan
tisme in het staatsbestuur en in de rechtbanken. Wanneer maar elk lid
van een bepaalde categorie zich in zake de samenleving6) onthoudt van
arbeid, welke buiten zijn capaciteit ligt, mag hij wel alle individuele eigen
schappen OÏKELCX, in zich ontwikkelen. Plato zal er niets tegen hebben,
wanneer iemand in en buiten zijn taak als lid van een gemeenschap zich
een goed vriend toont, sportsman of kunstzinnige, natuurliefhebber of
gelovige, mits hij maar zijn sociale functie op de juiste manier opvat en
vervult. Want Plato beschrijft in zijn Republiek alleen het sociale aspect
van de mens en doet op deze plaatsen een waarschuwing horen tegen
beunhazerij op maatschappelijk gebied, doch formuleert geen dwang
maatregelen tegen het individu met zijn vele facetten en mogelijkheden. Dit
moeten wij goed zien: Plato beschrijft de mens in zijn contact met anderen,
als lid dus van een samenleving, laat daarom veel onbesproken, wat wij,
als persoonlijk leven stilzwijgend voorondersteld, aanwezig moeten achten.
En bedenken wij nogmaals, dat Plato zich van het schematisch karakter
*) Rep. 443 c. d. *) Rep. 434 a.
3) Ik wijs hier ook op het meervoud ra abroO npdrT C I V , dat we op de betref
fende plaatsen consequent zien terugkeren.
*) Rep. 397 e. Vgl. 434 a vgl. 551 e.
6) Rep. 433 a. Vgl. 443 b.
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zijner zielsindeling bewust was, dan kunnen wij ons in zijn samenleving
een eindeloos aantal gevarieerde en door hem als berechtigd erkende
karakters en levensvormen denken. Zijn eigen ideale wachter trouwens
in het tweede boek van de „Republiek", zijn philosoof in het zesde boek
van hetzelfde werk en de ,,wijze" in zijn „Theaetetus", vertonen een com
binatie van kwaliteiten J). Plato vraagt immers van de gemeenschap voor
ieder arbeid in overeenstemming met zijn individualiteit. Zijn arbeids
deling is niet in de eerste plaats een systeem van economische productie,
maar een onvermijdelijk uitvloeisel van een goed geordende maatschappij
d.w.z. een gemeenschap, waarin de persoonlijke krachten in ieder hun
passend terrein van activiteit vinden, tot heil van het geheel. Daarnaast
prikkelt Plato tot doeltreffende arbeid; hij verlangt de grootste prestatie
van de enkeling op zijn eigen gebied. Hij beoogt op zijn wijze efficiency:
geen parasieten b.v. mogen er leven in zijn gemeenschap 2), de arbeids
kracht van de vrouw — de helft van de maatschappelijke krachten — moet
geëxploiteerd worden, hij betreurt en verbiedt in zijn staat het verwaarlozen
van de linkerhand en zeer tekenend is in dit verband wel, dat de kinderen
in zijn speeltuin al met speelgereedschap worden bezig gehouden.
In een samenleving moet volgens Plato ieder dus die arbeid kunnen
verrichten, waartoe zijn aanleg hem heeft bestemd. Dat is het van
nature gegeven recht van ieder, daarin ligt de mogelijkheid voor zijn
vorm van geluk en de voorwaarde voor de versterking van de a l l e n
tot voordeel strekkende gemeenschap 3). Wij moeten zo zegt hij, ieder
datgene geven, waar hij naar zijn aanleg recht op heeft 4); dit is de
conditio sine qua non voor een goede maatschappij-ordening. Treffend
is de vergelijking die hij maakt tussen zijn maatschappij en een ge
schilderd portret: geen van de lichaamsdelen mag u i t z o n d e r l i j k
schoon 'zijn, maar naar zijn aard, in verband met het geheel. Plato
is een bevrijder, niet een despoot; zijn „staat" bevordert, ja eist van de
enkeling het najagen van zijn, door de natuur bepaalde, doeleinden, maar
kiest hem dan uit voor de taak, welke hem het beste ligt en waardoor hij
een bruikbaar lid van de gemeenschap wordt: iedere individualiteit wordt
v r ij gemaakt. De mogelijkheid voor de ontwikkeling van ieders krachten
mag niet afhankelijk zijn van bezit, rang, stand of geboorte, Plato's
gemeenschap breekt deze banden der jonge persoonlijkheden, zij eist in volle
gaafheid, zoals de natuur ze schiep, de jongeren op en zal hen keuren in
alle zuiverheid, naar hun geschiktheid, tot geluk voor henzelf en tot haar
eigen versterking. Ieder zal naar zijn aanleg arbeid ontvangen en die
moeten verrichten en ieder zal ook naar zijn moreel en intellectueel peil
*) Ook de lectuur van Politic. 3x0 b vlg. Leg. 734 e. 773 c stemt tot scepsis over
de vraag, of Plato eenzijdigheid in de karakters en uniformiteit in de samenleving
gewenst acht! Zie ook Tim. 18 a. De verhoudingen in de Academie wijzen daar ook
niet op! Welk een uiteenlopende figuren en talenten! En hoe bont is de schare van
Plato's karakters in zijn dialogen!
2) Rep. 564 c. Vgl. ook 406 c.
3) Rep. 421 c.
4) Hij gebruikt anoitióvrez: Rep. 420 d. 415 c. Polit. 295 a. Van belang is
ook het herhaald gebruik van rd vpoarjxov, wat bij iemand hoort of past, het hem
toekomende: Rep. 420 d. Polit. 295 a. Leg. 903 a. Vergeleken met Rep. 332 c. blijkt
dit begrip ook weer de bij Plato zo bekende „Umwertung" te hebben ondergaan.—
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geluk en vreugde genieten. Suum cuique in wel zeer brede en diepe zin,
maar de verwezenlijking ervan betekent ook niet minder dan de verwezen
lijking van de hoogste gerechtigheid x).
De opvoeding dient dit doel voor alle groepen. Weliswaar ontbreekt
in de „Republiek" een uitvoerige beschrijving van opleiding, positie en
arbeid van de z.g. derde klasse, maar deze is niet uit minachting nagelaten
of uit onderschatting van haar betekenis. Plato laat immers reeds in dit
werk hier en daar belangstelling blijken voor de functie van de producerende
groepen; in de „Leges" lezen wij zelfs een uitvoerige beschrijving van
boeren-leven, waarin de opvoeding van allen een grote plaats inneemt,
een opvoeding waaraan zelfs gedeeltelijk slaven-kinderen deel hebben.
In de „Republiek" blijkt ieder iets met zijn krachten aan de ge
meenschap te kunnen bijdragen s); ook al behoeft de meerderheid de
bijzondere dragers van het goddelijke als leiders, om het zwakker in haar
levende deel van het goede te realiseren *). Over het handwerk en de be
oefenaars daarvan zegt Plato scherpe dingen weliswaar 4), maar dit is geen
grond, om Plato alle belangstelling voor die stand te ontzeggen, laat staan
hem niets dan verachting er voor toe te dichten. En wanneer hij er over
spreekt, dat het niet zo erg is, wanneer handwerkers eens niet deugen,
dan zegt hij dit in vergelijking met de belangrijkheid van de regeerders en
er staat bovendien niet d e, zoals meer dan één criticus belieft te vertalen6).
Plato spreekt op een andere plaats zelfs over de goede invloed, welke
vaklieden met hun producten op zijn wachters kunnen uitoefenen •).
Plato wordt in het algemeen alle belangstelling voor de categorieën van
handwerkers, boeren, kooplui enz. ontzegd, dus onverschilligheid toege
dicht voor het economische leven. Men vergeet dan, dat Plato al in de
„Republiek" kwestie's van economische aard regelt '), terwijl hij in de
„Staat der Wetten" zeer gedetailleerd het boerenleven en bedrijf beschrijft,
ook distributie, handel, marktwezen, prijsregeling enz. Hij bekommert zich
om het zedelijk welzijn van „mindere" burgers 8), bemoeit zich ernstig
met de slavenkwestie, schrijft zelfs het juiste uur van opstaan aan de
boeren voor, enz. 8). Het is absurd, te veronderstellen, dat dit werk b.v.
geschreven zou zijn zonder lange nauwkeurige voorstudie op dit en andere
gebieden, één der feiten m.i., waardoor alleen al de schematische voor
stelling „Plato idealist, Aristoteles realist", aan bedenking onderhevig
mag geacht worden.
De opvoeding dient — ik poneer dit met nadruk — de verwezenlijking
van de arbeidsdeeling voor alle groepen. Hoe zou zonder de lichamelijke
x)

ra éaurou itpÓTTecv blijkt otxatov tcvai: Rep. 586 e. Vgl. 443 b. en 444 b.
Si9e.
590 c. d. Vgl. Charmides 163 a vlg.
4) Rep. 495 d. Vgl. 590 c. Symp. 203 a. 209 a vlg.
5) Rep. 421 a. Vgl. 434 a.
s) Rep. 401 b.
7) b.v. 422 d. Vgl. a en c. 552 a. Vgl. 556 a. 556 b.
8) Leg. 920 a. c. 919 c.
') De geijkte voorstelling over Plato's aristocratische verachting van alle handen
arbeid komt in een eigenaardig licht te staan, wanneer we bedenken, dat in zijn
.Republiek" geen slaven bestaan. Burgers dus, die verwant zijn aan hun leiders
(415 a. Vgl. 414 e) ja, hun broeders, doen de z.g. slavenarbeid.
2)
3)
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en geestelijke verzorging van de z.g. derde stand de mogelijkheid bestaan
tot schifting der edelsten en meest intelligenten uit alle standen, een
maatregel, welke door de goden gesanctionneerd wordt? ]). En zou Plato
juist deze stand met de minste zedelijke en redelijke weerbaarheid aan
zichzelf overlaten en dus laten degenereren tot een element in de samen
leving, dat steeds de ordening zal dreigen te verstoren? Zou hij voor hen
géén behoedende maatregelen nemen tijdens de opvoeding, b.v. door
censuur op de leerstof, muziek en lectuur zoals hij dat toch voorstelt bij
zijn beschrijving van de opleiding der wachters ? En waarin zou zijn gemeen
schap dan toch excelleren boven de bestaande, welke hij beschuldigde van
verwaarlozing juist inzake de opvoeding? 2). Plato stelt toch de algemene
eis, dat de staatslieden hun medeburgers beter moeten maken en critiseert
hen, die deze plicht verzaakten 3); zou hij zelf haar vergeten voor zijn
samenlevingen ? En hoe zouden de burgers zich gewillig kunnen schik
ken, onder invloed van overreding en met toepassing van de acocppoaóvr] 4)
wanneer niet systematisch — minstens in hun jeugd — aan de opbouw
van hun karakter en inzicht werd gearbeid? Op tal van plaatsen blijkt
zonneklaar, dat Plato bezorgd is voor het morele welzijn van a l l e n .
En waarom zou de eerste klasse, n.1. die der heersers, moeten offeren en
lijden om het geheel, indien de betekenis van de overgrote meerderheid
binnen dat geheel door Plato zo gering werd geschat, als velen het wensen
voor te stellen? Trouwens — en dit is het gewichtigste — wat bedoelt
Plato met klassen of standen? Wij zijn bij het horen van „de derde klasse"
in sociologisch verband direct geneigd te denken aan mensen, die door
hun geboorte of bezit tot de minderen behoren; bij Plato leidt dit tot een
geheel verkeerde voorstelling. In zijn „staten" behoort ieder slechts
krachtens zijn psychische en intellectuele aanleg tot een klasse, zijn klasse
indeling berust op de natuur en is slechts gemaakt, om globaal de zielekrachten en haar dragers aan te duiden. Klasse is voor hem een begrip,
ontleend aan de maatschappijen van zijn tijd, maar gevuld met geheel
nieuwe waarden 6). Tijdens de opvoeding wordt geobserveerd, voor welke
arbeid ieder geschikt is en deze bepaalt zijn klasse 6).
De opvoeding wordt nu ingedeeld in verschillende stadia, welke ik
niet in bijzonderheden kan beschrijven. Tijdens en na elk stadium worden
de jongere en oudere pupillen geobserveerd, gekeurd en geschift naar
karakter-eigenschappen, kennis en begrip, om ieders natuurlijke functie
x)

Rep. 423 c. d. 415 b. c.
Leg. 819 d.
Gorgias 513 e. 515 a. d. 517 a. Politic. 297 b. Vgl. ook Apol. 29 d. e. Allen
moeten tot het goede opgevoed worden. Zie o.a. v. Pöhlmann, l.c. II p. 64.
4) Zie p. 4. Ik kan
hier niet uitvoerig over het begrip itetOm spreken: zeker
staat het vaak dicht bij opvoeding of bij vermaning en preek.
5) Het woord klasse is trouwens een suggestieve vertaling van
ë'hot, wat
Plato voor zijn bevolkingsgroepen gebruikt; het is aan de terminologie van onze tijd
ontleend en aan hedendaagse verhoudingen; voor zover deze in Plato's tijd bestonden,
wilde hij deze „umwerten". De betere vertaling van s') o? is: groep.
6) Een sprekend bewijs voor de ernst waarmee Plato dit door wil voeren: in de
„Staat der Wetten" wordt bij het spel al waargenomen, waartoe ieder kind aangelegd
is en hem wordt naar zijn neigingen het reeds door mij gemelde speelgereedschap
gegeven. Het spel is dus reeds een voorbereiding voor de latere arbeidsdeling. Verder
moeten wij wijzen op de mogelijkheid, van groep te wisselen, wanneer het gemeen
schapsbelang dit eist: Rep. 423 c. d.
2)

3)
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in de samenleving te bepalen. Het gehele proces duurt tot de vijftig-jarige
leeftijd toe. Natuurlijk vallen telkens alumni af; dit is eigenlijk onaange
naam uitgedrukt. Men moet zeggen: natuurlijk vinden tijdens deze op
voeding de meesten de hun toekomende taak. Want hij stuurt die z.g.
zwakkeren niet naar een verbeterhuis, om misschien later gereclasseerd
te worden, noch worden zij mislukkingen ten laste van de maatschappij,
zijn opvoeding is ook niet een school, waar telkens weer jongens afvallen,
om ergens heen te verdwijnen, neen, zijn scholing is er juist op gericht,
te ontdekken, waar ieder heen moet en helpt ieder tot in de maatschappij
aan de doelmatige plaats; het is een zorgen voor individu en voor gemeen
schap beide, omdat zij moet leiden tot ontdekking van het in ieders natuur
liggende doel en het mogelijk maakt, dat ieder naar zijn aanleg ingeschakeld
wordt in de arbeidsgemeenschap, die menselijke samenleving heet. De
opvoeding is de onmisbare voorbereiding voor de verwezenlijking van de
ware sociale gerechtigheid.
Vrij maken van ieders kwaliteiten tot activering in de burger-gemeenschap bleek een belangrijke opgave van de opvoeding: speciaal wil ik nog
spreken over de betekenis van het vrijmaken van de vouq, de rede, die
bijzondere Öp£Tr| in de meest-begaafden naar intellect en karakter. De
(piAóoocpoq heeft inzicht in het öyaGóv, het wezenlijk goede en ware en
bezit daardoor op sociaal gebied het recht, om zijn medeburgers hun plaats
toe te kennen en te regeren naar de zin van het Universum, welks wezen
en doel hij heeft aanschouwd. Dat inzicht betekent naar SocratischPlatonische opvatting echter ook de wil, om het goede, schone en recht
vaardige in daad om te zetten. Het onvermijdelijk uitvloeisel van zuiver
inzicht is immers het vrijwillig niets-kwaads-doen. Want doet de cpiXóaocpoc;
dat, dan ontbreekt hem het inzicht nog in het algemene en voor hemzelf
goede. Intellect is slecht één werkzaamheid van de VOUQ; voöq en
XoyiaTiKÓv zijn beter door rede en redelijkheid te vertalen, wanneer
men althans een poging wil doen, om deze woorden in het Hollands weer
te geven. Inzicht en wil zijn de beide krachten, waaraan de opbouw van de
ziel tot een harmonie is toevertrouwd. De sterkste dragers van inzicht en
wil zijn ook de dragers der gemeenschap. Zij zijn de vorsten, waarover
Plato in de „Politicus" zegt, dat hun persoonlijkheid steeds boven wetten
uitgaat, zij zijn degenen, die naar ieder geval afzonderlijk, naar iedere
situatie of persoon kunnen oordelen, kortom, die wijzen, welke tot het
goede voor het geheel kunnen besluiten J); daarom wordt het ook in de
„Republiek" niet nodig geacht, om over bijzondere economische of poli
tieke regelingen uit te wijden. Ook dit stellen van de persoon boven de
wetten bewijst wel, dat Plato niet een star staatsregime wenst, maar een
leiding door de levende persoonlijkheid.
En waarom mogen zij absolute macht uitoefenen? Om hun inzicht
in het wezen der dingen en in het doel van de samenleving, maar ook,
omdat hun rede in de steeds - voortdurende zielestrijd overwinnaar
blijft over hun instincten. Zij willen de „lagere" zielekrachten niet ver
nietigen, doch veredelen en beheersen, om zó hun ziel om te scheppen
*) Passim in Plato's staatsphilosophische werken. Zie o.a. Polit. 296 d. e. Leg.
875 c.
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tot een harmonisch geheel. Het hoogste ligt, — zij weten het — buiten de
zinnelijk-waarneembare wereld, maar binnen het lichamelijke leven
ondergaan de wijzen een louteringsproces, een bekering, waarvan de
verschillende stadia zijn beschreven in het Symposion. Wanneer men deze
dialoog b.v. naast de „Phaedo" en de „Gorgias" leest, in welk gesprek o.a. de
eis van het „liever onrecht lijden dan onrecht doen" wordt gesteld, doet het
zonderling aan te bedenken, dat men Plato een zuiver rationalistische
opvoeding toeschrijft 1). Dat het genoemde proces van volmaking bij de
verschillende individuen uiteenlopend zal zijn, blijkt uit de relativistische
beschouwing over ieders mogelijkheden, naargelang van de constellatie
en intensiviteit van zijn zielekrachten a). Ieder zal dientengevolge ook zijn
eigen probleem hebben in de beheersing en de zelfoverwinning, welke
toch al op zichzelf de meest eigene of intiemste individuele daad is van de
persoonlijkheid. In haar blijkt de mens immers, vaak na een langdurige
groei, na wrijving met samenleving en omgeving, zichzelf gevonden te
hebben, zijn betekenis ook onder zijn medemensen en de hem toekomende
plaats in het arbeidsproces der samenleving.
De wijze regeerders zijn verantwoording voor hun gedragingen alleen
aan zichzelf verschuldigd, maar daarbij leggen zij eigenlijk rekenschap
af van hun arbeid als lid van de gemeenschap: zo al niet formeel, dan toch
reëel staat deze dus boven hen als autoriteit. Zij verschaft hun een plaats
en functie. Hun persoonlijke zelfbevrijding en hun inzicht brachten hen
echter naar voren in de maatschappij en gaf hun recht op de leiding. De
vouc; maakte hen tot souvereinen in de gemeenschap, dus in hun sociale
functie, maar.... gaf hun ook een deel van hun vrijheid weer in het particu
liere leven. Na hun zelfoverwinning staan weer alle genietingen voor hen
open 3), in hen verkeert zich, door de morele vrijheid, de idee der maat
schappelijke gebondenheid tot individuele vrijheid. Hoezeer Plato bezorgd
is voor de zuivere ontplooiing van het individu, blijkt wel uit zijn vrees
voor een mogelijke kwetsing, een Ö&IKEIV *), van de persoonlijkheid,
indien deze gedrongen zou moeten worden tot deelneming aan het
practische staatsleven tegen eigen neiging tot bespiegeling in. De motivering
voor deze dwang put hij ook hier weer uit de sociale gerechtigheid, welke
immers voor allen moet verwezenlijkt worden; daartoe moeten de
besten een offer brengen, want de samenleving wordt het best geleid door
dezulken, welke afwisselend hun leven doorbrengen in bespiegeling en
praktijk; een probleem, dat Plato's eigen hart zijn leven lang pijnlijk
gespannen hield 6). Het verwijt van eenzijdig intellectualisme en van blinde
gehoorzaamheid aan een staatsmacht (!) schijnt in het licht van deze
gegevens wel zeer misplaatst. Bevreemdend wordt het, wanneer men
bedenkt, dat Plato de deugden, voor een samenleving ontwikkeld en daarin
toegepast, niet de hoogste acht. Wij kunnen hier niet zijn onderscheiding
der deugden in bijzonderheden uiteenzetten, maar voor ons verband is
het alleen al voldoende, er op te wijzen, dat, hij spreekt van een ococppov Kal
1) De lectuur van het zesde boek van de „Republiek" alleen al, geeft ons de over
tuiging, dat voor Plato de persoonlijke innerlijkheid van het hoogste gewicht is.
2) Zie p. 4—6, 13. Rep. 421 c. 367 a. 4) Rep. 519 d. 520 a.
5) Een zeer persoonlijk beleven blijkt dus de achtergrond van de bovenstaande
woorden. Zie mijn artikel in het,, Tijdschr.v. Wijsbeg." 1929, p. 198 vlg.: Plato's houding
tegenover het practische staatsleven.
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(ppóvi^iov öq ye £V -rroXiTEia *) en een -n:oXiTiKr|V ys dvSpsiav 2).
De hoogste deugden waren voor hem innerlijke belevenissen van de
persoonlijkheid.
De aanstaande leiders genieten een musische en gymnastische op
voeding a): beide moeten een goede invloed ook op hun moreel en karakter
uitoefenen, zij worden geharde militairen in de loop van hun leven, blijven
steeds aan sport en spelen doen en ontvangen een zeer lange weten
schappelijke en wijsgerige opleiding. Is het niet het onvertaalbare rj0o<;
waarnaar hier wordt gestreefd? En zweeft ons niet voor ogen de har
monische mens, door velen gedroomd als algemeen verwezenlijkt ideaal
in Hellas, maar welke nu juist de droom blijkt van Hellas' beste zonen? *).
Plato's leiders leven in een sober verbruiks-communisme, waarvan de
weinige benodigdheden worden opgebracht door de anderen. Hij vergelijkt
hen ergens met taaie, magere honden: wij zien asceten vóór ons. Monniken
zijn zij te noemen, maar strijdbare, in de wereld, sterk te midden van de
woelingen der begeerten en instincten in of om hen, leiders, maar tevens
geleerde, bespiegelende wijsgeren. Misschien is de ideale wachter de wijze
koning uit het sprookje, maar zonder diens uiterlijke glans en majesteit.
Zij zijn niet „een kaste van koninklijke mensen, waarvoor alle andere
standen slechts bestaan als materiele basis". De „Republiek" is tenslotte
niet, zoals dezelfde schrijver (Kohnstamm) zegt „een instrument tot op
voeding van de ware wijsgeer en tot verwezenlijking van de voorwaarden,
waaronder hij kan blijven bestaan". Plato verlangt niet naar een, slechts
door een zekere concentratie van bezit mogelijke, aristocratisch-verfijnde
geestescultuur, in weinigen belichaamd, waaraan echter alle anderen
ten offer vallen. Zijn hoogste ideaal is niet dat van den philosoof-koning
of koning-philosoof: hij begreep te goed de onderlinge afhankelijkheid
van leiders en maatschappij onder iedere vorm van gemeenschap. Die
regeringsvorm is slechts een middel, een consequentie van Plato's zielsleer,
zijn doel is sociale rechtvaardigheid in brede zin: economisch, politiek,
cultureel. Zijn Republiek is mede een pogen, om het culturele doel en het
welzijn van de weinigen in overeenstemming te brengen met het geluk en
het welzijn van de velen.
De hoogste wachter doet — ik zinspeelde er reeds op — niet anders,
dan de eenvoudige man: zijn plicht en het enige offer, dat hij als leider
van de gemeenschap vraagt, is zoveel levensonderhoud, als hem vrijheid
kan geven van lichamelijke arbeid. In afkomst zijn alle burgers broeders,
in het doen van hun eigen arbeid zijn zij genoten, in het wederzijds geven
van een evenredige hoeveelheid van verschillende dingen of arbeid bestaat
de gemeenschap; het idee van wederkerigheid is in alle consequenties
verwezenlijkt. Macht is niet de drijfveer tot heersen, noch bepaalt een
heren- en slaven-moraal de constructie van de „staat"; integendeel, de
x)

Polit. 309 e.
Rep. 430 c. Vgl. Adam bij 433 a.
o.a. Rep. 410 a vlg. Adam wijst bij die plaats op de overeenstemming met
Pericles' ideaal (Thuc. II 40). Vergelijk ook o.a. nog Rep. 395 c voor de aan te
kweken k a r a k t e r - eigenschappen en o.a. Nettleship, Hellenica, p. 101.
*) Desondanks schrijft Kohnstamm in het Tijdschr. v. Wijsb., XVI (1922) p.310:
„Hij (Plato) ziet in het denken, de rede, (men lette op deze foutieve interpretatie van
voüs, XoytaTixóv D.L.) het eigenlijk menselijke. Voor mij zijn „uit het hart alle uit
gangen des levens".
a)
s)
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heren zijn bondgenoten, ou^&xoi, zorgdragers, KT]5£[JIC>VEC;, hoeders,
(puXcxKEc;, redders, acoTT]p8b, helpers, ÈiUKOUpoi. Zij leven in het besef, een
elite te zijn, maar als zodanig juist gebonden aan dure plicht jegens de
gemeenschap; hun verhouding tot de geregeerden isethisch-humanistisch
van karakter. Geen wolven, maar herders zijn zij, vriendelijke makkers, geen
harde heren; zo spelen zij mee in het drama, dat gemeenschap heet. l)
Bij zijn onderzoek meent Plato als recht van de mens gevonden te
hebben de ontplooiing van zijn ware en beste wezen, maar dit recht wordt
slechts verworven door de dure plicht, te streven naar zelfkennis tijdens
een nooit-eindigende strijd om de heerschappij van de rede, een strijd, voor
ieder verschillend in vorm, naar aanleg en jaren. Deze strijd bleek zich te
richten tegen de overheersing der instincten en betekende opgeven van
individualistisch-egoistisch streven ten nadele van de samenleving en
anderer rechten, voorzover deze door de natuur waren gegeven.
Omdat slechts in een goede maatschappij de cultuuropgaven van de
mens kunnen verwezenlijkt worden en de volkomen uitgroei en ontwikkeling
van karakters, ja zelfs het materiele bestaan, mogelijk is, mag de gemeen
schap offers vragen en zelfs dwang toepassen in het belang van allen.
Zij kan niet toelaten, dat ieder in zijn levenswijze daarheen gaat, waarheen
hij wil 2), omdat er geen waarborg bestaat, dat het „vrije" individu als
richtsnoer van zijn handelen het belang van het algemeen zal kiezen, en
ook niet, omdat door zulk een willekeur de orde zal verstoord worden,
welke aan ieder zijn plaats in het geheel heeft aangewezen. Het geluk,
noch de arbeid van de enkeling, die voor de samenleving schadelijk is,
wordt daarom gedoogd. Evenmin dus een ongebreideld zingenot of streven
naar macht, zoals het individualisme in zijn extreme vormen dat wilde.
De gemeenschap beknot met moreel recht gewelddadig de weerstrevende
egoïstische enkeling of sluit hem uit, want TtoXmKrj oü xö ÏSiov, ccKka
TÖ KOIVÖV öcv&YKr) ^iéX.£IV8) geen lust of willekeur van klassen of
personen mag TÖ f|yoó[i8VOV, het leidende principe zijn, maar TÖ KOIVÖV.
Dit is de gerechtigheid in de verhouding tussen mens en maatschappij,
al past Plato eerst dan geweld toe, wanneer hij een beroep heeft gedaan
op intellect, moreel gevoel en geestelijk eigenbelang van de enkeling.
Plato weet ook, dat hij offers vraagt, juist van de wijzen en leiders,
maar het geluk, noch de belangen van een enkeling of één klasse, b.v.
op grond van bezit, stand, geboorte of intellect mag normatief zijn voor
de inrichting van een samenleving, waarbij het immers gaat om wel en
wee van allen te zamen 4). In deze sfeer wordt echter het individuele
geluksprobleem niet verworpen. Ten bewijze hiervan kom ik tot de be
handeling o.a. van enige zeer belangrijke uitingen in de „Republiek".
„Socrates" zegt daar ergens (ik paraphraseer): „Al die begeerten, instincten
en impulsen, welke zich laten leiden door kennis en rede, zullen de zuiverste
genietingen en bevrediging deelachtig worden, zover het hun mogelijk is,
omdat zij zich door zuivere waarheid laten leiden. Zij zullen voor zich ook
de eigenste verwerven, de meest bij hen passende, wanneer werkelijk het
*)
2)
3)
4)
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Rep.
Rep.
Leg.
Rep.

421 c. 416 b. Vgl. voor den geest nog: 440 d. 463 a. b. 416 a. 547 c.
520 a.
875 a. b. Vgl. Rep. 420 c. 42ia-c. 520 a. Zie p. 18.
420 b. d. 421 a-c. 458 b. 465 d. 466 a. b. 519 e.

beste voor ieder ook zijn eigenste wezen betekent." En de spreker vervolgt:
„Wanneer dus de hele ziel zich laat leiden door het wijsheid-begerende
deel en er zich niet tegen verzet, is het voor ieder deel mogelijk, in alle
andere opzichten zijn eigen taak te vervullen en ook 8IKOCIOV te zijn;
hij kan ook zijn eigen genietingen inoogsten en wel de beste en naar
mogelijkheid de zuiverste"1). Elders zegt Plato in hetzelfde werk: „Men
moet door dwang en overreding trachten te bewerken, dat de regeerders
en wachters zo goed mogelijke „vaklieden", 8r|^ioupyói., van hun eigen
taak worden en alle anderen evenzo en wanneer zo de gehele gemeen
schap groeit en haar goede opbouw verkrijgt, moeten wij het aan de natuur
overlaten, in welke vorm zij aan elk der groepen deel geeft aan het geluk" 2).
Deze plaatsen zijn afzonderlijk en in verband met elkaar voor ons onder
werp allerbelangrijkst. Hier is Plato weer aan het zoeken naar het passende
voor ieder, zoals we dat ook constateerden aan het begin van deze rede
bij het aanhalen van de plaats uit de „Staat der Wetten". Hier wordt
duidelijk gezegd, dat ieder in zekere mate zich door de rede kan laten
leiden en ook blijkt, dat het beste en waardevolste van ieder diens eigenste
wezen, we mogen zeggen, zijn eigen individualiteit is, een begrip, dat
Plato elders s) door een variatie van TÖ O'IKEIÓTCXTOV n.1. TÖC OIKEICC
schijnt te benaderen. De instincten zijn volgens hem op zichzelf niet te
verwerpen; ook dat bewijst deze plaats 4). Hij eist geen vernietiging er van,
maar leiding en veredeling door Xoyia[j.óq en voGq: uit de strijd om
de ziele-harmonie blijkt ook voor Plato de individualiteit naar voren te
komen 5). Het is opvallend, dat Plato hier begrip toont voor de relatieve
waarde van iedere begeerte of impuls en dat volgens hem, voor ieder,
naar de mogelijkheid van zijn, door de natuur bepaalde, individualiteit de
wegen openstaan naar berechtigd genot: ook op dit gebied blijkt in zijn
gemeenschap de mogelijkheid tot pluriformiteit te bestaan. Plato is hier
relativistisch, want er is een scala van volkomenheden, daarnaar ook een
relativiteit van geluk en vreugdegevoelens voor de individuen6), maar
er bestaat ook een absoluut bindende norm voor hun gedragingen: de
rede in de ziel, de redelijkheid in de samenleving; zij zijn de maat voor
alle dingen, niet de lusten dragen deze in zich. Uit deze opvatting blijkt
Plato's wil, het individualisme te doden, maar niet het individu of het
individuele.
Elders ') blijkt het zoeken van geluk voor allen de enige grond, waarop
de „staat" wordt opgebouwd, die geen eenzijdig machtsmiddel mag zijn
in de hand van een individu of heersende klasse, noch een instrument,
om de middelen te verschaffen ter bevrediging van nooit-eindigende
begeerten, maar een bodem, waarop een zo algemeen mogelijk geluk zal
kunnen groeien 8), een gemeenschap in de ware zin *), waar alle leden
!) 586 d. e. Vergelijk voor het laatste gedeelte: 443 c.
2) 421 c.
3) Rep. 443 d.
4) Zie hiervoor vooral: 434 c vlg. 443 d. e. Adam bij 586 d.
6) Vgl. 443 c.
6) In Plato's gesprekken blijken vaak bepaalde mensen slechts toegankelijk voor
bepaalde waarheden en hoe mild-ironisch Plato dit feit bij gelegenheid kan aanzien,
blijkt wel uit de typering van den braven Kephalos in de „Republiek".
') b.v. Rep. 500 e. Leg. 742 d. c. 743 c. 945 d.
8) Rep. 420 e. Vgl. ook 414 d. 417 b.
') Rep. 519 e.
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alle pijn en vreugden van het geheel meemaken *). Dit beginsel „als één
lid lijdt, lijden alle leden" is door Plato niet bedoeld als beeld van een
organisme, dat alleen voor zichzelf bestaat en waarvan de opbouwende
leden geen betekenis hebben; hij meent, dat het geheel gezond moet zijn
als voorwaarde voor de gezondheid van de leden en elk lid vindt juist
zijn gezondheid, ook zijn vreugden en leed, in het geheel, door zijn arbeid
en leven er aan te wijden. Door het werken van sterk gestimuleerde sociale
driften groeit een gemeenschap, waarin de individuele driften hun uitleving kunnen vinden, ingeperkt alleen door de grenzen van anderer
rechten, welke de rede en de redelijkheid bepalen.
Wij komen tot bijzonderheden van het geluksprobleem. „Van nature
is ieder zichzelf het liefst," zegt Plato ergens a). Dit is niet te veroordelen,
alleen de te grote liefde voor zichzelf, de zelf zucht is de oorzaak van
alle verkeerdheden; en ook „die ene begeerte, welke ons allen gemeen is,
n.1. dat het gebeurende zal gebeuren, het liefst geheel, maar zo niet,
binnen menselijke mogelijkheid, KCCTOC Tiqv XF]q auxou (PU/R^c; ÈIMA^iv
naar zijn eigen wens" s). Boven de liefde echter voor zichzelf en het
zijne behoort voor den man van betekenis uit te gaan de liefde voor de
gerechtigheid 4). Deze draagt haar loon in zich, want het innerlijk geluk
wordt gevonden door het najagen van de deugd; het geluk, dat in zedelijk
handelen ligt, moet de mens als voldoende loon beschouwen 6).
Schijnt dit wel zeer zwaar en schier bovenmenselijk, andere uitingen
leveren het bewijs, dat Plato de menselijke zwakheid kent en begrijpt.
Gevoelens van on- en welbehagen in verschillende graduaties en scha
keringen zijn ook voor Plato normen van geluksgevoel en hij wijdt er
zeer veel aandacht aan «). Wij zoeken naar vreugde en geluk, zegt hij
ergens '). De waarde van het leven wordt bepaald door het zuivere over
schot aan „lust". Plato maakt zelfs een balans op van de lust- en smartgevoelens van de ASIKÓQ en de ÖLKOCIOC; 8). Van hedonisme echter
kunnen wij hem niet verdenken. Eudaemonistische trekken komen hier
en elders sterk naar voren, zelfs utilaristische »), maar rede en moraal
(vooral de sociale moraal) zijn de richtsnoeren voor het streven naar geluk
van de enkeling. Beide trekken herkennen wij nu in Plato's eis en aan zijn
regeerders en in zijn begrijpende houding tegenover hun menselijke be
hoeften. Deze brengen immers hun offers niet enkel uit onzelfzuchtig
plichtsgevoel, maar mede in het besef, dat hun persoonlijk geluk samen
valt met dat van het geheel10). Zij ook hebben verlangens naar persoonlijke
bevrediging en kunnen het strakke ideaal van de deugd om de deugd niet
zuiver verwezenlijken zonder uitzicht op bijzondere beloning. Zij behoeven
ten eerste troost door een verhaal: „Wij moeten hun zeggen n.1., dat zij
goddelijk goud en zilver van de goden immer in hun ziel dragen en daar-

1)

Rep. 462 c. d. Vgl. 369 c vlg. 464 d.
3) Leg. 687 c.
Leg. 731 d. e.
*) Leg. 732 a.
6) Rep. 339 b. 345 a. 367 c. 612 d. 618 e. 619 b. 621 c. Vgl. Apol. 29 e. 30 b.
Phaodo 115 a.
6) Rep. 351 b. 354 b. 357 b. Zie ook 580 d vlg. 581 e. 588 a. Leg. 636 d. 732 e.
8) Rep. 588 a.
') Leg. 733 a-d. Vgl. Rep. 580 c.
9) Zie voor dit gedeelte b. Pöhlmann, l.c. II p. 122 vlg.
10) Rep. 541 a. Vgl. 458 b. Leg. 875 a vlg.
2)

112

naast het menselijk goud nergens voor behoeven en dat het goddeloos is,
het bezit van dat goud te besmetten, door het te mengen met het bezit van
menselijk goud, want veel onheiligs gebeurt er met de munt van de massa,
maar die bij hen is zuiver 1)." Loon ook wordt hun in uitzicht gesteld in
het leven na de dood 2). Zij worden 5aï[!OV£c;, zij komen op de eilanden
der zaligen en bekleden de hoogste rangen in het hiernamaals s). Ook
tijdens hun leven reeds genieten zij eerbewijzen en voorrechten, o.a.
krijgen zij de schoonste en beste vrouwen 4), om eugenetische redenen
trouwens, en een waardige uitvaart. Hun leven heet een leven „schoner
dan dat van de overwinnaars in Olympia". Ook voor hen blijkt dus het
ipsa virtus praemium virtutis niet zuiver van toepassing te zijn, maar
daarmee worden zij weer, met Plato zelf, uit een abstract-intellectuele
sfeer gebracht in een zuiver menselijke.
Op hun liefde voor zichzelf en hun persoonlijk geluksverlangen
speculeert Plato ook, wanneer hij zijn (pÓXcxKEc; na hun hoogste vol
making wil dringen in het practische staatsleven. Hij begrijpt dan hun
probleem, omdat hij zelf zijn gehele leven lang de strijd tussen bespiegeling
of daad-leven fel in zich voelde woelen. Hij is n.1. zó overtuigd van hun
persoonlijke liefde voor het beschouwende, wetenschappelijke leven, dat hij
bijzondere middelen nodig acht, om hen tot actief deelnemen aan het
gemeenschapsleven te brengen. Hij maakt het zich bijna tot een verwijt,
dat hij hen er toe dringen wil en hen zelfs dwingt6). Wel een zeer duidelijk
besef van de rechten hunner persoonlijkheid! Een offer noemt hij
het afzien van het uitsluitend mediterende en wetenschappelijke leven
maar
het persoonlijk geluk is er bij geïnteresseerd, wanneer zij overgaan
in het practische leven *). Immers, zo luidt de utilaristische motivering,
in de hun passende samenleving bestaat alleen de mogelijkheid tot eigen
volledige ontplooiing 7), de goede gemeenschap alleen is de goede bodem
voor de goede persoonlijkheid 8) maar één van de voorwaarden voor haar
vorming is de leiding door de wijzen. En verder: door zelf die leiding op
zich te nemen, vermijdt de wijze het ergste onheil voor zichzelf: bestuurd
te worden door minder-waardigen •). Zoals zelfopoffering slechts in de nood
wordt ge eist en dan als het hoogste wordt vereerd, zo verlangt Plato de
zelf-overwinning van de wijze slechts als genezing voor de noodtoestand
van zijn tijd, waarin volgens hem klasse-egoïsme en individualistisch
streven naar bezit en macht hoogtij vierden. Plato sticht een arbeids
gemeenschap, waarbinnen ieder zich schikken moet naar de regelen,
welke de organisatie met zich brengt, onder respecteren van het kunnen
en de rechten van anderen, terwijl ook ieder lid in het vermijden van elke
belemmering van anderer arbeidsmogelijkheid de grens kent van eigen
gebondenheid. Deze conceptie kan echter niet begrepen worden door hem,
die alle offers voor een natie, klasse of welk ander geheel ook schouder
ophalend aanziet en de betrokkenen beschouwt als armzalige slaven, tot
dwangarbeid geketend.
x)

2) Rep. 614 a.
Rep. 416 e—417 a.
Rep. 468 e. 540 b. Gorg. 526 c. Zie mijn dissertatie p. 23 en 24.
4) Rep. 459 d. 460 b. Vgl. 468 b. c.
6) Rep. 519 d. 520 a. Zie p. 10.
a) 592 a.
8) 497 c. Vgl. 487 b—497 a.
9) 347 c. Vgl. a.
') 497 a.
3)

"3

Gij vraagt mij: „Maar is het dan geen ontoelaatbare beperking van
individuele mogelijkheden, wanneer Plato een strenge censuur uitoefent
op kunst en enkele andere uitingen van cultureel leven? Wordt niet aan
den groten Homerus b.v. de toegang tot zijn „staat" ontzegd, al zendt
Plato hem node, vol tedere weemoed, in ballingschap?" Zeer zeker.
Plato neemt op dit gebied rigoureuze maatregelen en pijnlijk onkies zou
de vraag zijn: „Hoe nu, Plato? Schenken niet Nausicaa en Odysseus u de
schoonste voorbeelden voor uw deugd der ^leyaAonpé'TTEia, de edele
voornaamheid? Toont niet Hector's mannenmoed bij zijn teder afscheid
van Andromache een schoon offer van persoonlijke belangen voor het
geheel, dat in uw burgers de wil tot zelfvergeten kon wekken? En is
Achilles' milde wijsheid tegenover Priamos niet een opwekken tot
acocppoauvrj voor alle jongelingen?"
Het zijn dringende gronden, welke Plato gedreven hebben tot het
binden van de kunst. Zij vervulde in Griekenland een belangrijke functie
in de opvoeding. In Plato's „staten" nu gaat de opvoeding geheel uit van de
gemeenschap, dus wordt door haar in het belang van het geheel toegezien
op vorm en inhoud van de leerstof, aan de kunst ontleend. Dit mogen wij
niet vergeten bij een beoordeling van Plato's maatregelen in dezen. Hij
zoekt immers in de allereerste plaats de sociale rechtvaardigheid en wil
de geest, het f]9oc;, daartoe vereist, kweken in de zielen der burgers. Zeer
angstvallig behoedt hij deze daarom tegen verkeerde invloeden. Zijn
overtuiging is bovendien, dat door kunst in veel geringere mate een be
nadering der waarheid mogelijk is, dan door bespiegeling. Zij is slechts
nabootsing, p.L[ir)aiq (dubbele zelfs), wekt slechts een ocXr|9r)c; 5ó£,a
een Ahnung, een gissing, een gevoel. Verder was de leerstof in zijn dagen
naar haar inhoud vaak niet zeer opvoedend. Verhalen van echtbreuk,
twist, leugen, bedrog, grofheid tussen de goden enz., die toch bij Homerus
vaak voorkomen, achtte Plato niet geschikt voor de karaktervorming van
de jeugd en voor de versterking van de eerbied voor de goden. Hij beoogde
met de radicale schifting een zuiver houden van de ziel, een verdieping
van godsdienstig en ethisch besef; zijn te sterke reactie is te beschouwen
als een symptoom voor de opkomst van een edeler moraal en hogere
religieuse behoeften. En wanneer wij nu in het heden beleven, dat de meeste
dichters door hun individualistische attitude, die trouwens niet los is
te denken van de hedendaagse maatschappelijke verhoudingen, alle
contact met hun volksgemeenschap hebben verloren, dan heeft deze
generatie zeker niet het recht, al te zeer Plato's houding te laken,
die blijkens „Republiek" en „Staat der Wetten" nog heel wat mogelijk
heden voor de dichters overlaat voor die liederen en drama's, welke weer
klank zullen vinden in de maatschappij, omdat zij in haar een heilzame
functie vervullen en met haar leven en belang ten nauwste zijn verbonden.
Plato breekt het familie-leven van de wachters. Zij moeten zorgen
voor een goed nageslacht; de besten uit de beide sexen worden daarom
zoveel mogelijk te zamen gebracht, om kroost voort te brengen en ook
anderszins neemt hij allerlei maatregelen ter verbetering van het ras w< ike
sterk ingrijpen in het persoonlijk leven. Het monogame huwelijk b taat
in de Republiek, voor zijn regeerders althans, niet en dus geen gt zin ievi n:
de kinderen worden door de gemeenschap opgevoed. Zijn d<">el is daar jij
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het breken van particularistische banden, dus versterking van de eenheid
der samenleving. Geen familie-kluisters mogen het individu immers be
lemmeren in zijn besef, lid van een grote gemeenschap te zijn. Volgens
Plato stelt deze regeling dus een ruimere mogelijkheid open voor de enkeling;
immers hij ziet in het uitleven der sociale driften een bredere vorm voor
de verwezenlijking van 's mensen persoonlijkheid. Bezit, geboorte, stand
noch familie-gevoel mag beslissend zijn bij de inschakeling van de mens
als lid van die arbeidsgemeenschap, welke maatschappij heet; zij, niet
de familie is het grote terrein, waarop de sociale drang zich — ten bate
van allen — moet richten. De afschaffing van de familie is ongetwijfeld
een radicale maatregel, welke door ons met gemengde gevoelens wordt
begroet, maar zij is in Griekenland waarschijnlijk niet zo afkeurend be
oordeeld als wij verwachten zouden. De toestanden in Athene, waar het
huwelijk vastgesteld werd door de ouders — vaak reeds vroeg — en waar
de vrouw voor de man zeker zelden tegelijk zijn geliefde, vriendin en moeder
van zijn kinderen was en waar de opvoeding, voor zover het de jongens
betrof, vooral in het openbare leven, bij de mannen en niet in het gezin
plaats vond, soortgelijke toestanden in Sparta, waar bovendien de mannen
afzonderlijk leefden in campementen en ongetwijfeld na het midden van de
vijfde eeuw broeders vaak gemeenzame vrouwen hadden, moeten een weinig
onze, door het Christendom geaccentueerde, uitroepen dempen over het
vernietigen van „de opvoedende familie" en de uniformering tot staats
burgers, welke daarmee verbonden zou zijn. Deze onze subjectieve ge
voelens doen in de onderhavige kwestie niets ter zake, evenmin als het
feit, dat Plato's eigen vorm van Eroos een woord heeft meegesproken bij
deze uitschakeling van het monogame huwelijk voor zijn wachters. Ter
zake doet in ons verband, ten eerste, dat hij zeer zorgvuldig laat zorgen
voor de kinderen, dus de maatschappelijke functie van het monogame
huwelijk door de gehele gemeenschap goed laat vervullen en ten tweede, dat
Plato met deze maatregel niet een afbraak der persoonlijkheid heeft be
doeld, maar mogelijkheid tot betere doorvoering van zijn methode, om de
persoonlijkheid vrij te maken in een samenleving, welke immers volgens
hem door het vernietigen der familie een betere bodem moest worden
voor haar ontwikkeling; de familie beschouwde hij als een even gevaar
lijke haard voor individualistisch streven als de begeerten van de enkeling,
van klassen of partijen.
De logische consequentie van Plato's beschouwingen is de volkomen
onmondigheid op politiek gebied van de grote massa. Deze heeft inderdaad
in de „Republiek" geen invloed op het staatsleven en de staatsvorm. Uit
haar worden slechts de voor regeren geschikte naturen gezocht, opgevoed,
gekeurd en gekozen *). Politieke gelijkheid zou een overtreden zijn van de
hoogste wet, die aan de verschillend aangelegde mensen ook hun uiteen
lopende arbeid en plichten geeft: absolute macht, uitgeoefend door enkelen,
is een der uitingen van het beginsel der arbeidsverdeling. Langs een geheel
andere weg dan de democratie komt Plato tot de vervulling van twee der
democratische idealen n.1. dat ieders krachten vrij komen en toegepast
worden in de samenleving en dat de werkelijk-besten regeren.
') ïn de „Staat der Wetten" uit de volkswil zich wèl, doch slechts over zeer ge
wichtige aangelegenheden van de gemeenschap.
"5

Protagoras had gezegd, dat ieder burger met rechtsgevoel en sociaal
besef (alleen dus morele kwaliteiten) het volste recht had, zijn stem te laten
gelden bij de beraadslaging over algemene belangen en in Athene was
inderdaad vrij consequent dit beginsel doorgevoerd; trouwens niet met
zoo'n jammerlijk resultaat — gezien de grote cultuur in de 5e en 4e eeuw —
als tegenstanders van toen en nu het vaak wensen voor te stellen. Plato
critiseerde dit dilettantisme en andere vormen van democratische practijk
genadeloos, maar zag toch de eigenlijke ellende van zijn maatschappij
niet als een gevolg van het politieke leven, maar van de klassenstrijd op
economisch terrein, die natuurlijk zijn weerslag had op het politieke:
achter politieke ideeën en agitatie dringt toch meestal economisch belang.
Plato stelt nu zijn regerende klasse buiten de economische belangenstrijd:
zij leeft in een ascetisch communisme, waardoor zij wordt geacht onbevoor
oordeeld te staan tegenover de vraagstukken van de gehele samenleving.
De zeggingschap over de belangen is ontnomen aan de meerderheid der
belanghebbenden, maar daartegenover staat als voorrecht, een bewind
van niet-geïnteresseerde, door opvoeding op alle gebieden kundige,
„wijzen". Deze wijze heersers zullen trachten door het vestigen van een
overtuiging, de goede houding bij de burgers aan te kweken, zij zullen
allereerst als leraars en geneesmeesters optreden, maar hebben het volste
recht, goed toegepast geweld te gebruiken,wanneer de mildere methode faaltl).
Anderen mogen in het politieke leven een gewichtige factor zien voor
het kweken van saamhorigheidsgevoel, Plato geeft ieder zijn plaats in een
arbeidsgemeenschap en zijn passende deel aan de daarin te smaken vreugde:
dat zal het cement van zijn samenleving worden en de stimulans tot ge
meenschapsbesef, tot solidariteit. Blijkens de „Staat der Wetten" stelt
Plato zich voor, dat de bestuurders orde scheppen in het economisch leven
door een primitieve vorming van „Planwirtschaft", zonder streng com
munisme voor de producenten, noch voor de consumenten 3); het is weer
een nieuwe aanwijzing voor Plato's gedachten over het gemeenschapsleven:
orde moet geschapen worden door de rede der mensen, desnoods in déze
vorm, dat de goede dragers van de rede het voor de gemeenschap gewenste
met geweld opleggen; barbaars is immers een toestand, wanneer in
staten, klassen en personen ongebreideld individualisme drijft tot de
genadeloze strijd van allen tegen allen. Tegen de daaruit voortkomende
anarchie waakt Plato met kracht: de wijzen uit zijn gemeenschap bezitten
absolute macht en worden gesteund door een gewapende schare van
wachters, welke gewelddadig mogen optreden tegen ieder, die zich aan de
ordening vergrijpt. —
Plato's belangstelling ging uit naar de mensen en hun beperkte of
ruimere mogelijkheden; bij zijn zoeken naar wezen, doel of rechten van
de mens vond hij beginselen, waarnaar de goede samenleving kan ingericht
!) Polit. 296 a vlg. Rep. 411 d. 519 e. Vgl. 548 b. Leg. 718 b. c. 720 a—724 a.
854 a vlg. 857 c. d. 862 d. e. Vgl. Leg. 832 c.
2) Hier dient opgemerkt te worden, dat in de „Republiek" alleen over een com
munisme der fólaxEs wordt gesproken. Te vèr zou het mij voeren, uit te weiden
over de mogelijkheden, die de „Staat der Wetten" overlaat voor gevarieerd bezit en
individuele arbeid; voor mij staat het vast, dat in deze boerenmaatschappij het arbeids
leven even rijk-geschakeerd zou verloopen als in welke streek van vrije, behoorlijk ge
situeerde boeren ook. —
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worden en ook principes, welke de ideale ordening stoorden. Zijn bedoeling
was niet in de eerste plaats gewenste maatschappij-vormen te tonen,
waarin de mens goed en gelukkig kan worden. Evenmin dreef hem deernis
met sociale ellende of verontwaardiging over onrechtvaardige verhoudingen
tot een uitvoerige donkere schildering van maatschappelijke toestanden,
gevolgd door een lyrisch-optimistische beschrijving van een Utopia of
Zonnestaat met gelukkige mensen, zoals anderen vóór en na hem in
gevarieerde vorm hebben gedaan. Zijn Republiek eindigt niet met een
verheerlijking van een aardse samenleving maar met een apocalyptische
schildering van het kosmische lot van het individu en haar zwarte blad
zijden behelzen een aanklacht tegen de zonden der ziel, de heb- en genot
zucht, waarin de euvelen der samenleving ten deele *) hun oorsprong
vinden. Sentimentaliteit is hem vreemd. Dichter staat hij bij het sociale
Christendom, dat vooral uit vrees voor schade aan de onsterfelijke ziel
in een slechte maatschappij voor verbetering van sociale verhoudingen
pleitte en arbeidde. Met dit voorbehoud echter, dat Plato consequent denkt
aan het geluk en het heil van ziel en lichaam óók in het Diesseits en niet
aan het welzijn van de ziel alleen in het Jenseits, met deze toevoeging dan
weer, dat ook Plato zeer scherp het materialisme en individualisme van
zijn tijd geselt, waardoor zijn sociaal-politieke werken vaak klinken als een
prediking tot bekering, gericht tot mens en maatschappij.
Verschillende beoordelaars van de antieke staatsphilosophie is het
echter ontgaan, dat wij in Plato's „staten", in het bijzonder in de
„Republiek" zijn opvattingen over de mens moeten lezen *). Verder gingen
zij vaak uit van eigen politieke, economische of godsdienstige over
tuigingen, welke een belemmering werden zelfs voor een poging tot objec
tieve beschouwing, zowel van de antieke staatsvormen in het algemeen
als van Plato's constructies in het bijzonder. Vooral — niet uitsluitend —
onder invloed van liberale staats- en maatschappijopvattingen is Plato's
gemeenschapsbeeld met zijn strenge economische regelingen, zijn absolu
tistisch bestuur, zijn censuur op kunst en andere uitingen van geestelijk
leven en zijn eugenetische maatregelen onjuist beoordeeld. Tal van
geleerden beijverden zich, naar ik U in het kort meedeelde, Plato's staten
te karakteriseren als dwanginstituten zonder plaats voor individueel leven
of begrip voor de rechten der persoonlijkheid, als typen van de abstracte
staatsidee, als kweekplaatsen tot uniformiteit, als instituten bovendien,
waar de overgrote meerderheid geen andere taak had dan enkele uit
verkorenen te dienen. Deze soort beoordeling gaat, voor zover zij van
liberale zijde komt, o.a. uit van de ideologie der absolute vrijheid, welke
in de allereerste plaats voor de natuurlijke, aangeboren rechten van het
individu opkomt en pas in de tweede plaats denkt aan de betekenis, welke
de samenleving juist voor het bestaan en de cultuur der individuen heeft.
Zo zij zich al niet bewust laat leiden door een theorie over het recht van de
x) Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de „slechtheid" van de enkeling
laadt Plato op de inrichting van de maatschappij en haar geest. Timaeus 87 a. b.
Vgl. 86 e. Niet voor niets eist hij een goede bodem in zijn „Republiek"! Het is zijn
grondidee in dat werk. Zie vooral ook Rep. 496 b vlg. 492 a.
_*) „Van den aanvang aan is het te doen om den mensch, zijn deugd zijn ongeluk
en zijn geluk". Bierens de Haan in „Onze Eeuw" 1923, p. 226. Dat is het enige uitgangs
punt voor een juiste beschouwing van de Politeia.
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sterkste: zij laat zich ongetwijfeld beïnvloeden door het idee der onaantast
baarheid van voorrechten, door geboorte of bezit verkregen, te vaak als
bestaansgrond aangenomen door de beati possidentes. Zij voelt in een
gemeenschapsideaal gevaar, een aanval op die „onvervreemdbare rechten",
welke de voorvechters dezer meningen en hun standgenoten niet van
nature bezitten, maar door welvaart of stand in de loop der tijden hebben
verkregen. Deze willen liefst zo ver mogelijk terugdringen het feit, dat
Plato en met hem o.a. Aristoteles alle ontwikkeling van de cultuur, dus
van de verfijning en geestelijke verrijking der individuen, slechts in een
streng georganiseerde gemeenschap mogelijk achtten, ja zelfs hier en daar
al te duidelijk lieten merken, dat een algemeen goede materiële basis
en een voor allen goed ingerichte samenleving daarvoor de enige
voorwaarden zijn. Ten nauwste staat daarmee in verband de opvatting, dat
Plato zich niet om de derde stand zou bekommerd hebben, ofschoon toch
nogmaals te bedenken is, dat Plato o.a. het geluk van zijn hoogste stand
als offer niet te hoog vindt voor het heil van de hele samenleving; dat wil
dan toch zeggen, vooral tot heil juist van die derde stand, welke numeriek
verre in meerderheid is. Zou de grootste leerling van Socrates, de wijsgeer,
die zich juist voor de gedachten en gedragingen van de meest-uiteenlopende
mensen interesseerde, dit hebben verlangd ten bate van robots, werktuigen,
die slechts in naam mens zijn?. Een ander feit wordt niet gaarne naar
voren gebracht, om de relatieve gebondenheid bij Plato te motiveren, n.1.,
dat zo'n Platonische maatschappij vervulling van plichten tegenover de
gehele gemeenschap eist, in casu dus beknotting van individualistische
wilsuiting. Velen geloven niet aan of denken zich niet de mogelijkheid in van
een goed geregelde samenleving onder een streng staatsgezag, dat de
individualiteit in haar beste mogelijkheden beschermt of plaats openlaat
voor individueel leven. Plato zag daartegenover in de b e s t a a n d e
staten slechts partijschappen, hij wist, dat steeds, overal, een bittere strijd
heerste, onuitgesproken, om de goederen en om de macht, een strijd, waarin
de instincten zich vrij uitleefden en de rede moest stilzwijgen. Daarom
stelt hij tegenover maatschappelijke concurrentie-vrijheid tussen staten,
personen en klassen een ware gemeen schap onder wijze leiders,
opgekomen uit de gehele bevolking van zijn „staten". Hij wist, dat er grote
groepen in de maatschappij waren, die beschermd moesten worden tegen
binnen- en buitenlandse vijanden, als zwakkere broeders tegen sterken,
dat de burgers in zijn burgergemeenschap uit één moeder, Aarde, waren
geboren, dat zij als leden van één gezin moesten leven — de sterkeren als
hoeders van de zwakkeren — niet als honden, welke de hen toevertrouwde
kudde aanvallen, wolven gelijk 1). Zijn werken pretenderen niet een op
lossing voor alle tijden en omstandigheden na te laten, zij bevatten geen
alleen-zaligmakende staatsvormen, noch geven zij voor altijd geldende
bijzondere voorschriften, ook zij waren naar hun vorm en inhoud aan hun
tijd en diens omstandigheden gebonden, hun maker stelt echter één postulaat
voor alle samenlevingen, dat zij n.1. aan de individuen de gelegenheid
moeten geven tot ontplooiing van het doel, dat in deze zelf van nature
besloten ligt; de verwezenlijking van dit humanistisch ideaal betekent het
scheppen van een ware orde, de verwezenlijking van de psychische en dus
sociale gerechtigheid.
!) Rep. 414 e vlg.
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Over het 8e Internationale Filosofen-Kongres te Praag.
(2—7 Sept. 1934)
door
Prof. Mr. Dr. LEO POLAK.
II.
Hebben dus de voorstanders van diktatuur geen principiële kritiek
op de beginselen zelf der demokratie gegeven — de voorstanders der
demokratie, deels van liberalen, deels van socialistiesen huize, hebben het
aan principiële kritiek op elk dictatoriaal régime, als onverenigbaar
met onvervreemdbare persoonlikheids- en minderheidsrechten, als funest,
fataal voor de ontwikkeling van autonoom geestelik leven, van autonome
kultuurgebieden als recht en moraal, kunst en godsdienst, wetenschap
en onderwijs, niet laten ontbreken. Het étatisme, de „totalitaire" staat
werd principieel afgewezen, speciaal door Barthélémy (Parijs) in zijn ana
lyse van „La Valeur de la Liberté", zeer scherp ook door Rougier (Besan$on)
in zijn „De 1'Opinion dans les démocraties et dans les gouvernements
autoritaires". Hij zet het fijn en onverbiddelik sondeermes der collectieve
psychologie, der massa-psychologie in de nationale en nationalistiese
„opinion dirigée", waarvan hij even objektief de grote voordelen voor korte
krisisperioden erkent, als hij het sluipend gevaar schetst, dat op de duur
voor kuituur en vrede daarvan dreigt. Het geprikkeld en overprikkeld,
overspannen nationalisme, „nationaliserend'' ce qui, paressence, est objectif,
universel et constitue le patrimoine commun de tous les peuples
souhaite dans son coeur 1'abaissement de ses voisins
Se détournant
des claires Déités olympiques, il se voue au culte des sombres divinités
chthoniennes: le sang, la race, les forces sousterraines, irrationnelles et
instinctives.
Zo wijst ook Kozak (Praag) in zijn „The recrudescence
of naturalism and the crisis of democracy" op ditzelfde soort en andere
verschijningsvormen van ontologies en axiologies naturalisme, dat, vooral
na de wereldoorlog, van individuele overtuiging tot een politieke macht
is geworden. „And my thesis is that it is mainly this trend of thought
which has created what is termed the crisis of democracy." De vertegen
woordigers der wijsbegeerte dragen hier mede schuld, in zover „they did
not sufficiently insist upon the supremacy of that area which is the proper
domain of philosophy, viz. upon the universal rules of thought and
conduct and upon the spiritual determination of man." — Hij kritiseert
dus geen bepaald régime en „no one can accuse us of talking politics
from around the corner, under the pretext of philosophy." — De ver
schillende hedendaagse naturalistiese stromingen en hun invloed op de
politiek worden nagegaan, rassentheorieën, „levens"-filosofieën, die de
„geest" bestrijden, vormen van epiphaenomenalisme, waaronder hij het
histories-materialisme rangschikt, de theorieën van Pareto en van Spengler,
het franse sociologisme der school van Durkheim, de „ExistentialPhilosophie" van Heidegger en Jaspers. Hier wijst K. er op, hoe fraai
haar moraalgebod „Werde, was du bist" klopt met de nationalistiese
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afwijzing van wat „artfremd" is. „After all it is nothing but worship of
the natural man — des kreatürlichen Menschen. The spiritual imperative
lies in the opposite direction: ,werde, was du nicht bist, sondern was
du sein solist'." — Ten slotte wordt nog op de nationalistiese en naturalistiese duiding der filosofie van Fichte en Hegel gewezen, zoals die in dienst
wordt gesteld van het volks- en staats-absolutisme.
Ontken het boven tijd en ruimte geldige ideëel-universele, en ge valt
terug in Hobbes' „status naturalis", de bellum omnium contra omnes.
Macht wordt de prima i.pl.v. de ultima ratio. „Anything short of universally
valid rules of thought, anything short of universally valid spiritual values,
conducts human masses automatically to a perpetual warfare of particularisms."
Jammer alleen, dat Kozak, als zovelen nog altijd, het normatieve
slechts ziet als iets heteronooms en transcendents (als „niet van deze
wereld"), als iets om te „prediken", i.pl.v. het als immanent-autonoom
tê begrijpen en te verkondigen. Ook het supranaturalisme toch is een voor
het normatieve gevaarlike vorm van „naturalisme" in ruimere zin, van
ontologisme namelik, dat aan allerlei betwijfelbaar metafysies geloof en
ongeloof het universeel geldige ten prooi geeft. — K. besluit zijn bijdrage
met een uiteenzetting van de zedelike (en bij gevolg ekonomiese en sociale)
eisen van gerechtigheid, van eerbied voor de persoonlikheid en derg.,
vervat in de demokratiese grondleuze van „vrijheid, gelijkheid, broeder
schap", speciaal ook t.a.v. de internationale betrekkingen.
Op die niet enkel politieke, doch inzonderheid ook ekonomiese,
kulturele en internationale konsekwenties van de „filosofiese en zedelike"
grondeisen der demokratie wijst ook J. Fischer (Praag). De demokratie
bevindt zich te dien aanzien nog slechts in het beginstadium van haar
verwerkeliking, „la première phase de son activité". Zij blijft une idéé
a réaliser.
Hoe ver het onderwerp, de krisis der demokratie, buiten het gebied
der eigenlik wijsgerige problemen heeft geleid, niet alleen bij de debatten,
waar politieke partijkeus en hartstocht af en toe te voorschijn sprong,
maar ook reeds bij de inleiding, bewijst onderwerp en voordracht van
Lavergne (Rijssel): „Un remède a la crise de la démocratie", ondertitel:
„La nécessité du doublé suffrage universel: suffrage individuel et suffrage
social" — een pleidooi voor een aanvulling van het algemeen kiesrecht,
uitdrukking van „le consentement général des intéressés" met een indirekt
corporatief kiesrecht, uitdrukking van „le respect des valeurs humaines
supérieures" oftewel van het algemeen belang, van het volksgeheel,
van de staat. Een élite van deskundigheid en belangeloosheid dient als
zodanig stem in 't kapittel te hebben en schr. wil die élite vinden in de
verschillende kategorieën of sociale groepen: 1'élite de la pensée (de des
kundigen: mannen van wetenschap, ingenieurs, geschoolde ambtenaren)
en 1'élite de 1'action („les producteurs économiques"). Zo zal dan elk
burger direkt stemmen als „consommateur en indirekt als „producteur de
services publics". Zonder dit of dergelijk tegenwicht en evenwicht (in
een uitvoerig boek van 1933 uitgewerkt) „les démocraties sont condamnées
a osciller sans fin de la démagogie a la dictature".
Dat de demokratie niet staat en valt met de tot dusver gekende
vormen van „parlementarisme" werd van de verschillendste
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kanten verkondigd. Zelfs Morrow (University of Illinois) zegt in zijn
ontleding, principiële verdediging en adaptering-aan-hedendaagse-eisen
van de liberale vrijheid („What is left of liberalism?") „We can legitimately raise the question whether liberalism is necessarily committed to
the parliamentary systems we know." En „in regulating the economie
order" offert deze liberaal gaarne,gezien het vrijheidsverlies bij unrestrained competition in a crowded world, een groot stuk ekonomiese
vrijheid op for the larger liberty that comes of economie security and
justice. — Overal onderscheidt dit waardig en ernstig betoog telkens
het wezen, the substance, van staatkundige „vrijheid" en van het
„liberalisme" duidelik van the traditional form. Zijn concessies (if
they are really concessions) raken nergens the heart of liberalism: „It
remains, as it has always been, a social philosophy that finds in human
personality the chief source of value; that refuses to worship the state
in any of its functions, but resolutely treats it as merely a powerful instrument in securing the fundamental conditions of social life;
that regards the development of persons as the chief of all social
arrangements; that finds the strongest support of the social order, national
and international, in the practise of reason and conciliation, rather
than force and coercion
Is there any other philosophy to-day that
makes so earnest a protest against the obscurantism and tribalism that
confront us?". Ook zijn historiese oriëntering verdient de aandacht;
niet van Adam Smith en de Franse en Amerikaanse Revoluties wordt
hier the philosophy of liberalism afgeleid, maar Morrow gaat further back,
tot de Engelse Revolutie van 1688 en de geschriften (eveneens gedeeltelik
in Nederland geconcipieerd) van John Locke en dan tot de Hervorming
en tot het universalisme der Romeinse juristen; voor de nieuwe tijd tot
Kant enerzijds, Bentham, de beide Mill's, Green en Hobhouse anderzijds.
Ons rest nog, een blik te werpen op wat Parodi (Parijs) zegt over
„L'antidémocratisme et 1'inspiration démocratique" en Barthélémy over
„La valeur de la Liberté".
Parodi merkt op, dat zich nergens in het antidemokratisme onzer
dagen waar het roept om gezag „une réhabilitation des principes anciens
de cette autorité" doet horen. Herleeft hier niet veeleer „la notion même
de la souveraineté nationale ou de la nation, au sens de 1793?" Maar
dan geïnterpreteerd „en un sens surtout biologique et matérialiste, au
lieu de 1'être avant tout en un sens juridique et moral." De diktaturen,
uit nood en krisis geboren (des détresses de 1'après-guerre) en steunend
op de belangen en de mentaliteit van bepaalde bevolkingsgroepen (speciaal
„les classes moyennes"), moeten zich beroepen op de instinkten, de sympa
thieën, het blind vertrouwen, de „intuition bergsonienne", van het geheel.
Maar voor het normale leven zal bij het onvermijdelik gedeeltelik échec,
bij onvervulde beloften en verwachtingen, bij kritiek en blaam, ont
goocheling e n ontnuchtering, e n vooral bij de noodzakelike o p v o l g i n g
in het leiderschap slechts één van beide mogelik blijken: hetzij
terugval tot de verloochende monarchie, hetzij aanvaarding van demokratiese opdracht, vertegenwoordiging, kritiek, controle, verantwoording.
Niets zou derhalve gewaagder zijn, dan 1'inspiration démocratique voorgoed
dood te verklaren
Barthélémy zoekt eerst naar de essentiële elementen van het begrip
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demokratie, voorlopig omschreven als „ce régime dans lequel le plus
grand nombre possible (criterium? L.P.) des membres du groupe
participe de la fa?on la plus directe possible (a.b.) a la gestion des
intéréts communs." — Onder die elementen wordt inzonderheid dat der
„vrijheid" gevonden en nader onderzocht, na dat der „gelijkheid", dat
natuurlik, als gebaseerd op „le respect de 1'homme et de sa dignité"
en in die zin „individualiste", uitsluiting van ongeschikten en onwaardigen
van het stemrecht niet uit-, maar insluit.
Een goede definitie van de vrijheid kent B. nog zomin
als indertijd Rivarol. „La pratique se passé d'ailleurs de bonnes définitions.
La liberté se sent plus qu'elle ne se définit. Mais cette attitude réaliste ne
satisfait pas le philosophe." Een zeer oude gedachte (Grieks, Romeins,
Bossuet, Montesquieu) vereenzelvigt politieke vrijheid met „règne de la
loi": sub lege libertas. Zeker, wettelik régime is nodig, maar onvoldoende:
„Si la loi elle-même est oppressive, il n'y a point de liberté. Si la loi
défend tout, qu'est-ce qui reste?" — Aan het individu moet dus een
ongereglementeerd domein van onverboden aktie worden gelaten, waar
binnen hij soeverein blijft en vrij ademhaalt. Hier nu faalt m.i. B. principieel,
wanneer hij zich enkel tot een principeloze opsomming van bepaalde
„vrijheden" bepaalt en tot het „kontrast" met de „totalitaire" staat:
bewegingsvrijheid, vrije beroeps- en huwelikskeus, meningsuiting etc. als
de terreinen, waar de staatsburger enkel zijn eigen geweten en waardigheid
heeft te volgen. De rechtsfilosofie heeft m.i. wel degelik het criterium
der wettelike vrijheid reeds geformuleerd (zie mijn „De Zin der Ver
gelding", bl. 31/2): vrijheid is daar, waar de wet (afgezien
van éénheids- en orde-maatregelen als rechtshouden, termijnen en derg.)
n i e t s v e r b i e d t (heteronoom), d a n w a t d e b e h o o r l i k
gezinde mens vanzelf (autonoom) zou nalaten. Gelijk
omgekeerd de autonome vrijheid reeds zuiver geformuleerd is door de
Socraticus Aristippus, toen deze op de vraag, wat de „filosofen" vóór
hadden op de anderen, antwoordde: „Als alle wetten werden opgeheven
zouden we precies zo blijven leven."
Tot begrip van de „krisis der vrijheid" geeft B. weer enkel een op
somming van een zevental oorzaken: de niet-stabiliteit van instellingen
en regeerstelsels, fouten van het parlementarisme, politieke „modestijl",
de ekonomiese krisis („Aux affamés, la liberté cesse d'être chère. La faim,
1'inquiétude du lendemain, la détresse, ont désorienté les hommes et ont
créé en leur coeur cette mentalité catastrophique qui n'est pas sans
péril."), miskenning van eisen, aan de persoonlikheid der gezagdragers,
der regeerders te stellen, verzwakking van le sens du collectif, onvoldoende
handhaving der orde.
Ook voor het probleem, hoe die handhaving der orde te verzoenen
met de te handhaven vrijheid, waarmee B. weer geen raad weet bij ont
stentenis van een „formule magique", ligt de oplossing m.i. in boven
gegeven grondgedachte besloten.
En zo blijft dan B.'s „Conclusion" t.a.v. de waarde der vrijheid
steken in wijsgerig niet nader gefundeerd politiek geloof, met een bij
behorend, enkel als nationaal feit gesteld politiek soort „genade", ten deel
gevallen aan „ons Fransen": „La liberté ne se démontre pas. Comme
pour la foi il faut la grace.—Nous sommes en France férocement attachés
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a la liberté. Nous croyons que la liberté est conforme a la raison." Zeker,
de geschiedenis der demokratie kent ook in Frankrijk bij alle licht zware
schaduwen. „Fidéle a la démocratie, nous avons toujours refusé de nous
classer parmi ses courtisans.
Mais après avoir courbé la tête pour eet aveu dépouillé d'artifice,
relevons-la dans un mouvement d'assurance et de tranquille fierté;
ni pour la prospérité économique, ni pour 1'ordre véritable et profond des
esprits, ni pour la participation a 1'organisation de la paix, ni pour la défense
nationale, ni pour les lettres, les arts, et la pensée et tout ce qui donne un
noble prix a la vie, les nations qui ont su ou pu rester fidèles a la liberté
n ont rien a envier a celles qui ont déserté ses drapeaux."
Zo heeft dan ,,de krisis der demokratie" ten kongresse wereldbewegende problemen aan de orde gesteld. Doch hoe zakelik en hoffelik
in 't algemeen de debatten ook gevoerd zijn (waaraan van de nog niet
genoemden ook de te onzent persoonlik en door zijn werk bekende rechts
filosoof Del Vecchio heeft deelgenomen) — hoe weinig is er terecht gekomen
van een fundamentele en zuiver principiële, dus wijsgerige, behandeling
en bespreking sub specie aeterni! En wanneer men daarna weer de dag
bladen en het politieke nieuws las kwam telkens de, nu eens opstandige,
dan weer geresigneerde, gedachte boven: wijsheid wikt, macht beschikt.
Vermelding verdient nog, dat de politieke gemoederen meer dan door
heel dit onderwerp verhit zijn door een voordracht in de 2e Séance pléniaire,
gewijd aan een specificering van onderwerp B (Norm en Werkelikheid),
te weten. „Point de vue descriptif et p.d.v. normatif dans les sciences
sociales." Wat hier aanstoot gaf was het „völkische" geluid, dat W.
Hellpach (Heidelberg), weleer demokraties minister-president van Baden
en candidaat voor het Rijkspresidentschap, deed horen in zijn inleiding,
getiteld: „Zentraler Gegenstand der Soziologie: Volk als Naturtatsache,
geistige Gestalt und Willensschöpfung"; aanstoot, minder nog om de
dogmatiese inhoud, dan wel om de „zeitgemasse", 't zij opzettelik, 't zij
taktloos gekozen terminologie („die heute viel gebrauchte Formel Blut
und Boden";
in diesem Sinn ist jede echte Kultur intolerant" en derg.).
Elke wetenschap heeft, naar de grondstelling van H.'s nieuwe wetenschaps
leer, onder haar objekten van onderzoek een „wesentlichen", massgebenden „ Z e n t r a l e n Gegenstand", „welcher für sie a u t o n o m e
Norm bedeutet" — zo voor de biologie de
erfelikheid, voor de taal
wetenschap de
betekenis, en voor de sociologie het „volk".
Gelukkig werd in het heftig debat de kalmerende wetenschapstheoretiese, kritiese vraag gesteld (zij het ook niet beantwoord) naar het
criterium voor deze beslissingen en speciaal: of deze oordelen, die niet
analyties zijn — want de Sociologie wordt nog gedefinieerd als de „Wissen
schaft des Gemeinschafts- und Gesellschaftslebens" — bedoeld zijn als
synthetiese oordelen a priori (wat hun normatief karakter zou doen
vermoeden), in welk geval men naar de „mogelikheid", de kennisbron
nl., benieuwd zou zijn — dan wel als s. oordelen a posteriori, ervarings
oordelen dus, in welk geval de vraag zou rijzen, hoe dan een deel der
(sociologiese ?) ervaring voor het geheel normatief zou kunnen worden —
en of hier dan niet juist het „positivisme", dat H. uitbannen wilde, werd
binnengeloodst, inzoverre beperkt of betrekkelik geldige voorkeur, verband
houdend met de tijdelike stand van een wetenschap (of b.v. met de tijd- of
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volksgeest) als absoluut, altans normatief wordt geponeerd. — Het
antwoord beperkte zich helaas tot een (onbewust positivistiese) belijdenis
der ontkenning var s. oordelen a priori
Op diezelfde algemene ochtendvergadering gaf Smith (Chicago)
onder de titel „Norm and Fact in social science" een verdediging van de
demokratie als „the most generous social vista yet disclosed in imagination"
en als „successful agent of truth" dank zij „toleration of deversity and
encouragement of free, full and critical communication", op grond van
Amerikaanse ervaring. Zijn pleidooi eindigde met een beroep op de filosofen,
„to keep alive the vision of universal as against provincial norms, logical
and axiological"; elk volk moet streven „to see things whole".
Over het onderwerp zelf, „Norm en Werkelikheid", zijn ook door
de andere inleidingen ten kongresse geen vermeldenswaardige nieuwe
gezichtspunten geopend, zomin als over axiologie in 't algemeen. De door
Laird (Aberdeen) gestelde vraag „Must values be mental?", door hemzelf
op een ver beneden het onderwerp blijvende wijze behandeld, waarbij het
„analyties" verband, i.p.v. kenkrities begrepen, ontkend wordt op de
enkele grond, dat Prof. Moore het op onhoudbare wijze heeft verdedigd,
vond in geen der bijdragen haar transcendentaal-idealistiese beantwoording,
zoals die slechts werd aangeduid, niet uitgewerkt, in schrijvers „Ueber
den Sinn erkenntnistheoretischer Subjekte".
N. Hartmann's inleiding over „Das Wertproblem in der Philosophie
der Gegenwart" is op dit en het daarmee samenhangende probleem van het
absoluut of relatief karakter der waarden, inzonderheid de zedelike waarde,
nog het principieelst ingegaan, als een kwestie, die nog niet de „gewisse
Spruchreife erlangt" heeft van tal van andere tans als uitgemaakt geldende
axiologiese vraagpunten. Het was heel goed, dat ook eens op die groeiende
eenheid werd gewezen in concreto, gelijk het in abstracto Lalande's
bijdrage over zijn bekend zgn. „Involutionnisme" deed, dat hij, m.i. op
bedenkelike wijze, antitheties stelt tegenover de toenemende differentiatie
van het „évolutionnisme". Doch Hartmann bereikte hier zomin als tevoren
in zijn „Ethik" de kritiese fundering van het „Wertvollsein", dat hij terecht
in zijn onafhankelikheid van alle „Wertung", alle feitelik keuren, wil
handhaven tegenover het „Für-wertvoll-Gelten". Voor het absoluut
Gültigsein tegenover het relatief Gelten neemt hij vergeefs zijn toevlucht
tot een dogmaties-realisties absoluut ,.bestaan" van waarden, met mis
kenning van de vooronderstelde onveranderlike maatstaf, de keuringswettelikheid zelf. Zo wordt het „subjektivisme" slechts in schijn over
wonnen, wat driemaal blijkt: ie. bij de vraag der al of niet betrouwbaarheid
van het waardegevoel, het „Werterfassen", waar H. uiteraard tot de
principiële onfeilbaarheid van de verloochende laatste maatsta zelf
niet doordringt, 2e. bij de loochening van een zedelik „algemeen beginsel"
(van karakterbeoordeling, zegt verdiepte ethiek) wegens de veranderlikheid
in de beoordeling van gedragingen („Verhalten") en 3e. waar de zelfweerspreking niet gezien wordt, gelegen in het aanvaarden van term en
begrip „neue Werte", die toch, bij de erkende boventijdelikheid, eeuwigheid
1) Dit is dus een ander „wholism" dan dat, waarvan A. Meyer (Hamburg)
sprak in „Die Ueberwindung des Mechanismus durch den Holismus", te weten het
biologies teleologisme, zoals o.a. generaal Smuts dat verkondigt.
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van het Wertvollsein, evenmin mogelik zijn als „nieuwe waarheden" —
mogelik is slechts nieuw besef, nieuw bezit, nieuw „Erfassen" van d e
waarheid, van d e geldige waarden. In de plaats echter van de juiste analogie
met de waarheid treedt bij H. die met de werkelikheid, die onafhankelik
van ev. oordeel „is" (ook voor het door H.stelselmatig misduid „idealisme"),
in tegenstelling tot waarheid en waarde, die als geldigheden i.pl.v. entiteiten
trots H. slechts denkbaar zijn als funkties van oordelen en keuren, wel
te verstaan n i e t f e i t e l i k (inzover heeft H . gelijk), m a a r
mogelik oordelen en keuren. Mogelik, in de zin van eventueel:
Terecht wijst Kastil (Wenen) uit de school van Brentano, die in de
Brentano-Gesellschaft te Praag onder de leiding van Oskar Kraus nog een
aktief levend centrum vindt, in zijn „Das Wahrheitsproblem in der Gegenwartsphilosophie" op een dialoog van Leibniz, geschreven in 1677 (bedoeld
is de kostelike pas in 1765 met de „Nouveaux Essais" door Raspe gepubli
ceerde „Dialogus de connexione inter res et verba, et veritatis realitate"),
waarin een waarheid als een mogelik waar oordeel, propositio seu cogitatio
possibilis, gedefinieerd en begrepen wordt (te weten: ita ut saltem certum
sit, si quis hoe aut contrario modo cogitet, cogitationem eius veram aut
falsam fore).
Interessant is deze verhandeling van Kastil, die het „ontologisch"
waarheidsbegrip als fiktief afwijst en het „gnoseologische", steunend op
het onmiddellik weten (Brentano's „evidente" oordelen), verdedigt,
enerzijds zonder „irgendwelcher Konzession an den alten oder neuen
Platonismus" (in begripsrealistiese zin), anderzijds „ohne dem sophistischen
Relativismus und Subjektivismus das geringste Zugestandnis zu machen."
Welke dogmaties-metafysiese bedoeling er schuilt achter de vraag van
Krusé (Middletown) „Is subjectivism in value theory compatible with
realism and meliorism?" toont voldoende zijn slotsom, waarmee we hier
kunnen volstaan: „Certainly, the success that meliorism demands requires
a potential cooperativeness on the part of reality that cannot be logically
explained if we separate dualistically the realm of value from the realm
of existence as subjectivism inevitably does."
Over de aktuele tegenstelling „Leben und Geist" zegt Wenzl (München)
trots al zijn dualistiese achtergronds-dogmatiek(door het lichaam,,kommunizieren wir mit der Natur"
„wie wir durch den Geist mit Gott kommunizieren") voortreffeliks en behartigenswaardigs. De geest is „die Fahigkeit,
sich bewusst erkennend, wollend, wertend und handelnd dem Sein gegenüberzustellen" — alle „Sinngebung des Lebens", alle menswaardig leven
is slechts mogelik in dienst van „Wertverwirklichung" door een „Ethos" —
en wee, zo „insbesondere die europaische Menschheit die Aufgabe aufgabe,
die dem Geist gestellt ist"; wij zouden met een klein amendement in auto
nome zin zeggen: die de geest aan het leven stelt.
In dit verband wijzen wij ook op de inhoudrijke bijdrage van zijn
stadgenoot Seifert „Der Mensch als Problem der gegenwartigen Philosophie", die een belangwekkende kijk geeft op wat er leeft en woelt in
hedendaagse stromingen van duits filosoferen, de filosofieën van „Krisis"
en „Verzweiflung" in de zin van Kierkegaard, zoals die tot de „Existenzphilosophie" van Jaspers en Heidegger heeft geleid en „auf theologischem
Feld in die dialektische Theologie des sogenannten Krisenprotestantismus
(K. Barth, Gogarten, E. Brunner) ausmündet". — We worden hier
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gebracht in de atmosfeer der metafysica van de „angst", van het „niets",
van het „Sein zum Tode" en in de niet minder tragiese, om niet te zeggen
zielige, tegenstellingen van Klages: Bios contra Logos, „Der Geist als
Widersacher der Seele", terwijl Seifert een soort dialektiese verlossing
uit de antithese, een synthetiese verzoening zoekt bij
de Zwitserse
psycholoog Jung en algemener bij het duitse „leidenschaftliche Bemühen
um den ,dritten Standort'
Wat is dus de mens, „der Mensch, wie ihn die Existentialphilosophie
und die dialektische Theologie fasst" ?
„ein Wesen, das isoliert,
angsterfüllt, in einsamem Heroismus sich haltend, völlig ausgeschlossen
ist von jeder Möglichkeit der Vollendung und Seligkeit"
Hoe ver is deze
egocentries aan het lieve ik hangende mensbeschouwing verwijderd van
begrip voor het verlossende, waarlik heroiese yaipeiv ou; 5EI, het boven
eigen zijn en niet-zijn verheffende „zich verblijden in de gerechtigheid"
als geestelike vervulling des levens!
Seifert spreekt van „die Entdeckung des Menschen
f ü r die Philosophie" en zegt dan „Die Menschen der Gegenwart
sind des Hinaufstarrens zu einem von der Erde entfernten Reich autonomer
geistiger Werte, Normen und Gesetzlichkeiten
müde geworden"
„Wir wollen den ,inneren Puls der Wirklichkeit' selbst fühlen."
— Welk een jammerlik heteronome miskenning van het Sokratiese
yvcoGi oeauxov, van de reeds lang door de wijsbegeerte verworven waar
heid: het rijk der autonomie, der ware geestelike waarden, is niet von der
Erde entfernt, maar integendeel binnen in ons, het diepst innerlike en
onvervreemdbaarst eigene.
„Anthropologische Bedingtheit der Philosophie?" vraagt Zollschan
(Karlsbad) — en over „die Bedeutung des Rassenfaktors" inzonderheid
acht hij „ o r g a n i s i e r t e g e m e i n s a m e F o r s c h u n g " (waar
voor hij internationaal van Akademies, Regeringen en Fondsen steun
tracht te verkrijgen) tegenover de onwetenschappelike rassenzwendel
een dringende eis des tijds. Welke betekenis ook „der im Instinktleben
kondensierte ,generelle' Intellekt als Basis und Inhalt dessen was man als
,irrationale' mystische Tiefenweisheit, als ,Rassengenius' dem auf den
,Logizismus' angewiesenen Individual-Intellekt gegenüberstellt" moge heb
ben op de terreinen van het maatschappelik leven, van Dichtung und Kunst,
— op het eigen gebied van logica, wetenschap en wijsbegeerte acht Z.
alle anthropologiese, scherper gezegd „zoologische Bedingtheit kaum
diskutabel".
We zijn zo ongemerkt al weer op het terrein van een ander kongresprobleem beland, de verhouding van natuur- en geesteswetenschappen,
vooral aan de orde gesteld door en bij het thema logistiek of „logische
Analyse". Maar daarbuiten verdienen enkele bijdragen afzonderlike
vermelding, zo de twee van de ie algemene ochtendvergadering, van
Bachelard (Dijon) en Hans Driesch.
Bachelard, bekende sympathieke kongresfiguur, is wel eens gelukkiger
geweest. Zijn „Critique préliminaire du concept de frontière épistémologique" bleek een goedbedoelde misverstandspolemiek tegen „les frontières
opprimantes" als remmen voor het natuurwetenschappelik onderzoek,
deze „sont des frontières illusoires". Inderdaad, want de autonome
zelfbegrenzing der natuurwetenschap a.z. is geen „dwang", maar juist
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voorwaarde en garantie der vrijheid; we zijn vervolgens niet „asservis a"
une raison immuable, maar wetenschap kan zich slechts vrij, zonder
heteronome gebondenheid, ontwikkelen dank zij deze, en in de 3e plaats
is het niet „metafysies geloof" aan een „matière en soi", een „lumière
en soi" etc. (juist voor de kenniskritiek contradictiones in terminis!),
dat aan de natuurwetenschap a.z. grenzen stelt, maar, bij ongelimiteerd
natuurwetenschappelik onderzoek, de kenniskritiek, die de natuur, als
in haar geheel „phaenomeen", zuiver onderscheidt van het en-soi der natuur
en daarmee de fysica van metafysica, en die de wetenschap voor metafysies
fysicisme („Physikalismus" is de nieuwe leus) principieel behoedt.
De tweede spreker, Driesch, gaf in zijn „Naturwissenschaft und
Philosophie" een samenvatting en verdediging van zijn bekende leer, zijn
Ordnungslehre tegenover zijn Wirklichkeitslehre, zijn „Dualismus der
Naturwirklichkeit" en het daaruit voortvloeiend realisties vitalisme,
nodig om aan het onhoudbaar realisties mechanisme te ontkomen — uit
dit realisties dilemma verlost nu eenmaal alleen het idealisties parallelisme,
dat door Driesch's indertijd ondernomen „weerlegging" niet eens geraakt
werd — en de oude hier herhaalde waan, als zoude het zgn. „idealisme"
de tegenstelling tussen de éne objektieve (maar niet transcendente)
natuur en de vele individuele „Innenerlebnisse" trachten
te „verschleiern". Integendeel, veeleer accentueren en funderen, in het
éne subjekt der natuur. Gelijk ook de wetenschap allerminst „im tiefsten
Grunde solipsistisch" is — immers een funktie van het éne subjekt der
waarheid, dat nu eenmaal n o c h e m p i r i e s e , n o c h m e t a f y siese werkelikheid is, weer de derde, door Driesch's dilemma
miskende mogelikheid. Tussendoor echter zeide hij veel voortreffeliks
en aktueels — zo „Metaphysik geht das eigentliche naturwissenschaftliche
Forschen und Theoretisieren nichts an" en, zijn slotzin, „Sauberkeit
der Begriffe ist die höchste Forderung der Philosophie."
Driesch, die niet alleen in philosophicis, maar ook in politicis dezelfde
gebleven is, die hij was, internationalisties pacifist, wordt in het 3e Rijk
blijkbaar ontzien, al heeft men hem een jeugdig onbekend nazi-filosoof
tot opvolger in Leipzig gegeven. Ten kongresse was de eerbiedwaardige
oude heer een soort père noble, evenals de Fransman Lalande, een dier
„Respektspersonen", op wie als duits onderzoeker en geleerde van de oude
stempel telkens zichtbaar die buitenlandse sympathie zich concentreerde,
die nieuwe, op de voorgrond geschoven vertegenwoordigers van zijn land
niet vermochten te verwerven.
Onder de titel „The limits of the natural sciences" laat Hemens
(London) eerst Kant zichzelf tegenspreken, inzover deze „places bef ore
us as truth that we cannot know the thing-in-itself", terwijl Kant tevens
volgens H. „abrogates the validity of thought except in the domain of
sense" en geen andere zekerheid kent dan „the certainty which we have
in sense-perception"! Naar Hemens' Kant derhalve „natural science
is under the limitations that it does not give us truth"
en daarbij
maakt deze Kant zelf van heel de filosofie slechts „a branch of natural
science itself"
In deze duisternis blinkt dan nog te stralender het licht
van Hegel's zuivere rede, die dialekties reeds voorzien en niet-empiries
afgeleid heeft, wat tans pas Einstein en Minkowsky en „the new theories
of chemistry and biology" empiries en experimenteel hebben gevonden
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en bevestigd

In deze geest vergelijkt H. voor zijn onderwerp de „two

Standard philosophies, the Kantian and the Hegelian" en bewijst hij,
in welke mate vergelijking verongelijking kan wezen.

Ietwat bevreemdend klinkt bij dit onderwerp de titel „Die Geisteswissenschaften als Naturwissenschaften", waaronder Julius Kraft (tans
privaat-docent te Utrecht) een aanduidende samenvatting heeft gegeven
van wat in zijn sinds verschenen boek onder de nog wat toegespitster titel
„Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft" uitvoerig is betoogd.
De schrik voor een geoutreerd naturalisme in de zin van het fysicisme,
die Kraft's terminologie zou kunnen suggereren, zal geheel misplaatst
blijken. Doch daar het mij de moeite waard lijkt, op de hier ontwikkelde
denkbeelden nog even nader in te gaan, bewaar ik de bespreking voor
een slotartikel, waarin nog twee kongresthemata speciaal de aandacht
vragen: „Godsdienst en Wijsbegeerte" en vooral, ook om de te geringe
belangstelling daarvoor, tot dusver in ons land getoond, de „Logische
Analyse" of het „Logisties Neo-positivisme".

Boekbesprekingen.
K. K u y p e r s. Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken
Augustins. — Swets & Zeitlinger, 1934. — f 1.90.
Deze studie heeft vele goede eigenschappen: i°. berust zij op een grondige
beheersing der betrokken materie, 20. is zij helder en exact geëxposeerd, 30. dient
zij vele belangen. De theoloog, de logicus, de taaitheoreticus e.a. vinden hier gelijkelijk
hetgeen voor hen van betekenis is. Als vierde deugd zou nog te noemen zijn, dat schr.
oog heeft voor de aporieën in Augustinus' filosofisch denken, m.n. op dit gebied.
Tenslotte geeft de uitbouw in historische richting (Aristoteles, Plato, Plotinus e.a.)
herhaaldelijk belangwekkende inlichtingen omtrent de ontwikkeling der belangrijkste
begrippen. Als bezwaren zouden genoemd kunnen worden, i°. dat reeds een vrij
intieme kennis van Aug. verondersteld blijkt, 2°. dat de verbinding van referaat en
interpretatie niet steeds duidelijk laat zien, wie aan 't woord is, Aug. of de schr.
M. J. Langeveld.
H e n r i W a l l o n . Les origines du caractère chez 1'enfant.
Bouvin & Cie. Paris 1934.
Aan de hand van het geobserveerd materiaal van oudere en jongere onder
zoekingen over de eerste kindheid (Preyer, Stern, Ch. en K. Bühler, Guillaume, enz.)
ontdekt Wallon in de gedragingen van de periode van zuigeling tot 3-jarig kind de
voorspelen en oorsprongen van het langs verschillende stadia langzamerhand ont
luikend besef van persoonlijkheid (in de zin van een identisch-subject-zijn). Zolang
het kind van zijn onmiddellijke belevingen niet de verschillende aspecten bij de onder
scheiden situaties en omstandigheden bewust wordt, verschillende sujetten vermengt
en omgekeerd zich zelf niet vermag te dissociëren van de concrete situatie blijkt
zijn besef van subject (d.i. identische eenheid) te zijn versnipperd. Door de veelal
verrassende aspecten op en oorspronkelijke interpretaties van bekende verschijnselen
uit de eerste levensperiode van het kind is deze studie m.i. meer van belang, dan
als een poging een phaenomenologie van de genese van het bewustzijn te geven. Voor
dit laatste ontbreekt te zeer de eenheid in methode en exactheid bij de beschrijvende
begrippen. De compositie van het boek dat in drie delen achtereenvolgens handelt
over: La comportement émotionel; Conscience et individualisation du corps propre en
La conscience de soi wordt geschaad door het feit dat het samengesteld werd uit
verschillende deels reeds eerder verschenen studies en cursussen.
D. Bartling.
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Dr. A. Nanninga-Boon. Het denken van het doof
stomme kind. (Didaktische Monographieën Nr. 2). Wolters, Gro
ningen 1934.
In dit boeiend boek geeft een psychologisch geschoolde moeder een beschrijving
van de ontwikkelingsgang van het intellect van haar doofstom zoontje. Schrijfster
die in haar dissertatie: „Psychologische ontwikkelingsmethoden van het doofstomme
kind" een paedagogisch-psychologische studie van betekenis leverde, schenkt ons
met deze publicatie van de voortzetting van haar observaties en experimenten een
document dat door de beschreven demonstraties van de innige samenhang en wissel
werking tussen taalbeheersing en denken niet alleen van belang is voor het
onderwijs van het doofstomme kind, doch tevens een niet te veronachtzamen bijdrage
levert tot de empirische denk- en taal-psychologie in het algemeen.
D. Bartling.
W . R. d e V a y n e s v a n B r a k e l l B u y s . Het Godsbegrip
bij Spinoza, een inleiding tot het monisme. (Proefschrift). Utr.
Typogr. Associatie Utrecht.
De Schr. is met de Oostersche leeringen, bizonderlijk met Shankara's wijsbegeerte
(9de eeuw) vertrouwd, en zoekt verband tusschen deze en de leer van Spinoza. Toch
ook verschil, want het statisch Substantiebegrip van Sh. wordt bij Sp. dynamisch, waar
mee in Spinoza's al-eenheidsleer het Indisch akosmisme vermeden is. De Spinozaopvatting van den Schr. sluit zich aan bij de nieuwere, die langzamerhand heeft ingang
gevonden, en die in het Spinozisme geen rationalisme ziet, maar mystiek. Vandaar ook
de nadruk op de „derde orde der kennis", en de verklaring dat de mathematische voor
dracht niet overeenstemt met het gehalte dezer wijsbegeerte. De Schr. heeft met Spinoza
meegedacht en door losmaking der gedachten uit het schoolverband waarin ze in de
Ethica voorkomen, hun innerlijke waarde in het licht gesteld, en aldus een belangrijke
bijdrage gegeven tot het recht begrip van Spinoza's filosofie. Een hoofdstuk als bijv.
dat over de Spinozistische kenleer is een meesterlijk dialektisch-opbouwende reconstruc
tie van in de Ethica na en als naast elkaar voorgedragen gedachten. Dit geheele werk
over Spinoza's Godsbegrip bouwt de Spinozistische leer op van binnen uit, en geeft
gestadig een aanvoeling van het geheel dezer leer, waardoor ook de onderdeelen in het
rechte licht komen te staan. Het is een boek van Spinozistische wijsheid. Eén op
merking mijzelf betreffende: in mijn boek: Levensleer naar de beginselen van Spinoza
(1900) heb ik een scherp onderscheid gemaakt tusschen wereldleer en levensleer.
De Schr. wijst herhaalde malen op mijn opvatting, waarmee hij zich niet kan vereenigen.
Ikzelf ben echter reeds voorlang tot andere gedachten bekeerd. Het boek van Dr.
van Br. B. beveel ik sterk ter lezing aan.
B. de H.

Dr. Ferd. Sassen. Geschiedenis van de Wijsbegeerte der
negentiende eeuw. Philosophische bibl. N.V. Dekker en van de Vecht.
Nijmegen-Utrecht. 1934. f 3.30, f geb. 4.90.
Dit boek is het vierde in de reeks van geschriften van denzelfden schrijver, de
geschiedenis der Europeesche wijsbegeerte behandelend. Het is even degelijk en
deugdelijk als de voorafgaande, een studieboek, niet maar een „nachschlagebuch",
waarin filosofische wetenswaardigheden vermeld staan. Met groote onpartijdigheid
is het boek geschreven, in dien objektieven geest, die het wijsgeerig denken als kuituurverschijnsel beschouwt, dat moet worden weergegeven, zonder storend in de rede
vallen van eigen standpunt uit. Overzichtelijk is het boek vooral waar algemeene
stroomingen geteekend worden, zooals het Positivisme en Materialisme in Duitschland.
Overigens lijkt mij, dat de Schr. te veel in zijn werk heeft opgenomen (zie het personen
register), en dat een groot aantal namen hadden kunnen achterwege blijven, omdat
een overzichtelijke geschiedenis beperking eischt. Voor de hoofdfiguren ware meer
ruimte overgebleven indien een aantal der bijfiguren haar congé gekregen had. Ons
geheugen is toch reeds te zeer belast, en er moet veel aan de vergetelheid worden prijs
gegeven, dat in zijn tijd en land heeft nuttig werk gedaan.
B. de H.
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Dr. Herman Wolf. Nietzsche als religieuze persoonlijkheid,
en andere essays. A. W. Sythoff's Uitg. Mij. N.V. Leiden. 1934.
f3.90, geb. f4.75.
Het grootste aantal dezer essays is van litteratuur-historischen aard en handelt
over geschriften en figuren der moderne duitsche letterkunde. Twee studies handelen
over het humanisme, een over Just Havelaar als denker, en de eerste, de naamgever
aan het boek, en de voornaamste, beziet Nietzsche als religiescheppende figuur. In de
essay over Havelaar memoreert Dr. W. dat de moderne filosofie den ouden weg der
wijsheid verlaten had, en tot een onoverzienbaar-gedifferentieerde wetenschap was
geworden met zeer subtiele en abstracte methode, totdat zij in Duitschland de wending
nam naar de „levensfilosofie". In dit verband wil hij het denken van Havelaar zien,
die met warme hulde geprezen wordt als bezittende wat Nietzsche „die schenkende
Tugend" noemde. In de eerste studie over het Humanisme geeft Dr. W. een karakteris
tiek van de figuren Lessing, Herder, Goethe als belijders eener humanistische religie.
In de tweede (Toekomst van het H.) wordt de problematische situatie van heden
ontleed en nochtans het geloof aan een uiteindelijke overwinning niet opgegeven.
Gelijk vermeld, is de eerste essay de voornaamste, een welkome bijdrage voor het begrip
van N.'s proteïsche filosofie. Hier wordt een opzicht daarvan toegelicht, waardoor
wellicht de diepste blik op N.'s persoon en denken opengaat. Polair-tegengestelde
machten bewegen N.'s ziel; een dezer is de extatische drang naar het mysterie. De Schr.
gaat den loop van N.'s leven en werken na om dit „religieuze" op te sporen, waar het
verrijst en waar het inzinkt. N. bespeurt aan zichzelf de tragische situatie van den
hedendaagschen god-loozen mensch en breekt met al zijn idealen nadat hij met alle
idealen der menschheid gebroken heeft. Om deze felle worsteling, die op het allerhoogste
gericht is en zich met niets tevreden geeft, acht Dr. W. Nietzsche een homo religiosus.
Een religiositeit, echter van alle positieve redelijkheid verlaten. Deze Nietzsche-studie
zij ter lezing aanbevolen.
6. de H.
Dr. J. C. A. F e 11 e r: Menschbeschouwing en zielzorg. 2de herz.
druk. J. Ploegsma, Zeist. 1934.
De beteekenis van dit boek is dat het psychologische vragen behandelt van de
andere zijde dan vanwaar de psychologische wetenschap uitgaat. De Schr. heeft zich
in de moderne psychologische wetenschap ingeleefd door den omgang met medemenschen. Als zielzorger heeft hij met open oog en diepreikende intuïtie, en met een
groot deel gezond verstand een natuurlijk kontakt gehad met vele jongeren en meer
bejaarde menschen; en zoo is het domein der menschenziel hem ontsloten. Zonder
wetenschappelijken aanleg en intuïtief meeleven ware hij aan de buitenzijde gebleven;
nu echter is dit boek geworden tot een inleiding, die den lezer in het psychologische
hart voert van dezen tijd, deze wereld en van zijn medemensch. Dat het boek spoedig
een tweeden druk bereikt heeft is zeer begrijpelijk.
B. de H.
Dr. T. Hoekstra. Geschiedenis der Philosophie. Dl. II.
Patristische periode en middeleeuwen. Kampen J. H. Kok. 1934.
f 2.25, geb. f 2.90.
Een bruikbaar repetitieboek, dat niet den indruk maakt van studie uit de eerste
hand, zooals bijv. het werk van M. de Wulf. Karakteristieken veelal vrij oppervlakkig.
Een diepgaande studie over hoofdfiguren en geestelijke stroomingen brengt meer licht
dan een opnoeming van tallooze bijfiguren met korte aanduidingen. Stijl vaak zonder
distinctie (bl. 156 bij Th. Aq. „de dronkaard overlegt en redeneert zoo lang tot hij de
borrel als iets goeds heeft erkend
" 't Mag zoo wezen!) De neiging om door een soort
van kritiek zichzelf in de rede te vallen stoort de objektiviteit, die van een wetenschappe
lijk werk verwacht mag worden (bijv. bij Eckehart,over wien een diepgaande karakteris
tiek zeer gewenscht zou zijn, de opmerking: „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"). Aan dergelijke kritiek heeft geen behoefte
wie de wijsgeerige zienswijzen begrijpt als uitdrukking eener in de historie zich uit
drukkende rede. Het hooger gezichtspunt voor de beschrijving eener „geschiedenis der
philosophie" ontbreekt. Dat ik het boek toch als repetitieboek bruikbaar acht, ligt aan
zijn overzichtelijkheid.
B. de H.
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Klassieke en Moderne Scheikunde. Van autonome
Wetenschap tot Onderdeel der Natuurkunde.
door
E. W. BETH.
§ i . W i l h e l m O s t w a l d onderscheidt in de volgende be
woordingen op klassieke wijze de chemische eigenschappen en verschijn
selen van de stof van de natuurkundige: ,,Solche Vorgange, bei denen
Stoffe verschwinden, und andere entstehen, werden als c h e m i s c h e
von den physikalischen unterschieden, bei denen die Stoffe
bestehen bleiben. Wir werden also die Eigenschaften eines gegebenen
Stoffes in physikalische und chemische teilen. Erstere sind die am unverandert bleibenden Stoffe zu beobachtenden Eigenschaften; die letzteren
machen sich geltend, wenn die Stoffe in andere verwandelt werden" x).
Als grondbegrip stelt de chemie het begrip „s t o f" of „homogeen
lichaam" tegenover het begrip „mengsel" of „heterogeen lichaam".
Voor deze onderscheiding evenwel bestaan geen algemeen geldige criteria.
Hoewel de chemische analyse beschikt over tal van zeer bruikbare en
zeer betrouwbare hulpmiddelen, heeft in beginsel bij elk te analy
seren monster het stofbegrip zijn bestaansrecht opnieuw te bewijzen.
De stoffen worden nu naar hun chemische eigenschappen onder
scheiden in elementen en verbindingen. Verbinding heet een stof,
die zich door chemische middelen in andere stoffen laat splitsen. Is een
dergelijke splitsing niet mogelijk, dan heet de stof e l e m e n t .
Van fundamenteel belang zijn voorts:
I. D e W e t v a n h e t B e h o u d v a n h e t G e w i c h t :
„Een stoffenstelsel verandert bij overgang in een ander stelsel zijn gewicht
niet" (L a v o i s i e r 1777).
II. De Wet van de Constante Samenstelling:
„De samenstelling van een verbinding is onafhankelijk van haar ontstaans
wijze" (Proust 1801).
III. De Wet van de Multiple Proporties: „Komen
twee elementen in meer dan één verbinding naast elkaar vóór, dan staan
de verschillende hoeveelheden van het ééne element, die naast dezelfde
hoeveelheid van het andere element optreden, tot elkaar in gewichts
verhoudingen, die uit te drukken zijn als verhoudingen van (kleine)
gehele getallen" (Dalton 1802).
De drie genoemde grondbegrippen
stof — verbinding — element
*) W. Ostwald, „Grundlinien der Anorganischen Chemie", 5e Aufl., Dresden u.
Leipzig, 1922, bl. 7.
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en de drie juist geformuleerde hoofdwetten stellen ons in staat, het
gebouw der „klassieke chemie" onder invoering van hypothesen en bij
zondere begrippen, en aan de hand van experimenten verder op te
trekken. Ze kunnen dus gelden als a p r i o r i van de klassieke chemie.
Op grond van dit a priori en door middel van de haar ten dienst staande
experimenteertechniek slaagt de chemie er, zoals bekend, inderdaad in,
van een mengsel de constituérende stoffen, en van deze de chemische
constitutie te bepalen; op de hiervoor geldende methodiek kunnen we niet
ingaan. Wel willen we nog even opmerken, dat de verdere voor de chemie
belangrijkste begrippen
atoomgewicht — moleculairgewicht — valentie
uitsluitend op grond van het zooeven geformuleerde a priori der chemie
kunnen worden ingevoerd 1).
§ 2. De langs deze weg verkregen opbouw der chemie is zuiver
phaenomenologisch. Men bepaalt zich tot de beschrijving van de waar
genomen verschijnselen door middel van zo algemeen mogelijk geldige
wetten, en op grond van zo nauw mogelijk aan de waarneming aansluitende
algemene begrippen.
Naast deze phaenomenologische methode bezit de natuurwetenschap
evenwel nog de constructieve methode, die bestaat in de demonstratie
van die algemene begrippen en natuurwetten aan zekere modellen; dat
deze modellen meestal van mechanischen aard zijn is niet essentieel');
de invoering van die modellen geschiedt door het formuleren van z.g.
„hypothesen".
De betekenis van de constructieve methode is een dubbele
1) een subjectieve: de natuurvorser geeft in de regel op aesthetische
gronden aan de constructieve methode de voorkeur.
2) een objectieve (voor ons alléén van belang): in het licht van de
constructieve methode verschijnen de wetten der phaenomenologische als
noodzakelijk en algemeen geldig, ze treden in onderlinge samenhang.
De constructieve methode deed haar intrede in de chemie bij de
formuléring van de atoomhypothese: de elementen worden
vertegenwoordigd door de onderscheiden atoomsoorten. Doordat atomen
van verschillende soort zich tot moleculen verenigen, zouden de onder
scheiden chemische verbindingen ontstaan. Dat voor de atoomhypothese
in de chemie een grote toekomst was weggelegd, zal genoegzaam bekend
zijn. Doordat ze reeds spoedig haar intrede deed in de scheikunde, heeft ze
op de ontwikkeling van deze wetenschap sterk haar stempel gedrukt,
zo is een groot deel der chemische terminologie onder haar invloed ont
staan, wat b.v. uit de termen atoomgewicht, moleculair gewicht kan blijken.
Zoals we opgemerkt hebben, zijn de daardoor aangeduide begrippen
desnoods onafhankelijk van de atoomhypothese in te voeren; het is
Ostwald, die in de jongere tijd hiorop met nadruk gewezen heeft.
§ 3. Men kan zeggen, dat de op de voorgedragen wijze op eigen grond
begrippen en wetten gebouwde scheikunde recht heeft, te worden bex) Met behulp van de z.g. „aequivalenten". Verg. A. C. W. R o o d v o e t s,
„Het Ontstaan van het Begrip Valentie" (Diss. Leiden, 1934)2) Daarom lijkt het ons passender, haar als constructieve methode tegenover de
phaenomenologische te stellen; Mach noemt haar de „mechanische .
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schouwd als een, in 't bijzonder ten opzichte van de natuurkunde in engere
zin, autonome wetenschap.
Vermelding verdient nog de grondvesting van de autonomie der schei
kunde ten opzichte van de biologie. Bij velen bestond de opvatting, dat de
z.g. „organische verbindingen" alleen door het levend organisme, onder
invloed van een z.g. „vis vitalis" zouden kunnen worden opgebouwd.
Door de bereiding van ureum „in vitro" (W ö h 1 e r 1828) kreeg deze
vitalistische opvatting een gevoelige stoot. Ook latere onderzoekingen
konden haar geen steun bieden; het lijkt aan geen twijfel meer onderhevig,
dat alle organische verbindingen langs chemische weg te bereiden zijn.
§ 4 . I s o m e r i e — S t e r e o c h e m i e . De verdere toepassing
van de atoomhypothese op de scheikunde geeft de chemische atoom
theorie.
Twee chemische verbindingen kunnen volkomen dezelfde chemische
samenstelling bezitten, en toch verschillende chemische en physische
eigenschappen vertonen. De atoomtheorie geeft de „verklaring": de verbin
dingen hebben dezelfde samenstelling; dat wil zeggen, dat deze
per molecule dezelfde atomen in hetzelfde aantal bezitten. Maar
klaarblijkelijk komt het er, voor de chemische en physische eigenschappen,
niet alleen op aan, welke atomen in een molecule der verbinding zijn aan te
treffen, maar óók, op welke wijze deze door valenties zijn verbonden.
Het besproken verschijnsel heet isomerie. Technisch gesproken, geeft
het aanleiding tot het invoeren van structuur formules naast de mole
culaire formules.
Een bijzondere vorm van isomerie is de stereoisomerie.
De rangschikking van de atomen kan dezelfde zijn, wat betreft de binding
der atomen door „valentiestrepen", terwijl hun relatieve ligging in de
ruimte toch verschillend is. Op deze wijze interpreteert men de als „optische
activiteit" en „enantiomorphie" bekend staande verschijnselen (van
't Hoff en Le Bel 1874).
§ 5. Reeds lang is het bekend, dat de chemische reacties begeleid
worden door „secundaire" physische verschijnselen, en wel in het bijzonder
door een zich op onderscheiden wijze (knal, lichtschijnsel e.d.) manifestérende energie-ontwikkeling.
Omgekeerd gaan bepaalde natuurkundige verschijnselen gepaard met
„secundaire" chemische reacties. Een voorbeeld is de „electrolyse" van
een waterige zoutoplossing bij het doorgaan van een electrische stroom.
Men zou wellicht verwachten, dat onder deze omstandigheden een
volledige samensmelting van physica en chemie niet lang uit kon blijven.
Physica en chemie bleven echter verschillende en autonome wetenschappen,
waarnaast, ter behandeling van de zoeven beschreven verschijnselen, de z.g.
„physisch-chemische wetenschappen" ontstonden. Die wetenschappen
ontlenen hun „a priori" aan physica en chemie, en vooronderstellen deze
wetenschappen dus, omgekeerd evenwel worden ze door physica en chemie
op ruime schaal auxiliair gebezigd.
Onder de interessantste behoren de thermochemie en de electrochemie.
De thermochemie houdt zich bezig met het onderzoek der aan
chemische reacties verbonden energieomzettingen; als grondbegrippen
krijgen we hier de aan de thermodynamica ontleende begrippen energie en
temperatuur, voorts dienen als grondslag de z.g. „hoofdwetten der
thermod y namica.
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De electrochemie houdt zich bezig met het onderzoek van de chemische
verschijnselen, die met het doorgaan van electrische stromen in electrolyten
gepaard gaan. Eerst hier komt het chemische ionenbegrip goed tot zijn
recht; voorts zijn hier van belang de grondbegrippen en hoofdwetten der
electriciteitsleer en der thermochemie.
§ 6. Het voorgaande moge beschouwd worden als een poging, om
aan te geven, hoe op een zeer beknopt a p r i o r i zich de „klassieke
chemie" als een autonome wetenschap van de chemische verschijnselen,
verstaan in de door O s t w a 1 d geformuleerde zin, kon grondvesten.
Deze klassieke chemie (meestal onderverdeeld in anorganische,
organische, analytische, en onderscheiden van de physische chemie)
bestrijkt een buitengewoon rijk ervaringsgebied, en kon zich tot ongeveer
1925 als autonome wetenschap handhaven. Welke oorzaken er toe leidden,
dat zij daarna haar autonomie moest inboeten, zal in het volgende het
onderwerp van onze bespiegelingen zijn.
§ 7. We hebben in § 2 gezien, hoe het mogelijk is, de atoomhypothese
in de chemie in te voeren op een wijze, die de autonomie van deze weten
schap niet „in gevaar" brengt.
Dat de atomistiek met veel uitgebreider pretentie pleegt op te treden,
mag genoegzaam bekend worden geacht; van haar levensbeschouwelijke
zijde willen wij haar hier niet beschouwen *); wij zullen hier blijven op het
terrein van de wetenschap der levenloze natuur.
Reeds H u y g e n s spreekt van de „ware philosophie, waarin men
de oorzaak van alle natuurlijke werkingen tot werktuiglijke gronden
terugvoert 2). Dit moet men naar mijn mening doen, of anders van elke
hoop afzien, ooit in de natuurkunde iets te begrijpen."
Wat H u y g e n s hier levert, is in wezen niets anders, dan een
pleidooi voor de constructieve methode tegenover de phaenomenologische.
Wat hij in zijn „Traité" geeft, is dan ook een model voor de optische ver
schijnselen, en wel in de vorm van de beroemde undulatiehypothese.
Het model dat H u y g e n s geeft en wil geven, is echter aan een
beperking gebonden: alleen een mechanisch model kan hem be
vredigen. En dat was ook nog eeuwenlang de opvatting der aanhangers
van de constructieve methode, meer in 't bijzonder die van de atomisten.
Wanneer derhalve ergens de atoomhypothese haar intrede doet,
dan wil dat eigenlijk zeggen, dat als maxime, als programpunt is gesteld,
de interpretatie van de waarneembare verschijnselen als „afspiegeling"
van mechanische „microprocessen".
Het zal duidelijk zijn, dat onder die omstandigheden de invoering van
de atoomhypothese een „aanslag" betekent op de autonomie van het
beschouwde gebied; men heeft dan natuurlijk af te wachten wat er van
een en ander terechtkomt.
Lukt het inderdaad, het atomistisch program ten uitvoer te brengen,
dan is het uit met de autonomie van het gebied in kwestie, in het andere
geval zal het zijn autonomie kunnen handhaven.
x) Zie daarvoor b.v. F. A. Lange, „Geschichte des Materialismus"; interessant
is ook in aansluiting aan onze beschouwingen, 2. Buch, 2. Abschn.II,waar een boeiende
schets wordt gegeven van de atoomtheorie tot ongeveer 1875.
2) C h r. H u y g e n s, „Traité de la Lumière" (Leiden 1690).
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§ 8. Wij zijn in staat, beide mogelijkheden aan een interessant voor
beeld te demonstreren.
i) Reeds Daniël Bernoulli (1738) maakte de opmerking,
dat de toenmaals bekende gaswet (wet van B o y 1 e) constructief af te
leiden was met behulp van het „kinetisch gasmodel": een gas bestaat uit
vrij voortbewegende moleculen.
Eerst door Clausius (1856) en Maxwell (1860) kwam de
„kinetische gastheorie" tot verdere ontwikkeling.
Aan Boltzmann dankt ze het beroemde H-theorema, aan G i b b s
hare ontwikkeling tot de z.g. „statistische mechanica" J).
Deze statistische mechanica levert de hulpmiddelen voor een strenge
mathematische uitwerking van de atoomhypothese, in zó algemene vorm,
dat men in de keuze van zijn atoommodellen zeer weinig beperkt is; ook
b.v. de „lichtquantumhypothese" (Planck, E i n s t e i n) liet'zich
met behulp van deze statistische methoden behandelen. De jongste ont
wikkeling van de mechanica (quantummechanica) die tegenover
Newton's en ook tegenover de relativiteitsmechanica een formele
omwenteling betekent, heeft de toepassing der statistische mechanica
niet beperkt, alleen moet hier de z.g. Boltzman n'iaanse statistiek
plaats maken voor de statistieken van Bose-Einstein en van
F e r m i; de gastheorie werd dus een onderdeel van de mechanica, en wel
eerst van de klassieke mechanica, later van de quantummechanica.
Laat ons een ogenblik stil staan bij de vraag, wanneer men kan zeggen,
dat de atoomtheorie een natuurverschijnsel „verklaart".
H e l m h o l t z schrijft: „Ueber die Atome i n der theoretischen
Physik sagt Sir W. Thomson sehr bezeichnend, dass ihre Annahme
keine Eigenschaft der Körper erklaren kann, die man nicht vorher den
Atomen selbst beigelegt hat" 2).
Iemand wil b.v. de rode kleur van menie verklaren, door aan te
nemen, dat deze is opgebouwd uit atomen (beter: uit moleculen) die elk
voor zich een meniekleur bezitten; is hier nu sprake van een verklaring
in de zin van de constructieve methode ? Klaarblijkelijk niet, al is dit precies,
wat Thomson en Helmholtz schijnen te bedoelen.
Maar, vraagt de lezer, waarin bestaat nu het verschil met de kinetische
gastheorie ? Ook daar wordt toch de eigenschap van het gas, op de wanden
van het vat te drukken, teruggebracht tot een (hypothetische) eigenschap
van de atomen, n.1
op de wanden van het vat te drukken.
Ware inderdaad de enige verdienste der kinetische gastheorie, het
b e s t a a n van een gasdruk te verklaren, dan hadden H e l m h o l t z
en Thomson gelijk; gelukkig echter zijn de verdiensten van de
kinetische gastheorie hiermede volstrekt niet uitgeput; immers ze staat
toe, zonder nieuwe hypothesen in te voeren, te verklaren.
i°. de omgekeerde evenredigheid van druk en volumen (wet van
B o y 1 e);

(
^ P'
fassung in
/D r 1 '
deMKraf?

JU" w ,E h.f e n f e s t, „Begriffliche Grundlagen der Statischen Aufder Mechanik". Enz. Math. Wiss. IV., 32.
y' H e l m h o l t z , „Rede zum Gedachtnis an G u s t a v M a e n u s
S. ó! ' naar F' A" La"ge- ^ verg. echter „Ueber die ErhllUg
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2°. de mogelijkheid van een derde toestandsgrootheid, de tempe
ratuur (evenredig met de gemiddelde kinetische energie der atomen)
naast druk en volume.
Hiermede is echter o.i. Helmholtz' op(aan) merking volkomen
ontzenuwd: de atoomtheorie bestaat niet in het toeschrijven van de te
verklaren eigenschappen van een stof aan de haar constituérende atomen,
maar in de terugvoering van die eigenschappen der stof tot eigenschappen
van een a n d e r s o o r t i g k a r a k t e r , tot m e c h a n i s c h e
eigenschappen van de atomen. De atomistiek in haar klassieke, traditionele
vorm stelt dus de mechanische grondbeginselen en wetten voorop, en
tracht nu de overige eigenschappen van de materie tot mechanische eigen
schappen van hypothetische „atomen" te herleiden.
2) Zo staat men dus voor het probleem van de atomistische verklaring
van de optische, electrische, magnetische verschijnselen.
De optische verschijnselen, waren, na de val van N e w t o n ' s
emissiehypothese, geïnterpreteerd als trillingsverschijnselen; dit leidde
tot de invoering van een lichtaether. Mac Cullagh (1839), maar
vooral Thomson lord K e 1 v i n beijverden zich langs mechanische
weg z.g. „aethermodellen" op te bouwen. Intussen hadden weliswaar
Faraday en Maxwell de optische verschijnselen tot electromagnetische werkingen herleid; naar de toenmalige opvattingen maakte dat
evenwel de aether niet overbodig, maar moest deze nu eveneens fungeren
als drager der electromagnetische verschijnselen; Maxwell gaf dan
ook voor deze verschijnselen een nieuw mechanisch model 1).
In zijn later werk 2) bepaalt hij zich evenwel tot het bewijs „that no
electromagnetic phenomenon is contradictory to the supposition that it
depends on purely dynamical action."
De mechanische verklaring is dan dus niet langer een essentieel
element. „Die
M a x w e 11'sche Theorie ist das System der
M a x w e 11'schen Gleichungen" ( H e r t z ) .
§ 9. Reeds aanstonds bij haar geboorte (voor ons doel is het het
geschiktste de chemie bij L a v o i s i e r te laten aanvangen) raakte de
chemie onder invloed der atomistiek, die ook het hare bijdroeg tot de
dogmatische formuléring der in § 1 genoemde hoofdwetten.
Men begon zich dan ook reeds spoedig de vraag te stellen, door welke
krachten de atomen in het molecule bijeengehouden werden.
D a v y en B e r z e l i u s beantwoorddendeze vraaginhun „electrochemische theorie". Volgens deze theorie zouden de atomen in een molecule
electrisch geladen zijn, en dan onder invloed van hun electrostatische
wisselwerking bijeen blijven.
Deze theorie verklaart inderdaad een groot aantal chemische ver
schijnselen; beschouwen we b.v. eens een keukenzoutmolecule NaCl.
Een natriumatoom zou onder bepaalde omstandigheden een positieve,
een chlooratoom een negatieve lading verkrijgen. Onder invloed van hun
wederzijdse electrostatische attractie verenigen ze zich dan tot een i n
toto electrisch neutraal keukenzout-molecule, dat dus tot verdere
chemische binding geen neiging meer zal vertonen. Mooi in overeen1)
2)

„On Physical Lines of Force", Phil. Mag. 1861/62.
„A Treatise on Electricity and Magnetism". Zie ook H. Poincare, „la
Science et 1' Hypothèse", p. 249.
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stemming hiermede is nu, dat in waterige oplossing het keukenzout
molecule zich, blijkens de electrolytische verschijnselen, in een positief
geladen „natriumion" en een negatief geladen „chloorion" splitst.
De electrochemische theorie verklaart dus op zeer gelukkige wijze het
bestaan van z.g. „heteropolaire" bindingen.
Laat ons nu echter eens een aethaan-molecule beschouwen. De struc
tuurformule luidt:
Hx\
Hj.— Cj
Hi /
Zal de binding bestaan onder invloed van electrische ladingen, dan
zal binnen dit molecule de volgende ladingsverdeling moeten bestaan.
Cx: 4 negatieve eenheden; Hj: elk één positieve eenheid;
C2: 4 positieve eenheden; H2: elk één negatieve eenheid.
Daaruit zou dan echter volgen, dat de beide in het aethaanmolecule
voorkomende koolstofatomen verschillende eigenschappen moeten be
zitten: hun chemisch gedrag bewijst echter het tegengestelde.
Een zodanige chemische binding van gelijksoortige atomen heet
„homoeopolair"; de electrochemische theorie in haar traditionele vorm
verklaart alleen het bestaan van heteropolaire, niet dat van homoeopolaire
bindingen. De homoeopolaire bindingen beheersen vooral de organische
chemie, de heteropolaire vooral de chemie der zoutvorming. Zolang dus
vooral de laatste beoefening vond, trokken de electrochemische opvattingen
de aandacht. Toen echter na 1820 de organische chemie zich begon te ont
wikkelen, bleek, dat deze zich in het dualistische schema niet schikte,
vooral toen men zich meer voor de moleculestructuur ging interesseren.
Het woord was dus nu aan de „unitarische" opvatting (Dumas,
Gerhardt, Laurent); volledig tot ontplooiing kwam de „structuur
chemie" door de expliciete formulering van het valentiebegrip door
Frankland (dit alles in de jaren 1839—1853)1).
In de jaren 1830—'40 was het aanzien der atoomhypothese sterk
geslonken; het kan ons echter niet verwonderen, dat de ontwikkeling der
structuurchemie, die we in het voorgaande zéér kort schetsten, een volledig
eerherstel der atomistiek ten gevolge had, en dat voortaan de ontwikkeling
der chemie door de atomistische opvattingen beheerst werd; protest van
enkelingen (Mach, Ostwald) hiertegen, kon de verspreiding dezer
opvattingen geenszins beïnvloeden.
§ 10. Wanneer we nu nog eens in het kort het voorgaande samen
vatten, kunnen we zeggen, dat het „a priori" der chemie wordt uitgeput
door de in § 1 genoemde hoofdwetten (drie in getal) en grondbegrippen
(eveneens drie), die een „phaenomenologische" behandeling van het
gebied der chemische verschijnselen „mogelijk maken" 2).
Hiernevens wordt de constructieve methode vertegenwoordigd door
de atoomhypothese; het program der atomistiek kon echter door bepaalde
omstandigheden (in de eerste plaats door de gebleken noodzakelijkheid
van de unitaristische opvatting van de chemische binding) niet ten einde
') Zie voor nadere uiteenzetting A. C. W. Roodvoets l.c.
a) Verg. E. W. B e t h, „Critiek van Vredenduin's „Logica der Wis
kunde)", (E u c 1 i d e s X, 1933/34), blz. 247.
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toe (d.w.z. tot en met de inlijving van de chemie als hoofdstuk in de
mechanica) ten uitvoer worden gelegd. Zo kon zich, tot voor enige jaren,
de chemie handhaven als autonome wetenschap.
§ ii. Al tartte gedurende vele tientallen jaren het probleem, de
chemische verschijnselen constructief te interpretéren als macroscopische
afspiegeling van atomaire processen, door zijn gecompliceerdheid het
vernuft der atomisten, toch bleken tenslotte de tijden rijp voor de oplossing.
Wij willen dit probleem in al zijn moeilijkheid eens wat nader bezien,
en nauwkeurig nagaan wat er tot oplossing dient te worden verricht.
Gevraagd wordt allereerst te construeren een reeks atoommodellen,
beantwoordende aan de reeks der atoomsoorten; uit de constructie dient
te blijken, in hoeverre nog elementen mogelijk zijn, die afwijken van de in
de natuur waargenomene.
Daarna moet men onderzoeken, welke krachten twee der gecon
strueerde atomen op elkaar uitoefenen, en bij welke atoomsoorten en onder
welke omstandigheden die krachten aanleiding zullen geven tot vorming
van moleculen; men weet dan dus welke chemische verbindingen op grond
van de onderhavige constructie theoretisch mogelijk te achten zijn.
Verder moet men rekenschap geven van de met de vorming van elke
verbinding gepaard gaande secundaire verschijnselen.
Tenslotte moet de constructie ons in staat stellen, langs theoretische
weg de chemische en physische eigenschappen van elke mogelijke chemische
verbinding te voorspellen.
Een en ander moge een indruk gegeven hebben van de taak, die aan
de theoretische atomistiek is gesteld. Het zal duidelijk zijn, dat de con
structie van een „model", dat aan alle eisen voldoet niet zal kunnen ge
lukken, voordat de waarneming der natuurverschijnselen daartoe de
sleutel verschaft.
§ 12. Een zeer belangrijke aanwijzing op chemisch terrein verkreeg
men, toen M e n d e l e j e f f (1869) en L o t h a r M e y e r (1870)
het z.g. „periodiek systeem der elementen" opstelden.
Plaatst men de chemische elementen op volgorde van hun atoom
gewicht, dan blijkt, dat men, wanneer men ze op de rij doorloopt, telkens
na zekere periode elementen ontmoet van overeenstemmend karakter.
Men kan de elementen dus schematisch rangschikken in dier voege,
dat de elementen van één periode telkens een horizontale rij vullen, terwijl
elementen met analoog chemisch karakter een verticale kolom vullen.
Doorloopt men nu zo'n kolom van boven naar beneden, dan blijkt, dat
de natuurkundige eigenschappen der onderhevige elementen een regel
matige verandering vertonen, weer een bewijs dus voor de samenhang der
natuurkundige met de chemische eigenschappen der materie.
§ 13. Tot het ontstaan der nieuwere opvattingen aangaande de aard
van de chemische verschijnselen, hebben, zoals wel voldoende bekend mag
heten, het eerst de ontdekkingen van Becquerel, het echtpaar
Curie, Rutherford en anderen inzake het verschijnsel van de
radioactiviteit bijgedragen. Wij zullen van een beschrijving van hun
experimenten en theorieën natuurlijk moeten afzien, en alleen twee hoofd
punten nog even in herinnering brengen.
1) Aangenomen werd, dat één chemisch element in een ander kon
overgaan (Soddy en Rutherford, 1903).
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2) Een atoom bestaat uit een zware, relatief uiterst kleine, positief
geladen k e r n , en uit negatief geladen electronen ( R u t h e r f o r d .
1911).
§ 14. Van even groot belang echter bleek later de in 1900 door
P 1 a n c k geformuleerde quantumhypothese, in wezen een omverwerping
van de klassieke theorie van het electromagnetisch veld, nog vóór deze
door E i n s t e i n's relativiteitstheorie haar volledige afsluiting verkreeg.
§ 15. De zo verkregen inzichten werden door B o h r en anderen
(het eerst in 1913) toegepast op de theorie van de spectra.
Het bleek noodzakelijk aan te nemen, dat de uitstraling van licht door
materie haar oorzaak vond in de bewegingen van de electronen in het
atoom. Die uitstraling moest evenwel plaats vinden volgens wetten, die
geheel afwijken van de door de klassieke electrodynamica ( M a x w e l l ,
L o r e n t z) opgestelde J), maar die des te nauwer aansluiten bij
P 1 a n c k ' s quantumtheorie van het electromagnetisch veld.
Uit de structuur van de spectra kon men gevolgtrekkingen maken
ten aanzien van de structuur der onderscheiden atoomsoorten.
De kern van elk atoom bezat een positieve lading, een geheel aantal
malen zo groot als die van de kern van het waterstofatoom; dit gehele
aantal evenwel was nauwkeurig gelijk aan het rangnummer van het onder
havige element in het periodiek systeem (atoomnummer van v a n d e n
Broek); hieruit bleek weer, dat in dat systeem nog maar enkele vacante
plaatsen aan te wijzen waren.
Om de kern bewogen zich de negatief geladen electronen, in gelijk
aantal als het rangnummer aangeeft; hun lading contrabalanceerde de
positieve van de atoomkern.
In de rangschikking van de electronenbanen herhaalt zich weer
dezelfde periodiciteit, die aan te treffen was in de chemische en physische
eigenschappen der elementen; deze herhaalt zich ook in de structuur van
hun z.g. „atoomspectra".
§ 16. Van bijna nog meer belang echter voor ons onderwerp zijn de
moleculespectra.
Laat ons eens beschouwen een zoutzuurmolecule H-Cl. We kunnen
ons dit min of meer aanschouwelijk maken door te denken aan een halter.
Welke bewegingen kan een dergelijk systeem uitvoeren?
1) Men kan zich voorstellen dat de halter als één geheel door de ruimte
beweegt.
2) Verder zijn er nog de bewegingen van de electronen in de con
stituerende atomen, en
3) De bewegingen van de atomen in het molecule ten opzichte van
elkaar (naar elkaar toe of van elkaar af). In een willekeurige bewegings
toestand voert het atoom alle drie typen van beweging tegelijkertijd uit.
De theorie van B o h r leert, dat alleen bepaalde bewegingstoestanden
als „stationnaire toestanden" te beschouwen zijn. Overgang van een
u 4. ^ L ? r e n t J z ' e l e c t r o n e n t h e o r i e i s n a t u u r l i j k n o g e e n m o o i v o o r b e e l d v a n
net doordringen der atomistische methoden in de electriciteitsleer.
hof
electronen van Lorentz vervullen evenwel een heel andere functie dan
net mechanisch model van Maxwell. De electronentheorie dient ter verklaring
van de wisselwerking tussen de materie en het electromagnetisch veld, het model van
Maxwell heeft ook op het electromagnetisch veld zelf betrekking.
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stationnaire toestand naar een andere geschiedt cataclysmatisch, onder
gelijktijdige emissie van een lichtquantum; de golflengte van het licht is
karakteristiek voor die overgang.
Omgekeerd kan men door analyse van de waargenomen spectra een
overzicht krijgen van de bewegingen, die het atoom uitvoert; men treft
hierbij dan inderdaad de drie opgesomde bewegingstypen aan.
Het derde type is vooral interessant; het blijkt n.1. dat de atomen
trillingen uitvoeren in hun verbindingslijn. Dat wil dus zeggen, dat de
afstand der atomen een periodieke verandering ondergaat, schommelt
om een gemiddelde waarde.
Dit kan echter alléén wanneer er een kracht werkt, die ernaar streeft,
de beide atomen voortdurend op die gemiddelde toestand te fixeren, die dus
een groter toenadering met een afstooting, een verwijdering met een aan
trekking beantwoordt.
Klaarblijkelijk echter is aan deze zelfde kracht ook de molecule
vorming toe te schrijven.
Zo zien we dus, dat eenzelfde oorzaak aansprakelijk kan worden
gesteld
1) voor de chemische binding;
2) voor zekere regelmatigheden in de moleculespectra.
Dat bewijst, dat het mogelijk moet zijn, zowel de chemische, als ook
de physische verschijnselen op een gemeenschappelijke grondslag te
behandelen. Men moet daartoe trachten, de tussen sommige atoomsoorten
werkende kracht (de „valentiekracht") te „verklaren".
Men moet dus laten zien, waarom tussen deze atoomsoorten wel,
tussen gene atoomsoorten niet, een tot chemische binding voerende
„valentiekracht" optreedt, uitgaande natuurlijk van wat reeds over de
atoomstructuur bekend is.
§ 17. De quantumtheorie in de door B o h r gegeven vorm levert
hiertoe nog niet volledig alle gegevens.
De waarneming bevestigt de in § 9 gemaakte onderscheiding van de
chemische bindingen in heteropolaire en homoeopolaire.
Wat nu de heteropolaire bindingen betreft, de waarneming leert, dat
b.v. een molecule NaCl niet uit atomen Na resp. Cl bestaat, maar uit de
ionen Na+ en Cl—, die ook in de waterige oplossing voorkomen.
De valentiekracht is dus ten ruwste met de electrostatische wissel
werking tussen deze ionen te identificeren. (Kossel). Te verklaren is
dan nog de positieve lading van het H-ion, de negatieve van het Cl-ion.
Dit kan echter geschieden op grond van de atoomstructuur. De structuur
van Na is zodanig, dat gemakkelijk een electron verloren gaat; de een
waardige electropositieve atomen, b.v. Na, K, bevatten behalve een aantal
sterk aan de kern gebonden electronen, één minder sterk gebonden electron,
dat dus bij botsing e.d. gemakkelijk verloren gaat, zodat het ion Na+
ontstaat; dat electron heet „valentie-electron", maar speelt ook bij het
totstandkomen van het atoomspectrum een belangrijke rol. Het Cl-atoom
echter bevat een dergelijk valentie-electron niet; integendeel, de structuur
is hier zo, dat deze als het ware uitnodigt tot het opnemen van één, maar
ook slechts één electron.
Lukt het dus zo op ongedwongen wijze, de electrochemische theorie
voor de heteropolaire verbindingen te doen herleven, de oudere quantum140 (44)

theorie bleek geen basis te verschaffen voor de behandeling van de homoeopolaire bindingen. Ze toonde echter méér gebreken, en moest daarom in
1925 plaats maken voor de quantummechanica van H e i s e n b e r g ;
hoewel deze theorie in vele opzichten te beschouwen is als een voort
zetting van Bohr's quantumtheorie van 1913, rekent ze op veel
radicaler en consequenter wijze dan deze af met de traditionele opvattingen
inzake natuurbeschrijving; maar daarover later. Deze theorie bezit daardoor
allerlei fijnheden, die in de quantumtheorie van B o h r (die nog werkte
met de voorstelling dat de electronen kleine deeltjes waren, die langs
zekere banen zouden lopen) noodzakelijk moest missen.
Eén daarvan is het „Austauschphanomen" (het eerst aangegeven
door Heisenberg; de naam is misleidend, daar van de „Austausch"
principieel niets kan blijken; deze „verschijnt" dus niet). In 1927 be
handelden Heitler en London op grond hiervan de homoeopolaire binding in het waterstofmolecule. Daarna ontstond spoedig een
uitgebreide litteratuur over de theorie der chemische binding, steeds op
dezelfde grondslag van het „Austauschphanomen". Ook dit Austausch
phanomen echter vindt zijn oorsprong in de electrostatische wisselwerking
der electronen en kernen, zodat men inderdaad mag zeggen, dat de
quantummechanica alle chemische verschijnselen tot electrostatische
werkingen heeft herleid 1).
§ 18. Het voorgaande dient niet te worden beschouwd als een historisch
onderzoek 2), doch als een uiteenzetting van het gegeven, dat voor de
volgende beschouwingen als grondslag heeft gediend.
Dat wij daarbij kwistig te werk zijn gegaan met het noemen van
namen en jaartallen, worde verklaard uit onze opvatting, dat de lezer,
zo hij daartoe lust mocht gevoelen, zich van de juistheid onzer mededelingen
moet kunnen vergewissen.
§ 19. Wij willen aanvangen met een onderzoek naar de verhouding
van de phaenomenologische en de constructieve methode der natuur
wetenschap.
De phaenomenologische methode bepaalt zich tot het stellen van
relaties tussen objecten, die (al is het dan slechts in beginsel) waarneem
baar zijn. Een oordeel waarin het bestaan van een zekere relatie tussen
bepaalde waarneembare objecten in het algemeen wordt gesteld, heet dan
natuurwet. Geldig heet voorts een natuurwet, in zoverre het bestaan
der relaties ook werkelijk door de waarneming wordt bevestigd.
Een voorbeeld van een natuurwet in deze zin is b.v. de wet van het
Behoud van het Gewicht (Hoofdwet I).
Deze wet is zeer gemakkelijk zó te formuleren, dat er werkelijk niets
anders in optreedt, dan een aantal waarneembare objecten en relaties.
Een oordeel, waarin slechts optreden objecten en relaties, onmid
dellijk ontleend aan de waarneming, en uitdrukkende een „Sachverhalt",
die door onmiddellijke waarneming is te verifiëren, heet c o n s t i t ueerbaar, evenals de erin voorkomende begrippen en relaties.
*) Uitvoeriger uiteenzettingen van de in §§ 13—17 behandelde stof in C. J.
Gorter en A. J. Rutgers: „Het Systeem der Elementen", 1934.
2) Zie voor nadere historische bijzonderheden: F. M. Jaeger, „Elementen en
Atomen eens en thans". Groningen, 1918, waaraan wij een en ander hebben ontleend.
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Ten overvloede worde nog opgemerkt, dat een constitueerbaar oordeel
zeer goed algemeen kan zijn; het zoeven gegeven voorbeeld legt daarvan
getuigenis af.
Er komt nu echter een (weinig principiële, maar practisch belangrijke)
kwestie zich voordoen. We hebben onze Hoofdwet I in § i op zodanige wijze
geformuleerd, dat het constitutieve karakter niet tot uiting kwam.
Wat is het logisch karakter dier formuléring?
Wij merken op, dat van de ene op de andere wijze van formuléring
eenvoudig kan worden overgegaan door vertaling in den engsten zin des
woords.
De beide oordelen zijn dus slechts in taalkundig opzicht verschillend;
dit is voor ons voldoende, ze logisch aequivalent, of beter nog logisch
identiek te verklaren. Logisch gesproken zijn de beide oordelen overal voor
elkaar te substitueren 1).
Daar „constitueerbaarheid" een praedicaat der logica is, is dus ook
de formuléring van § i constitutief te noemen.
D e p h a e n o m e n o1og is c h e m e t h o d e e r k e n t d u s
alleen constitutieve oordelen.
§ 20. Er treden echter in de natuurwetenschap nog andersoortige
oordelen op, b.v.
pv = RT
(Wet van Boyle-Gay-Lussac).
Stelt men zich op het standpunt, dat wiskunde niets is, dan een soort
taal, dan bestaat er tussen dit voorbeeld en het vorige natuurlijk geen prin
cipieel onderscheid. Dit standpunt wordt evenwel door ons verworpen, om
redenen, die hier niet behoeven te worden uiteengezet.
Aan de andere kant evenwel weigeren wij de empiristische opvatting
van de wiskunde te aanvaarden, d.w.z. de wiskundige begrippen en relaties
zijn voor ons niet constitueerbaar, ze zijn onafhankelijk van de waar
neming. Maar deze beide praemissen houden in, dat
pv = RT
geen constitueerbaar oordeel is.
Zouden de aanhangers der phaenomenologische methode 2) in de
natuurwetenschap onze beide praemissen aanvaarden en consequent zijn
bovendien, dan zouden zij de toepassing van de wiskunde in de natuur
wetenschap geheel moeten verbieden.
§ 21. Het behoeft nauwelijks vermelding, dat deze consequentie door
niemand ooit werd aanvaard. Men kan zich nauwelijks beoefening van
natuurwetenschap voorstellen, waarbij niet van wiskunde gebruik zou
worden gemaakt.
Wat is dan wel de these dezer geleerden (waaronder in de eerste plaats
E. Mach dient te worden genoemd) ?
Ze bestaat in de verwerping ener bepaalde wijze van nietconstitutieve begripsvorming; degene die wij als de constructieve
hebben aangeduid.
') De noölogische noodzaak, oordelen in symboolcomplexen tot uitdrukking te
brengen, doet logisch immers niets te zake, evenmin als de wijze waarop dit geschiedt.
2) Onnodig op te merken, dat deze niets met de school van H u s s e r 1 te maken
heeft.
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In het bijzonder richt ze zich tegen de atomistiek in haar oude,
naief-aanschouwelijke gedaante.
Er ligt hier inderdaad een gevaar verscholen. De begripsvorming der
oudere atomistiek is in de hoogste mate aanschouwelijk; de bewegings
wetten en de structuur der atomen (moleculen) worden opgesteld naar
analogie van de bewegingswetten en de structuur van de w a a r 
genomen lichamen. Daardoor vergeet men licht dat deze begrips
vorming, niettegenstaande haar aanschouwelijk karakter, van nietconstitutieven aard is; men vergeet, dat, naar een gangbare en geestige
wijze van spreken, de atomen „nur Rechenmarken" zijn.
Intussen, hoedt men zich voor deze fout, dan is tegen de constructieve
methode geen bezwaar in te brengen. Ja, nog sterker; ook Mach zelf
zag in, dat tussen de constructieve en de mathematische methode geen
principiële tegenstelling bestaat.
„Die Atomtheorie hat in der Physik eine ahnliche Function, wie
gewisse mathematische Hülfsvorstellungen, sie ist ein mathematisches
Modell zur Darstellung der Thatsachen 1)".
Zo zien we dus, dat ook de phaenomenologische methode mathe
matische, dat wil dus zeggen, in wezen niet-constitutieve begripsvorming
niet kan ontberen; dat wil echter zeggen, dat tussen phaenomenologische
en constructieve methode niet langer een principiële tegenstelling kan
worden volgehouden. De phaenomenologische methode bestaat dan alleen
in het beperken van de niet-constitutieve begripsvorming tot het strikt
noodzakelijke.
De constructieve methode evenwel maakt overal, waar dit maar
enigszins doelmatig („gemakkelijk") blijkt, gebruik van niet-constitutieve
begripsvorming, van een „model", een „beeld"; onder welke voorwaarde
is dit toelaatbaar?
„Jedesmal, wenn man unkonstituierbare Terme in die Wissenschaft
einführt, muss man ihnen eine Gebrauchsanweisung mitgeben, man muss
Regeln angeben, wie mit ihnen zu operieren ist, wie Satze, in denen sie
vorkommen, in andere Satze transformiert werden sollen. Und diese
Regeln müssen derart sein, dass wir schliesslich auf Satze kommen, in
denen kein unkonstituierbarer Term mehr vorkommt, die durch Beobachtung unmittelbar bestatigt ocer widerlegt werden können" 2).
§ 22. We willen voor een ogenblik de gang van ons betoog onder
breken voor een nader onderzoek van het begrip „constitueerbaarheid".
In de vorm, waarin het begrip hier is ingevoerd, heeft het alleen
betrekking op d i e modus der evidentie (der feitelijkheid; evidentie is
hier niet de subjectieve overtuigingskracht, maar de objectieve verificatiemogelijkheid), die de grondslag vormt van de natuurwetenschap. De these
van de „Physikalismus" is deze, dat die evidentiemodus ook alle andere
wetenschapsgebieden (uitgesloten de logica en de wiskunde, die alleen
op de taal der wetenschap betrekking hebben) beheerst; hiertegenover kan
men echter de (meer aan de werkelijkheid georiënteerde) opvatting stellen,
dat ieder wetenschapsgebied (zo b.v. het wetenschapsgebied dat, betrekking
*) E. Mach, „Die Mechanik", 4. Aufl., Lpzg., 1901, S. 521.
)
H a h n, „Logik, Mathematik und Naturerkennen". Einheitswissenschaft
Heft 2, Wien 1933, S. 22.
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heeft op de natuur; dit omvat echter weer een aantal van elkaar onder
scheiden wetenschappen) beheerst wordt door een specifieke evidentie
modus. Dat wil echter zeggen, dat het begrip constitueerbaarheid voor elk
wetenschapsgebied op de daarvoor specifieke evidentiemodus gerelati
veerd moet worden.
Men moet dus, wil men volledig zijn, aangeven, binnen welk
wetenschapsgebied een oordeel, een begrip,een
relatie al dan niet constitueerbaar is.
Zo is echter ook aan de wiskunde een bepaalde evidentiemodus, een
zekere verificatiemogelijkheid inhaerent. Men spreekt hier van de
oerintuïtie der wiskunde.
§ 23. Van grote belangwekkendheid is de wijze, waarop de nietconstitutieve begripsvorming zich manifesteert in de quantum-mechanica,
in de theorie dus, die zoals we al uiteengezet hebben, tegenwoordig zowel
de physica als de chemie beheerst.
De quantummechanica leert, dat het in het algemeen niet mogelijk is,
op grond van de aan een bepaald physisch systeem waarneembare ge
gevens, de uitslag van een aan dat systeem verrichte proef te voorspellen,
ook dan niet, wanneer die gegevens zo nauwkeurig mogelijk de „toestand"
van dat systeem karakteriseren. Het is niet mogelijk, ten aanzien van een
systeem steeds meer gegevens te verzamelen, die zijn toestand hoe langer
hoe beter en nauwkeuriger vastleggen; het is juist zo, dat het uitvoeren van
bepaalde waarnemingen het resultaat van bepaalde voorafgaande waar
nemingen teniet kan doen (waardeloos maakt). Dit houdt natuurlijk in,
dat het toestandsbegrip van de physica een ingrijpende verandering dient
te ondergaan.
Zij gegeven een zeker physisch systeem Z, waarvan we overigens
niets weten. We drukken dit uit door te zeggen: ,,het systeem bevindt zich
in de toestand O". Algemeen is de „toestand" van Z volkomen gekarakteri
seerd door (en dus logisch te identificeren met) de resultaten der eraan
verrichte waarnemingen.
Voeren we dus op Z een reeks waarnemingen wx, w2,
uit met resul
taten r1( r2,
, dan beantwoordt daaraan een reeks toestanden Tx, T2,
van Z van stijgende „gedefinieerdheid", mits geen der waarnemingen
Wi, w2, w3
één of meer voorafgaande resultaten rx, r2, r3
heeft teniet
gedaan. Het blijkt nu echter niet mogelijk de reeks wx, w2,
ad infinitum voort te zetten; ééns komen we terecht bij een toestand Tn („reiner
Fall"), waarbij voortzetting niet mogelijk is, zonder alreeds bereikte
resultaten waardeloos te maken, zodat Tn een „toestand van maximale
gedefiniëerdheid" is.
Is reeds deze begripsvorming (hoewel constitueerbaar) geheel vreemd
aan de traditionele opvattingen, men zou toch verwachten, dat in Tn
het resultaat van elke nieuwe waarneming wn+i te voorspellen zou zijn.
Dit is evenwel niet waar: er zijn waarnemingen aan Tn te verrichten, waar
van het resultaat niet te voorspellen is.
Uit het voorgaande blijkt dus, dat een toepassing van het causali
teitsbeginsel binnen het kader der constitutieve begripsvorming onmogelijk
is. Men kan echter proberen door middel van niet-constitutieve begrips
vorming (door toepassing, anders uitgedrukt, van de constructieve methode)
het causaliteitsbeginsel tot zijn recht te doen komen, dat wil zeggen, de, de
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natuurverschijnselen beheersende, wetmatigheden vast te stellen.
Dat is inderdaad reeds tot op zekere hoogte gelukt. Ware dat niet zo,
dan zou natuurlijk ook deze hele paragraaf zinloos zijn geweest. Alle
uitspraken, die we hebben gedaan, berusten juist op de aan de natuur
verschijnselen geconstateerde wetmatigheid 1).
De structuur van de quantummechanica is een gelaagde; de onder
laag is opgebouwd op zo weinig constitueerbare begrippen als de „golffuncties" en de daarop werkende „operatoren". Tussen deze bestaan
evenwel streng geldige relaties, die die operatoren in beginsel volkomen
ondubbelzinnig vastleggen. Op dit niveau is derhalve een streng causale
behandeling mogelijk.
De bovenlaag evenwel is opgebouwd op constitueerbare begrippen,
en moet een verificatie van de quantummechanica mogelijk maken; in
die bovenlaag is geen causale samenhang.
In verband daarmee moet de overgang van de onderlaag naar de
bovenlaag (de „interpretatie" van de resultaten der niet-constitueerbare
begripsvorming in constitueerbare termen) geschieden op grond van een
statistisch formalisme 1).
In het algemeen kan men dus slechts opgeven, welke verschillende
uitkomsten een experiment op een systeem in een bepaalde toestand kan
opleveren, en welke de verschillende kansen zijn dier onderscheiden uit
komsten. Ook het begrip „kans" evenwel is niet-constitueei baar; alleen
de uitdrukkingen: „een kans één" en „een kans nul" zijn te constitueren.
§ 24. Naar aanleiding van de eerste paragrafen willen we nog een
enkel woord wijden aan de verhouding van inductie en deductie in de
natuurwetenschap.
De grote betekenis van de inductieve methode voor de natuur
wetenschap zal wel geen nadere uiteenzetting vergen; evenmin zal het
nodig zijn te betogen, dat geen theoretisch inzicht aan de natuurwetenschap
ten grondslag dient te woiden gelegd, waarvan niet ae constitueerbare
consequenties giondig aan de waarneming zijn getoetst.
Zeer verspreid is evenwel de mening, dat elke begripsvorming, die niet
op inductie (d.w.z. op voorafgaande waarneming) is gebaseerd, in het
algemeen in de natuurwetenschappen afkeuring verdient.
Elke begripsvorming (constitutief of niet constitutief), die niet aan
het experiment is georiënteerd, wordt, om haar „dogmatisme", als een
gevaar voor de zuivere natuurwetenschap beschouwd.
Hiertegenover dient dan echter te worden opgemerkt, dat onbegrijpelijk
blijft, hoe men tot een of ander experiment komt, wanneer hieraan niet
een of andere begripsvorming is voorafgegaan. Dat na dat experiment
zal kunnen blijken, dat die begripsvorming een correctie behoeft, zal wel
niet nader uiteen gezet behoeven te worden (men denke in dit verband aan
Faraday's ontdekking van de inductiestromen).
1)

Voor uitvoeriger uiteenzettingen zij verwezen naar:
W . H e i s e n b e r g , „Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie"
Leipzig( 1930).
H. Weyl, „Gruppentheorie und Quantenmechanik" (Leipzig 1931).
P. A. M. D i r a c, „The Principles of Quantum Mechanics" (Oxford 1930).
2) Nadere uiteenzettingen omtrent dit z.g. „Beginsel van de Complementariteit"
bij Heisenberg, l.c. blz. 47 e.w.
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Het zal duo geen verwondering behoeven te wekken, dat de opvatting
der eenzijdige bewonderaars van het experiment in de geschiedenis der
natuurwetenschap geen steun vindt. Wat de mechanica betreft, kunnen we
verwijzen naar de overtuigende en grondige uiteenzettingen van
D i j k s t e r h u i s *).
Wij willen hier in het bijzonder even stilstaan bij de geschiedenis van
de hoofdwetten der chemie.
Denken wij b.v. eens aan Lavoisier's wet van het behoud
van het gewicht; duidelijk schuilt hier achter het metaphysische begrip
van de substantie, de onvergankelijke drager der natuuiverschijn
selen. Als maat voor de hoeveelheid substantie wordt (eerst dogmatisch)
gesteld het g e w i c h t .
L a v o i s i e r had dus te verwachten, dat bij een chemische reactie
het gewicht constant zal blijven; mocht dat niet het geval zijn, dan is
(eerder dan aan de wet van het gewichtsbehoud te twijfelen) aan te
nemen, dat bij de reactie stoffen aan de omgeving zijn onttrokken dan wel
afgestaan. Op grond nu van deze opvattingen ging L a v o i s i e r
vóór en na elke proef nauwkeuiige wegingen uitvoeren; zo kon hij de
ontdekkingen doen, die voortaan de giondslag bleven vormen vooi de ont
wikkeling der scheikunde. Wat nu de wet van de constante samenstel
ling betreft, ook deze was reeds door L a v o i s i e r geformuleeid, maar
blijkbaar door hem niet voldoende door experimenten gestaafd, om te voor
komen, dat nog jaren na zijn dood een heftige strijd hierover werd ge
voerd tussen Proust en Berthollet, die eerst eindigde, toen
P r o u s t door nauwkeuiige analyses de juistheid van de wet had beves
tigd; nadien bleef dan ook Proust' s naam aan de wet verbonden.
Bij de opstelling van de derde wet had de inductie zo mogelijk nog
minder in te brengen.
D a l t o n was d e eerste, die met beslistheid in d e moderne chemie
voor de atoomhypothese opkwam. Het zal wel geen betoog behoeven, dat
deze (die reeds in de grijze oudheid een rol speelde)zich allerminst op experi
mentele bodem heeft ontwikkeld; eerder staat ze op volledig metaphysische
grondslag. Dalton zag echter in, wat ze als hypothese kon betekenen
voor de natuurkunde en de scheikunde 2).
Hij formuleerde, op grond van de atoomhypothese, de wet van de
multiple proporties, nog vóór de wet van de constante samenstelling (die
i n d e w e t v a n D a l t o n natuurlijk geimpliceerd is) door P r o u s t
voldoende aan het experiment was getoetst! —
Nu echter, om niet van eenzijdigheid te kunnen worden beschuldigd,
willen we een voorbeeld geven van een hypothese, die wel op grond van
expeiimenten ontstond: de hypothese van A v o g a d r o (1811).
Avogadro onderscheidde moleculen en atomen, en maakte nu de
onderstelling, dat bij gelijke druk en temperatuur zich in gelijke volumina
van verschillende gassen evenveel moleculen zouden bevinden.
Op deze wijze kon hij verklaren, dat alle gassen dezelfde uitzettingsE. J. D i j k s t e r h u i s , „Val en Worp", Groningen 1924.
Tussen de atomistische metaphysica (Democritus, Epicurus) en
de legitieme natuurwetenschappelijke atoomhypothese bestaat dus historische continuiteit.
2)
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coëfficiënt bezaten (Dalton en Gay-Lussac, 1802) en dat ze
zich bij chemische reacties altijd in eenvoudige volumenverhoudingen (bij
gelijke omstandigheden van druk en temperatuur) met elkaar verbinden.
(Gay-Lussac, 1808.)
§ 25. Samenvattend kunnen we zeggen, dat de ontwikkeling der
chemie een zeer leerzaam schouwspel biedt aan den beoefenaar der weten
schapsleer.
Na eeuwenlange behandeling van de chemische verschijnselen uit de
meest uiteenlopende, maar meest speculatieve of practische gezichts
punten, zien we hoe de chemie zich op haar methode gaat bezinnen en
zich als experimentele natuurwetenschap constitueert.
Had zij zich zo dus van alle buiten de zuivere natuurwetenschap
liggende metaphysische tendenzen geëmancipeerd, thans was het haar
taak, zo nauwkeurig mogelijk haar gebied af te grenzen ten opzichte van
dat der overige natuurwetenschappen, d.w.z. ten opzichte van de natuur
kunde (in engere zin) en van de biologie.
Haar autonomie t.o.v. de biologie, grondvestte de chemie, zoals we
zagen, door de overwinning van de vitalistische interpretatie der organischchemische verschijnselen.
Haar autonomie ten opzichte van de natuurkunde, hoewel ,,in gevaar"
gebracht door
a . het atomisme;
b . het parallelisme tussen chemische en physische verschijnselen en
eigenschappen,
bleef gehandhaafd op grond van de overtuiging, dat tussen chemische en
physische verschijnselen een principiële onderscheiding kon worden ge
maakt.
Deze onderscheiding kon men evenwel niet volhouden, toen het
parallelisme tussen chemische en physische verschijnselen en eigen
schappen zich steeds duidelijker ging openbaren en in verband daarmee
zich de atomistische behandelingswijze hoe langer hoe meer op de vooigrond ging plaatsen.
Tenslotte bleek toen, dat de physische en chemische verschijnselen
door dezelfde fundamentele wetmatigheid werden beheerst, waarna de
chemie niets anders meer was dan een hoofdstuk der physica.
Zo zien we dus dat de systematiek der wetenschappen evenzeer als
hun inhoud afhankelijk is van de phase der wetenschapsontwikkeling,
waarbinnen we die wetenschappen beschouwen; dit moge ons behoeden
voor een te dogmatische opvatting van het fundamentele beginsel der
autonomie.
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Inleidend woord.
De Redactie van het Alg. Ned. Tijdschr. voor Wijsb. meent dat
het gewenscht kan zijn om somtijds een aflevering van haar periodiek
te doen verschijnen, die niet is samengesteld uit losse artikelen zonder
onderlingen samenhang. Derhalve biedt zij in deze aflevering een groep
van artikelen aan, welker samenhang hierin bestaat, dat daarin verwante
onderwerpen besproken zijn, die als schakels in een gezamenlijke keten
kunnen worden beschouwd. Een strakke eenheid is daarbij niet beoogd. De
artikelen maken te zamen niet een boek uit; veeleer is beoogd een ver
scheidenheid in onderling verband, zoodat binnen dit verband niet slechts
de onderwerpen verschillend zijn, maar ook de zienswijzen, en de wijzen
van behandeling, daar verschillende schrijvers naar eigen inzicht hun eigene
stof hier hebben besproken. Wellicht meent iemand dat daardoor het ver
band verbroken is, en dat er iets rammelt in deze samenvatting, aangezien
te weinig naar eenheid is gestreefd; want hier is een tweeledig onderscheid,
zoowel een van onderwerp als een van zienswijze. Grooter eenheid wordt
verkregen, indien uit één en hetzelfde gezichtspunt de verschillende
onderwerpen besproken worden, of zoo één en hetzelfde onderwerp
besproken wordt uit verschillend standpunt. De redactie heeft gemeend
dat het ook anders kon, en dat de variëteit geen afbreuk deed aan den
samenhang. Er is in dezen tijd van gisting en verwarring geen sprake
van een overheerschende zienswijze, vooral niet op het gebied waarop
de schrijvers dezer opstellen treden; wij leven in Nederland niet onder eenige
dictatuur, die ons de regels onzer wereldbeschouwing voorschrijft; wij
hooren tallooze stemmen, die te zamen eer een dissonant vormen' dan
een harmonie; maar zij klinken te zamen in één choor, zooals met het
karakter van dezen verwarden tijd overeenstemt. Is nu niet een meer
verdeelde en verstrooide behandeling der politisch-wijsgeerige gedachte
in dit verband aannemelijk? en zijn wij daardoor niet in betere overeen
stemming met den geest des tijds dan zoo wij een strakkeren eenheidsvorm
hadden verkozen voor deze aflevering?
Di Redactie heeft dus aan de woordvoerders, die in het afgeloopen
seizoen voor de Amsterdamsche Vereeniging voor Wijsbegeerte hun
spreekbeurten over deze politisch-wijsgeerige onderwerpen hebben vervuld,
voorgesteld om hun voordrachten in een aflevering van het Tijdschrift
te verzamelen. *) Een artikel van Mr. Dr. J. C. Coebergh in de „Annalen"
over „Democratie, staatsvorm en mythe" sluit zich bij de vorige aan,
een
J ^V
^ez'n2 van Prof. Kohnstamm: „Verleden en toekomst; gedachten
over Nederland s roeping in de XXste eeuw" is niet opgenomen. Naar den inhoud komt
zij overeen met het artikel van denzelfden auteur in De Opbouw (Maart-April io^)'
„De geestelijke gevaren van het nationaal-socialisme".
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hoewel niet behoorend tot het aantal der te Amsterdam gehouden voor
drachten. Men vinde den samenklank dezer artikelen in een overeen
stemmende belangstelling voor wijsgeerig-politieke vraagstukken, wellicht
in nog iets meer, nl. in den gemeenschappeliiken wensch om den rechten
weg te vinden in het verwarde woud onzes tijds. In de politiek zelve weer
staat men elkaar; in de wijsbegeerte wil men elkaar verstaan. Daar regeert
de wil tot heerschappij — hier die tot redegeving. Zoo veronderstelt de
wijsgeerige uiteenzetting een gemeenschappelijken grond en een verwant
schap ook met den tegenstander, en zoekt de schrijver in laatste instantie
niet hetgeen scheidt, maar hetgeen verbindt; want hij wil niet heerschen
maar winnen, en met den ander op deze voet der verstandhouding verkeeren.
In het hiervolgend verband is men wellicht verwonderd ook een
artikel aan te treffen over individualisme. Nochtans is dit hier op de rechte
plaats, daar in de gemeenschapsgedachte de individualiteits-gedachte
een onwegneembaar element uitmaakt, en de politische wijsbegeerte
aanstonds het probleem van het individualisme te voorschijn roept. Indien
een wijsgeerige politiek het begrip der individualiteit de voordeur uitzette,
zou onmiddellijk daarvoor de achterdeur openstaan; want van hoe over
wegend belang het zijn moge dat wij deel uitmaken eener geordende
samenleving — wie hiervan deel uitmaakt ben ik en ziit gij, en geen
gezamenlijke ordening heeft eenige beteekenis, tenzij haar winst neervalt
in den schoot der individualiteit. Eerst daar is het algemeene een levende
werkelijkheid.
j D B de H.
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De Geestelijke Achtergrond van het Marxisme. x)
door
Dr. Hk. BRUGMANS.
I.

Omschrijvingen.
Het woord „Marxisme" geeft aanleiding tot misverstand. Rechtse
groepen hebben er hun scheldnaam uit gemaakt voor de arbeidersbeweging,
hoewel deze slechts zeer indirekt — zelfs tijdens Marx' leven 2) — de
invloed van het historisch materialisme heeft ondergaan. Voor een zuivere
behandeling der vraagstukken is het noodzakelijk, zich van een dergelijk
spraakgebruik te ontdoen. Onder „Marxisme" zullen wij niet de politiek
der socialistische partijen en vakverenigingen verstaan maar een wetenschappelijk-filosofische denk- en onderzoeksmethode. Natuurlijk kan deze
methode, toegepast op de verhoudingen van nu, voeren tot een bepaalde
kijk op onze samenleving. En deze maatschappijbeschouwing zal allicht
de wil verwekken, om de ontwikkeling in ordelijke banen te doen verlopen.
Maar, ofschoon objektieve erkenning en subjektieve scheppingsdrang hier
in elkander vervloeien, is het toch zeer goed denkbaar, dat een geleerde
wel de verbinding van materialisme met dialektiek aanvaardt, doch daaruit
geen sociaal-politieke gevolgtrekkingen trekt. Waarom dit theoretische
geval zich in de praktijk zo zelden voordoet, laten wij ter zijde. En anderzijds
is het waarschijnlijk — mij lijkt het zelfs zeker — dat het Marxisme zijn
bevruchtende werking op wetenschap en wijsbegeerte eerst zal aanvangen,
wanneer de huidige chaos heeft plaats gemaakt voor orde en klassenloosheid, en wanneer dus de „Marxistische" partijen in hun huidige vorm
hebben opgehouden te bestaan. Tussen Marxisme en politiek bestaat
derhalve slechts een sekundair en tijdelijk verband.
Nog een tweede, dieper liggende moeilijkheid belemmert de behandeling
van ons onderwerp. Het Marxisme is geen gesloten „stelsel", dat men als
geheel aanvaarden of verwerpen, verdedigen of aantasten kan. Het is
slechts een breed opgezette methodologie. En daardoor was het mogelijk,
dat verschillende toepassingen tot zeer uiteenlopende resultaten leidden,
en dat de latere Marxisten elkander dikwijls bestreden. Dit was geen
doktrinaire sektentwist, het was de konsekwentie van een denkrichting,
die veelvormigheid in haar vaandel schrijft, en het bestaan van onver
anderlijke waarden als een illusie beschouwt. Het Marxisme is zelf mede
onderworpen aan de bewegingswetten die het konstateerde, aan de levens
noodzaak van dialektische ondergang en wedergeboorte. Het weet zich
opgenomen in de eindeloze stroom die, zoals Engels, polemiserend tegen
Hegel, het uitsprak: „nooit zijn uiteindelijke bestemming vinden kan
*) Lezing, gehouden op 10 November 1934, in de Amsterdamse Vereniging
voor Wijsbegeerte.
2)
Wij denken aan Marx' vergeefse pogingen, om het Gothaer program dat in
1875 de organisatorische eenheid der Duitse arbeidersbeweging bracht, altans van de
ergste Lassalliaanse dwaasheden gezuiverd te krijgen.
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in de ontdekking van een zogenaamd absolute waarheid" x). Het Marxisme
is de gezworen vijand van alle konservatisme, mysticisme en dogmatisme,
het is echter zelf ook moeilijk te vatten in zijn principiële veranderlijkheid.
Wat is zijn wezen? Om deze vraag te beantwoorden, moeten wij niet
te rade gaan bij Kautsky, Mehring of Plekhanoff, die de Marxistische
methode gebruikten en dus onbewust vervormden. Wij moeten teruggaan
tot de bron, en trachten, de wording van het Marxisme in het brein van
Marx zelf te verstaan; wij moeten onderkennen, uit welke elementen het
is opgebouwd, en ons afvragen, in hoeverre deze voor ons nog waarde
hebben. Wat ik U zou willen geven is: een stuk kritische geestesgeschiedenis
van de denkers Marx en Engels. En wanneer ik hiervoor een motto zoek,
denk ik aan de zin, die Marx, als negentienjarige student te Berlijn, aan
zijn vader schreef:
„hier musz da Objekt selbst in seiner Entwicklung belauscht,
willkürliche Einteilungen dürfen nicht hineingetragen, die
Vernunft des Dinges selbst musz als in sich widerstreitendes
fortrollen und in sich seine Einheit finden" 2).
Met deze kenschetsende uiting van den jongen hegeliaan, zoekend naar
de ratio der dingen — en, vóór alles: der filosofie — zijn wij tevens geheel
in ons onderwerp binnengedrongen.
II.
De filosofische strijd.
Wanneer de Trierse advokatenzoon in de Pruisische hoofdstad
wijsbegeerte komt studeren, is de bloeitijd der klassieke Duitse school
voorbij. Het dialektische denken heeft een „gelijkschakelings"-proces
ondergaan, en leeft, sedert Hegel's staatsphilosophie, in uit
nemende verhouding met het Junkerkoningschap. Anderzijds bestaat
er een roerige groep van ,,links"-hegelianen, die zich de bestrijding
van de godsdienst ten doel heeft gesteld. Marx verkeert onder deze laatsten,
maar voelt hun benepen negativisme, hun gebrek aan synthetische blik.
Hij verwijt hun niet minder dan „rechtse" epigonen, het filosofisch
bewustzijn te vernauwen: beiden trachten het op te sluiten binnen vier
muren, hetzij die van een kollegezaal, of van een Bierkneipe. Zelf droomt
hij daarentegen van een grote vernieuwing, niet slechts der Duitse filosofie,
maar der gehele Duitse samenleving. De achterlijke, on-Europese statenchaos met zijn militairen en bureaukraten, zijn grootgrondbezitters en
lijfeigen boeren, zijn onderdanen en potentaten, maar zonder „citoyens
dit verbrokkelde, slechts aardrijkskundig bestaande Duitsland zou
de zweepslag moeten voelen van zijn intellektuele voorgangers. Kritisch
moesten de dichters zijn, en zij waren het: Herwegh, Freiligrath, Heine,
Marx' engere geestverwanten en dikwijls intieme vrienden. Het is de tijd
van Deutschland ein W intermarchen. Kritisch moest
echter ook de wijsbegeerte worden, kritisch over de ganse linie van het
moderne geestesleven. Tans verlangde de geschiedenis geen sibyllijnse
kathederwijsheid voor vakgenoten, maar scheppende gedachten die het
aangezicht van de tijd zouden veranderen. De wijsbegeerte moest uit het
1) p Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft.
2)
Zie: . Landshut und J. P. Mayer, „Karl Marx, Der Historische Matenalismus", Kröner, Leipzig, 1932, Bd. I, S. 3.
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studeervertrek naar buiten treden, gewapend met het vlammende zwaard
der theoretische erkenning, zij had de wereld te herscheppen naar haar
beeld. Deze kultuurwil voelen wij sidderen in Marx' gehele jeugdwerk.
Scherp formuleert hij het in zijn dissertatie, U e b e r d i e P h i l o s o p h i e n a c h A r i s t o t e l e s (1840):
„die Praxis der Philosophie", heet het daar, „ist selber
theoretisch. Es ist die Kritik, die die einzelne Existenz
am Wesen, die besondere Wirklichkeit an der Idee miszt" *).
De filosofie is normatief, ook tegenover de buitenwereld,
zij oordeelt en staat strijdbaar.
„Was innerliches Licht war", zegt Marx wat verderop in het
proefschrift, „wird zur verzehrenden Flamme, die sich nach
aussen wendet. So ergibt sich die Konsequenz, dasz das Philosophisch-Werden der Welt zugleich ein Weltlich-Werden der
Philosophie
ist" 2).
De overbrugging van de kloof tussen werkelijkheid en Idee, door
middel van wetenschap en wijsbegeerte, de overwinning van het kritisch
bewustzijn op idealistische romantiek enerzijds en op de brute geesteloosheid
anderzijds — ziedaar een hoeksteen van het Marxistische denken. Hoe
wij deze overwinning hebben te verstaan, zullen wij weldra onderzoeken.
Tans eerst een enkel woord over de positieve zin van het „wereldlijkworden" der theorie.
Laat men niet zeggen, dat Marx hiermee de wijsbegeerte naar beneden
haalde. Niemand heeft haar zo warm gehuldigd als de richtinggevende,
samenvattende quintessens van een tijdvak of een natie. Hij weigerde
haar te beschouwen als de aangelegenheid van duistertalige deskundigen;
hij wil haar verlossen uit haar dorre, eenzame wereldvreemdheid en nutte
loze zelfbeschouwing. Hij weigert, haar te dienen, zonder zich rekenschap
te geven van haar betekenis in het maatschappelijk verband. Hij ziet
haar niet als intellektuele luxe, maar als vitale noodzaak, als levende ziel
der kuituur. Hij wil haar niet slechts laten redeneren over zichzelf, doch
zet haar ten troon als zinnebeeld der om bewustheid worstelende mensen.
Hij bezweert haar, de strijd om de werkelijkheid te aanvaarden, hij wil haar
voorbereiden op het ogenblik, wanneer zij, midden in de gistende wereld,
haar P o 1 i t e i a zal moeten geven.
„Die Philosophie", zo roept hij in een hoofdartikel van de
Rheinische Zeitung uit, „steht nicht auszer der Welt,
so wenig das Gehirn auszer dem Menschen steht, weil es nicht
im Magen liegt" 3).
Zij is de ordenende, louterende kracht in de wereld, en verliest in haar
„wereldlijk-worden" niet haar zuiverheid, doch haar abstraktie. Zij heeft
zich zelf te verwerkelijken, haar zelfgenoegzaamheid op te offeren en
daarmee haar dogmatische geslotenheid.
„Ihre Freimachung der Welt von der Unphilosophie",
lezen wij nogmaals in de dissertatie, „ist zugleich ihre eigene
Befreiung von der Philosophie, die sie als bestimmtes System
in Fesseln schlug" 4).
*) Der Historische Materialismus, Bd. I, S. 17.
>) Ibid.
') Nummer van 14 Julie 1842, zie Hist. mat., Bd. I, S. 187.
*) Ibid... S. 18.
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En, in het reeds genoemde hoofdartikel:
„sie wird die Philosophie überhaupt gegen die Welt, die wird
die Philosophie der gegenwartigen Welt" ').
De wal der werkelijkheid zal het schip der wijsbegeerte sturen en het
behoeden voor afdrijven naar ongekontroleerde utopieën. Hier treffen
wij één der wezenlijke kenmerken van het Marxisme: zijn wantrouwen
jegens spekulatie en metafysika. H e t M a r x i s m e i s m e n s e l i j k
en „diesseitig" georiënteerd, het is aards en reëel,
strijdbaar en soepel.
III.
Kritiek der Politiek.
Trouwens, ook Hegel had zich „naar buiten gekeerd". Hij had zich
bezig gehouden met staat en recht, doch op een wijze die Marx dogmatisch
en abstrakt voorkwam. Waar Hegel politieke vormen zoekt, speurt
Marx naar levende mensen. Waar de eerste zegt: „staatsoevereiniteit",
antwoord de laatste:
„Als ware nicht das Volk der wirkliche Staat. Der Staat
ist ein Abstraktum. Das Volk allein ist das Konkretum" 2).
Vandaar tot de demokratie, is slechts een kleine stap, en Marx doet deze
in een schitterende bladzijde van zijn K r i t i k d e r H e g e l s c h e n
Staatsphilosophie:
„Hegel geht vom Staate aus und macht den Menschen zum
versubjektivierten Staat, die Demokratie geht vom Menschen
aus und macht den Staat zum verobjektivierten Menschen" 3).
Hoe meer Marx zich met politieke filosofie gaat bezighouden hoe
scherper hij zich ook op dit gebied gaat keren tegen de vergoddelijking
van abstrakties, hoe sterker hij de realiteit van den mens als de enige
normgevende gaat beschouwen. Tegenover de politie- en ambtenarenstaat
stelt hij de beginselen der Revolutie, hoe duidelijk hij ook daarvan de
grenzen onderkent. In Pruisen ziet hij slechts twee mensentypes: de
heersende en de overheerste. Beiden zijn geestelijk even onvrij en onvrucht
baar, zijn slechts schakeringen van het filisterdom. Hartstochtelijk heeft
hfi het betoogd in een brief aan Ruge, van Mei 1843. De machtigen,
zo zegt hij daar, zijn de slaven van eigen macht en gebruiken die niet tot
ontplooiing van hun menselijk wezen. De machtelozen blijven zonder
verzet tegen de onmacht die hen in boeien slaat. Geen van beiden zijn
mensen, want „Menschen, das waren geistige Wesen, freie Manner Republikaner" 4). Beiden missen „das Selbstgefühl des Menschen, die Freiheit".
Beiden behoren nog tot de „politieke dierenwereld", en bleven buiten de
golfslag der Franse gebeurtenissen, die „de mens weer tot een realiteit
maakten". Zij steunen op, of zijn het slachtoffer van déze enige grond
gedachte der despotie: „die Menschenverachtung, der entmenschte
Mensch" s).
!)
*)
3)
*)
6)
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Het is hier de Joodse Rijnlander die spreekt, zoon van een vrijheid
lievend intellektueel. Hevig zal Marx het ekonomische Manchester
principe bestrijden, maar dat hij ideologisch wortelt in de traditie van het
Franse liberalisme, is onmiskenbaar. Wanneer men „liberaal" en „Marxist"
tot één familie wil rekenen, is dit in zoverre juist, dat de stichters van het
wetenschappelijke socialisme inderdaad hun streven hebben gebouwd
op de fundamentele eis van het XVIIIe eeuwse humanisme: mogelijkheid
tot vrije zelfverwezelijking van de mens. Politiek betekent dat beginsel
allereerst: de republiek:
„Wo das monarchistische Prinzip in der Majoritat ist, da
sind die Menschen in der Minoritat, wo es nicht bezweifelt wird,
da gibt es keine Menschen" *).
Kunnen wij ons een dergelijk woord niet zeer wel voorstellen, uit
gesproken door een Jakobijn in de Konventie? En tans wordt duidelijk
wat Marx bedoelt, wanneer hij in een latere brief aan Ruge schrijft:
„Es wird sich zeigen, dasz es sich nicht um einen grossen
Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt,
sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangen
heit" 2).
De socialistische Revolutie is geen herroeping van de burgerlijke
— zij is er ideologisch slechts de verwezelijking van.
Marx als liberaal: het portret krijgt perspektief als wij bedenken,
met hoeveel kracht hij zich gekeerd heeft tegen het vulgaire kommunisme
van zijn dagen, dat de opheffing van ieder „eigendom" ja de gemeenschap
der vrouwen proklameerde. Niet wat de mens „eigen" is, behoort hem
ontnomen te worden, — integendeel — doch slechts dat bezit, waardoor
hij anderen belemmeren kan, zichzelf te realiseren.
„Dieser Kommunismus", argumenteert hij in zijn opstel
Nationalökonomie und Philosophie van 1844,
„ist aber nur der konsequente Ausdruck des Privateigentums,
welches diese Negation ist" 3).
En met dit citaat zien wij Marx de geestelijke erfeisn van het liberaal
verleden in zich opnemen, maar het tevens overwinnen. Het zedelijk doel
staat vast („Selbstverwirklichung des Menschen"), maar de huidige
stand der maatschappelijke verhoudingen maakt de bereiking ervan
onmogelijk. De R e c h t e n v a n d e M e n s e n v a n d e B u r g e r
blijven het handvest, maar zij verkondigden slechts het recht dergenen,
die, vrij gelaten, zich uit eigen kracht een sterke plaats in de samenleving
weten te veroveren. Aanvaard dient de humanistische inspiratie dezer
„mensenrechten", maar erkend dient tevens, dat zij nergens uitgaan boven
den individuelen, ja, den zelfzuchtigen mens. Zij belichamen het verzet tegen
een veroordeelde maatschappij, zij bevestigen het ontstaan van nieuwe produktiekrachten, maar als sociaal moment erkennen zij slechts de breidelloze
konkurrentiestrijd. De politieke onvrijheid is in Frankrijk afgeschud:
een andere, dieper liggende wordt nu te zichtbaarder: de sociale. De
enkelingen werden onafhankelijk, de oude binding ging verloren, maar
hierbij bleef het. De burgerlijke mens drong op, onbelemmerd, doch in
*)
*)
*)

Ibid., S. 219.
September 1843, Ibid., S. 227.
Ibid., S. 293.
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al zijn ongeremde winsthonger. Het eigendom werd verlost uit feodale
banden, maar de mens werd niet bevrijd van het eigendom. De oude
maatschappij, waarin de gemeenschap de produktie-krachten in toom
hield, was door de ontwikkeling gebarsten en uiteengevallen in een stofwolk
van „citoyens", doch de harmonische „cité" bleef ongeboren. Diep gaapte
de kloof tussen staatsburger en mens, kiezer en loondienaar. Het staats
burgerschap geeft slechts abstrakte rechten, zolang het geen maatschappe
lijke grondslag heeft. Het kan slechts levend worden, wanneer de individu
vrij staat tegenover de samenleving wanneer hij er in al zijn levensuitingen,
volwaardig medelid van geworden is (,,Gattungswesen"), en als hij daardoor
zichzelf volkomen evenwichtig realiseren kan. ,,Le gouvernement est
institué pour garantir a 1' homme la jouissance de ses droits naturels et
imprescriptibles" x), leerde men in 1793 — doch als de ondernemer gebruik
maakt van zijn „natuurlijk en onverjaarbaar recht", om zijn arbeiders de
ontplooiing van hun natuurlijke mensenrechten te verhinderen, dan
stelt de burgerlijke staat zich aan de zijde der machtige minderheid. Daar
tegenover dient de individuele arbeid van allen erkend te worden als kollektieve samenwerking, en als zodanig bevrijd: dit ligt besloten in Marx'
polemiek tegen den links-hegeliaan Bruno Bauer, Z u r J u d e n f r a g e ,
(1844). Besloten wordt dit opstel door de volgende saamgedrongen zin:
„Erst wenn der wirklich individuelle Mensch den abstrakten
Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch
in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit,
i n seinen individuellen Verhaltnissen, G a t t u n g s w e s e n
geworden ist, erst wenn der Mensch seine „forces propres" als
gesellschaf tliche Krafte erkannt und organisiert hat
und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt
der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die
menschliche Emanzipation vollbracht" 2).
„Menschliche Emanzipation": als wij dit politieke hoofdstuk van
Marx' ontwikkeling besluiten, kunnen wij konkluderen, dat bij alles
de mens in het middelpunt van zijn denken staat; dat hij zich bij zijn
polemiek tegen het staatsromantisme beriep op de humaniteit; maar dat
hij ditzelfde beginsel keerde tegen de „nachtwakeridee" der jonge onder
nemersklasse, die in haar machtsbewustzijn meende, alle gemeenschaps
binding voor middeleeuws vooroordeel te kunnen verklaren. Tegen alle
abstraktie en mystiek gaat zijn strijd, tegen alles wat de mens van subjekt
tot objekt maakt, onder bedwelming van romantische woorden. „Der
Mensch ist nicht des Gesetzes, sondern das Gesetz ist des Menschen wegen
da", roept hij uit in zijn K r i t i k d e r H e g e l s c h e n S t a a t s philosophie'), maar even uitdrukkelijk zal hij (lang vóór Lassalle)
verklaren, dat staat en konstitutie iets menseüjkers beogen moeten, dan
de waarborg der „vrije" mensenexploitatie. Marx' inspiratie in zijn politieke
jeugdgeschriften is die van h u m a n i s t i s c h r e a l i s m e .
In hoeverre heeft dit voor ons nog betekenis ? Misschien is een gedeelte
van deze polemiek aktueler dan ooit. Wij kunnen zeggen, dat het politieke
liberalisme door de grote meerderheid der bevolking is doorzien in zijn
J)
2)

»)
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privaat-kapitalistische wezen. Zowel in kerkelijke als in fascistische kringen
schijnt dit bewustzijn door te breken, ja, men kan zeggen, dat hierin een
mogelijkheid ligt tot positief-historische waardering van de nazi-reaktie.
De liberale „vrijheid" wordt erkend als het aangaan van een gevecht
met ongelijke wapenen: hierover is het laatste woord gezegd 1). Maar
leerzamer dan tien jaar geleden is de ontmaskering der staatsmystiek.
Zolang het kapitalisme bestaat, waren er staatvergoders, die van een terug
gang tot voorbij de Franse Revolutie droomden. Dienaren der Pruisische
feodaliteit vermengen zich hier met utopische „socialisten". In 1848
heetten zij „ware socialisten", en dienden zij het absolutisme uit vrees
voor de omhoogstrevende bourgeoisie. In 1934 is met de N.S.D.A.P. de
utopie gegroeid tot feodaal-etatistische massakracht. Het is tijd, om tegen
over deze reaktionnaire revolutie Marx' humanistische kritiek te plaatsen:
„A 11 e Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt,
der Verhaltnisse, auf den Menschen selbst" 2).
IV.
Kritiek der Religie.
We hebben zoeven melding gemaakt van het anti-religieuze „links"hegelianisme. Stellig had Marx tegen de godsdienst-bestrijding van
mannen als Strauss en Bauer geen gemoedsbezwaren, doch hij twijfelde
aan de resultaten van hun idealistisch gebleven vrijdenkerij. En daaren
boven: wat bij hen een intellektueel gedachtenspel was, de aangename
konstatatie van eigen „verlichting", had voor Marx een ander karakter.
Zijn kritiek op de religie was van sociale aard en (alweer!) humanistisch
van inspiratie. Wij vinden haar neergelegd in Z u r K r i t i k d e r
Hegelschen Rechtsphilosophie (1844). Wat verwijt Marx
hier aan de godsdienst? Niet dat ze „onredelijk" zou zijn. Te goed weet hij,
dat tegenover ideologische argumenten altijd de omgekeerde kunnen
worden gesteld. Maar hij beschouwt kerk en kerksheid als maatschappelijke
verschijnselen, vragend naar hun oorsprong en effekt. Hij hoont niet
over een mirakel, goochelt niet met tegenstrijdigheden in de leer, heeft
niet genoeg aan de insinuatie en de stille spot der Voltairianen. Hij bewijst
niet de logische fouten van dogmata, de tekorten van hiërarchen; hij
beschouwt de gelovige massa en vraagt: „wat drijft hen?", en: „waartoe
drijft het hen?" Zijn antwoord luidt: hen drijft innerlijke onbevredigdheid,
vaag verlangen dat te schriel is om op aarde te wonen en dat zich keert
naar hogere gewesten, waar het vrijer dromen is.
Marx durft het aan, de dialektische methode toe te passen op de
geschiedenis der godsdienst, en zijn stelling is, dat hier de kristelijke leer
wel kwalitatief maar niet principieel van andere erediensten moet ge
scheiden worden. Daarnaast zal men spoedig aanvaarden, dat de animis
tische kultus het produkt is van een primitieve natuurstaat. En wanneer
in het oerwoud de konklusie juist is, dat de mens dus de godsdienst maakt
naar zijn beeld en niet omgekeerd, trekt men de lijn door, en vraagt
om het bewijs, waarom het zelfde niet te zeggen valt van het Kristendom.
Indien het fetichisme ontstond uit grove angst en onmachtsgevoel, waarom
l)
Vgl. b.v.: Ferdinand Fried, Das Ende des Kapitalismus (i.e.: „des Liberalismus"), Jena, Diederichs, 1931.
*) Hist. Mat., Bd. I, S. 255.
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dan de moderne kerkelijkheid niet uit een verfijnder onzekerheid? En
indien er verband is tussen staat, maatschappij, de mens onder de mensen
ener- en de religie anderzijds, dan is de konstatatie onvoldoende dat de
mensen „dwalen": dan is de studie nodig van het „hoe" ze dwalen en
waarom. En dan volgt daar weer uit, dat, wie de vrije gedachte wil vestigen,
zich niet bepalen mag tot ideologische bestrijding van de „geketende"
gedachte, maar dat hij het wezen van die ketens zelf heeft te onderzoeken
om ze te slaken.
„Die Religion", zegt Marx, „ist die allgemeine Theorie
dieser Welt, ihr enzyklopadisches Kompendium, ihre Logik
in popularer Form, ihr spiritualistischer Point d'honneur, ihr
Enthousiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Erganzung, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund.
Sie ist die phantastische Verwirklichung des
menschlichen Wesens, weil das m e n s c h l i c h e W e s e n
keine wahre Wirklichkeit besitzt" 1).
En iets verder de beruchte passage:
„Die Religion ist der Seufzer der bedrangten Kreatur,
das Gemüt einer berzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser
Zustande ist. Sie ist das Opium des Volks".
Ik heb er prijs op gesteld, deze kant van Marx' denken in het licht
te stellen, hoewel ik weet, dat velen hier schuw worden. Ik hecht er
echter óók aan, tans enkele kritische opmerkingen hieromtrent te maken.
Krachtig zij onderlijnd, dat Marx nergens spreekt als „theoloog" ,maar
als socioloog, dat hij zich dus, in feite, niet richt tegen het beginsel der
religie (al meende hij ook zelf van wel), maar tegen oorzaak en gevolg
van haar verschijningsvormen. Dat alle godsgeloof de mens afhoudt
van zijn wereldse plicht tot zelfverwezelijking heeft hij geenszins bewezen
of ook maar willen bewijzen. Slechts is gekonstateerd, dat zeer veel kerke
lijkheid zijn grond vindt in sociale vernedering en dat ze dulding van het
onduldbare mogelijk maakt. Persoonlijk ben ik van mening, dat het
Marxistische humanisme zich theoretisch wel verdragen laat met een
religieuze waardering van de mens als Gods zoon. Doch dat kerkgang en
lijdzaamheid elkander massaal verwekken, is geen „zienswijze", doch
een stuk feitelijkheid. Men moge i n „Jenseits" e n „Diesseits" p r i n c i 
pieel géén tegenstelling zien, praktisch is deze antithese door
velerlei klerus geponeerd en in reaktionnaire zin misbruikt; achterlijkheid
en slechtere levenskans in de aardse strijd om menselijk geluk zijn hiervan
het uitvloeisel 2).
Keren wij terug tot Marx' betoog. Weinig behoeven wij nu nog te
zeggen van zijn polemiek tegen Bruno Bauer en konsorten, die hij beschouw
de als theologen tegen de draad in. Hij vergelijkt hen met den dwaas, wiens
waan het was, dat de mensen slechts verdronken omdat ze aan de zwaarte
kracht „geloofden", en die dus de waterdood bestreed met propaganda
tegen Newton3). Marx stelt het vraagstuk niet in zijn ideële abstraktie,
maar in zijn konkrete menselijkheid.
*) Ibid., S. 264.
2)
Ik herinner eraan, hoe ook Ds. Buskes deze onderscheiding maakt: enerzijds
erkent, dat het „opium" bestaat, doch dat anders verstane religie ook tot wereldlijke
verlossing en gerechtigheid stuwen kan.
3)
Hist. Mat., Bd. II, S. 6.
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„Der Kampf gegen die Religion", onderstreept hij, „ist
also mittelbar der Kampf gegen j e n e Welt, deren geistiges
Aroma die Religion ist" x).
En:
„Die Aufhebung der Religion als des illusorischen
Glücks des Volkes ist die Forderung seines w i r k 1 i c h e n
Glücks".
Wanneer de godsdienst bestrijding vinden moet, dan in zijn wortel.
Als hij een vorm van „Selbstentfremdung" is, dan gaat de aanval niet
tegen de vorm, maar tegen de omstandigheden, die den mens dwingen,
zich van zichzelf en zijn aardse bestemmingen te „vervreemden". Aan
godsdienstkritiek paart zich terstond maatschappelijke kritiek, en de
bereidheid, deze kritiek vorm te geven door politieke strijd. Ook hier, evenals
op het terrein der staatsfilosofie, wordt het Marxistisch humanisme van
reëel tot militant. Hier is de kritiek niet langer „eine Leidenschaft des
Kopfs, sie ist der Kopf der Leidenschaft" 2). Ofwel — zoals Jaurès het
veel later aan de republikeinen zou voorhouden —: wie „la vieille chanson
qui bergait la misère humaine" 3) wil doen verstommen, aanvaarde als
konsekwentie, dat de wakker geschoten „misère" zich levensgroot en
dreigend zal verheffen.
Wij mogen dus konkluderen, dat Marx hier niet anders ontwerpt
dan een sociaal-psychologische analyse, waarbij hij, dialektisch en em
pirisch, alle dogmenleer bestrijdt. Met metafysika heeft hij zich niet
opgehouden: in zoverre is hij de voortzetter van de traditie der Franse
XVIIIe eeuw. Alle theoretische spekulatie is hem vreemd: zijn denken
verbiedt hem elke onkontroleerbare vlucht in het domein der bovennatuur.
Het beginsel der realistische empirie stelt hij tegenover utopisten, idealisten,
reaktionnaire en „ware" socialisten van zijn tijd, tegen „Sankt Max"
(de anarchist Stirner), „Sankt Bruno" (Bauer) en „Sankt Georg" („Der
Dr. Georg Kuhlmann aus Holstein" *). En het beginsel der dialektische
ontwikkeling voert hij tegemoet — niet slechts aan de dienaren ener
geopenbaarde religie — maar tevens aan de statische materialisten der
Verlichting (La Mettrie), de dokters en natuurkundigen der jaren-50:
Vogt, Moleschott, Büchner. De Marxistische filosofie is een interpretatie
van het leven hier en nu: de verdere zin ervan moge elkeen begrijpen naar
eigen wil. Niet in het duister waaruit de mens ontstaan is, noch in dat
waarin wij sterven, werpt het Marxisme zijn zoeklicht. Dit is geen beperkth e i d, het is een welbewuste beperk i n g. Het Marxisme is anti-klerikaal
en anti-dogmatisch in de hoogste mate, doch anti-religieus in absolute
zin behoeft het niet te zijn.
V.
Maatschappij-kritiek.
De staat in Hegels-Pruisische zin maakt den mens tot zijn onder
worpene — de religie vervreemdt de mens van zijn aards geluk — een derde
!) Ibid., Bd. I, S. 264.
*) Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Zie Hist. Mat., Bd. I, S. 266.
l) Jaurès in het parlement, 21 December 1893: Oeuvres Complèles, Paris, Rieder,
1931, t.I, p.236.
*) Deutsche Ideologie, deel II, zie Hist. Mat., Bd. II, S. 519 sqq.
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anti-humanistische faktor blijft te bespreken: de sociale ellende. Merk
waardig genoeg vinden wij het protest tegen de kapitalistische uitbuiting
slechts zeer sporadisch in Marx' jeugdgeschriften. Het is, alsof hij het
onthullen der massale arbeidersnood beneden zijn krachten vindt, of hij
ook de schijn wil vermijden, als huilde hij mee in het koor van sentimentele
filanthropen, wereldverbeteraars, utopisten, gevoelssocialisten en andere
prekerige kleinburgers. Oratorisch wordt hij nergens: overal houdt de
spot de weerzinintoom. Slechtsin hetreedsgeciteerde opstel N a t i o n a l ökonomie und Philosophie vinden we enkele uitingen van
rebelse verontwaardiging. Daar ontdekken wij de eerste kiemen van wat
in het K a p i t a 1 tot een volledige ontsluiering van het kapitalistische
geheim zal worden. Daar vinden wij de gedachte neergelegd, dat de groei
van het produktie-apparaat ook de groei van klasse-overheersing, plun
dering en bedrog betekent *). Daar wordt in korte, nijdige trekken het
totaalbeeld van het beginnende fabrieks-kapitalisme geschetst; weer klinkt
de beschuldiging, dat de levende mens „vervreemd" wordt van zichzelf:
„Teils zeigt sich diese Entfremdung, indem die Raffinierung
der Bedürfnisse und ihrer Mittel auf der einen Seite, die viehische
Verwilderung, vollstandige rohe, abstrakte Einfachkeit des
Bedürfnisses auf der anderen Seite produziert; oder vielmehr
nur sich selbst in seiner gegenteiligen Bedeutung wiedergebiert.
Selbst das Bedürfniss der freien Luft hort für den Arbeiter auf,
ein Bedürfniss zu sein, der Mensch kehrt in die Höhlenwohnung
zurück
Das Totenhaus musz er bezahlen
Licht, Luft etc.
die einfachste t i e r i s c h e Reinlichkeit hört auf, ein Bedürf
niss für den Menschen zu sein. Der S c h m u t z, diese Versumpfung, Verfaulung des Menschen, der G a s s e n a b l a u f
(ist wörtlich zu verstehen) der Zivilisation wird ihm e i n L e b e n s element
Keiner seiner Sinne existiert mehr, nicht nur
nicht in seiner menschlichen Weise, sondern in einer u nmenschlichen, darum selbst nicht einmal tierischen
Weise" 2).
Het ware te wensen, dat deze schildering méér verouderd was dan
ze inderdaad is! En hoe aktueel klinkt, even verder, deze scherpe formule
over het machinisme, te meer omdat ze stamt van iemand, die in het
voortschrijden der techniek de belofte van het socialisme ziet:
„Die Vereinfachung der Maschine, die Arbeit wird dazu
benutzt, um den erst werdenden Menschen — das Kind — zum
Arbeiter zu machen, wie der Arbeiter ein verwahrlostes Kind
geworden ist. Die Maschine bequemt sich der S c h w a c h e
des Menschen, um den schwachen Menschen zur Maschine
zu machen" 3).
En tegen het einde der verhandeling wordt, aan de hand van Goethe's
F a u s t en Shakespeare's T i m o n, het veile karakter onzer waren3)
„Mit der Masse der Gegenstande wachst daher das Reich der fremden Wesen,
denen der Mensch unterjocht ist und jedes neue Produkt ist eine neue Potenz des
wechselseitigen Betrugs und der wechselseitigen Ausplünderung." (Hist. Mat Bd I

s. 314 )
x)
3)
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Hist. Mat., Bd. I, S. 315.
Ibid., S. 316.

maatschappij ontleed. Het is de kans- en uitzichtloosheid van het arbeiders
bestaan waarop de aandacht getrokken wordt: „Ich, wenn ich B e r u f
zum Studieren, aber kein Geld dazu habe, habe keinen B e r u f zum
Studieren" *)
en omgekeerd. De arbeidende mens is tot objekt der
produktie geworden, tot bestanddeel als de smeerolie waarmee men de
raderwerken draaiende houdt.
Marx is zeer karig geweest met dergelijke uitingen. Doch dat zulk
een verzet in hem heeft gegloeid, zo goed als in zijn medewerker, die in
dezelfde jaren zijn L a g e d e r a r b e i t e n d e n K l a s s e n i n
E n g 1 a n d bewerkte, is na deze aanhalingen bewezen. Intussen erkennen
wij, dat het verzet tegen de maatschappelijke ontrechting wel een wezenlijk
geestesgoed van alle Marxisten is, doch in ons theoretisch denken slechts
belang heeft door de meedogenloze scherpte der waarneming en de hu
manistische inspiratie.
VI.
Wat is „de mens"?
Zo heeft de studie der sociale verschijnselen (staat, religie, produktieproces) ons gebracht tot één kiemcel: de mens. Welke is echter onze
filosofische konceptie van „de mens"? Hier moeten wij ingaan op Feuerbach's erfenis aan het Marxisme.
Wat Marx in Feuerbach aantrok, is een gezond, zinnelijk hedonisme,
dat askese verfoeit en mystiek tracht weg te bewijzen. Terwijl hij het
abstrakte „humanisme" der utopisten, in de D e u t s c h e I d e o l o g i e ,
met sarkasme overlaadt, gebruikt hij dezelfde term, in N a t i o n a l ökonomie und Philosophie, als een eretitel: „Von Feuer
bach", schrijft hij, „datiert erst die positive humanistische und naturalis
tische Kritik" 2). Zijn verdienste was het, niet uit te gaan van den geabstraheerden mens, maar van den waarachtig levenden: „der wirkliche, leibliche,
auf der festen, wohlbegründeten Erde stehende Mensch"3). Hij was
het, die den mens aanvaardde als zinnelijk stuk natuur, die de filosofie
beschouwde in het licht van wat hij steeds klemmender ging noemen:
de anthropologie. Atheïstisch was zijn beschouwing, omdat de enkeling
er is overgelaten aan het proces van zijn eigen zelfverwezelijking. Psycholo
gisch zijn hier sterke elementen, ondanks alle eenzijdigheid. Toch blijven
we onbevredigd. Feuerbach observeert wel den bestaanden mens, maar hij
faalt in zijn verklaring. Hij ziet de mensheid gestuwd door een (sterk
erotisch betoond) geluksinstinkt. Daarop grondvest hij zijn utilitaire
ethika. Maar de vraag blijft open, waarom deze neiging zich telkens
in zo uiteenlopende historische vormen voordoet. Het geheim der evolutie
blijft ondoorgrond. Alles is statisch, e n terecht k a n Marx i n zijn T h e s e n
über Feuerbach (stelling 9) formuleren, dat zulk een humanisme,
hetwelk „die Sinnlichkeit nicht als praktische Tatigkeit begreift", niet
stijgen kan boven de sensualistische analyse der individuen van een
bepaalde maatschappijvorm. Noch het „waarvandaan", noch het „waar
heen" der aardse ontwikkeling wordt gesteld.
!)
2)
')
*)

Ibid., S. 359.
Ibid., S. 286.
Ibid., S. 332.
Hist. Mat., Bd. II, S. 5.
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Ook Feuerbach wist natuurlijk, dat de mens niet leeft in eenzaamheid.
Doch hij komt nauwelijks tot het vaststellen van een andere „gemeen
schap" dan die der geslachten. Inderdaad is dat van allerprimairste beteke
nis, zelfs het bewijs, dat de mens essentieel „Gemeinwesen" is. Doch
dit „Gemeinwesen" houdt niet slechts in: „Natur"-, maar ook: „Gattungswesen". Dit wisten reeds de Franse volgelingen van Locke en Mandeville,
geesten als Helvetius en d'Holbach, die door Marx in de H e i l i g e
Familie met kritische instemming worden aangehaald. In zeker
opzicht waren zij zelfs radikaler dan Feuerbach. Nooit zouden zij het,
overigens absurde, „der Mensch ist was er iszt" hebben geponeerd, zonder
de zo verschillend etende en zijnde mensen met elkander te hebben ver
geleken, en op die vergelijking een sociaal-revolutionnaire theorie te hebben
gebouwd. Zij zouden Marx' uitspraak
„Wenn der Mensch von den Umstanden gebildet wird,
so musz man die Umstande menschlich bilden" *),
gaarne tot de hunne hebben gemaakt. Doch geen van beiden, noch de
Franse liberalen, noch de Duitse materialist, hebben hun opvattingen
geheel van abstraktie weten te zuiveren. Zij willen den mens zien in zijn
aards bestaan. Zij willen zelfs erkennen, dat hun geestelijke en lichamelijke
funkties aan sociaal determinisme onderhevig zijn (dat „eten" een zeer
maatschappelijke bezigheid is), maar het komplex der samenleving zien
zij door idealistische bril, gereed tot oordelen van „goed" of „slecht",
tot het aanvaarden van utopische „verbeteringen". En hier treft hen het
Marxistische verwijt: on-historisch te denken, de mensen van hun tijd en
groep te verwarren met „den mens". Welnu, het menselijk geslacht is niet
slechts „das Ensemble der gesellschaftlichen Verhaltnisse" I), doch boven
dien is dit „Ensemble" allerminst eens voor altijd geschapen, doch groe
iend engegroeid: geen harmonie met eeuwigheidswaarde, doch het produkt
van geworden en wordende verhoudingen. Hier gaat het Marxisme
Feuerbach korrigeren met het beginsel der Hegelse dialektiek. Hier wordt
de wijsbegeerte gesteld op de basis der maatschappijgeschiedenis. Hier
zal het „waarom" van de waarnemingen der sensualisten worden gegeven
door de sociologie.
Wat het Marxisme aan Hegel verschuldigd is, heeft niemand scherper
omlijnd dan Engels in zijn E n t w i c k l u n g d e s S o z i a l i s m u s
vonder Utopie zur Wissenschaft. Uitgaande van het
„alles bestaat en bestaat niet" der Heraklitische wijsbegeerte2), trekt
hij uit de dialektiek al haar evolutionnistische konsekwenties. Elk organisch
wezen is zichzelf en niet-zichzelf, men baadt niet tweemaal in dezelfde
stroom, noch is men tweemaal het produkt en het scheppende deel ener
zelfde samenleving. Sociale analyse betekent een „voortdurende studie
van eindeloze akties en reakties, van worden en sterven, opgang en verval",
waarbij oorzaak en gevolg voortdurend in elkaar vervloeien, waarbij men
tracht, den mens te benaderen in zijn leven, dit leven in zijn ontwikkeling,
deze ontwikkeling in haar historische gebondenheid. Wij moeten, had
Marx in 1842 geschreven, de dingen leren zien met menselijk oog, onvertro*beld door theologisch vooroordeel. Als wapens voor de kritische
4)

Zie: Heilige Familie. Hist. Mat., Bd. I, S. 393.
Thesen über Feuerbach, 6, Hist. Mat., Bd. II, S. 4.
...
»
2) Ook Lassalle schreef een doorwrocht werk over Heraklitus, „den duisteren .
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geest had hij toen aangewezen: „Vernunft" en „Erfahrung"3). Dit
rationalistische empirisme wordt tans bekroond en saamgevat in het
leidende beginsel der dialektiek.
VII.
De Marxistische Sociologie.
Wie het historisch materialisme wil verklaren, dient vooral te zeggen,
wat deze beschouwingswijze niet is. Allereerst is zij zeer principieel
niet: een leer van sociale onrust, van individueel verzet. In tegendeel:
het is vervuld van twee kerngedachten: historische kontinuïteit en sociale
solidariteit. De idee der scheppende eenheid, zoals Jaurès die later wel
sprekend verdedigd heeft in zijn proefschrift L a R é a l i t é d u M o n d e
v i s i b 1 e, is volkomen aanwezig in Marx' jeugdwerk. Doch deze eenheid
is polair, en uit de zó ontstaande spanning wordt de drijfkracht der
geschiedenis geboren. Hier ligt de oorsprong van de polemiek tegen
Proudhon, de Misère de la Philosophie (1847). Deze ideoloog
ging uit van morele appreciaties, als „eigendom is diefstal". Toch erkende
hij de betrekkelijke waarde van het „gestolen" privaatbezit voor de sociale
ontwikkeling. Zaak was dus, volgens hem, de „goede zijde" der ver
schijnselen te behouden, en de „verkeerde" uit te werpen. Op die redenering
bouwt hij zijn utopie. Marx stelt hier tegenover, dat de organische, histo
rische evolutie niet willekeurig door ons kan worden omgebogen, maar
dat een verschijnsel onbestreden leeft, zolang het onvervangbaar deel der
samenleving is. Wordt het echter overbodig, dan wordt het weggevaagd
(„goede" en „slechte" kanten samen) door de nieuwe kracht, die nieuwe
organen brengt. Aldus heeft de stedelijke burgerij de feodaliteit weg
gevaagd, zonder zich te bekreunen om de positieve waarde der ridderlijk
heid. De Marxistische kausaliteit is derhalve niet gegrond op hongerig
individualisme, maar op ontwikkelingsnoodzaak. Niet de romantische
revolte der grotere of kleinere groepen, niet het „gelijk" of „ongelijk"
van agitatoren stuwt de wereld, maar de sociale tegenstrijdigheid, die
op haar tijd overwinbaar en dus ondragelijk geworden is. Het historisch
materialisme is een maatschappelijk o r g a n i c i s m e .
Men zal hier opmerken, dat voor Marx toch de sociale antithese wordt
geschapen door de materiële onlust. Ook dat is onjuist. Het is onwaar,
dat het Marxisme ekonomische „faktoren" zou onderscheiden, afgezonderd
van andere, b.v. „psychologische", die zwakker zouden zijn. Ook hier
ontkent Marx tegenstelling tussen wit en zwart, „stoffelijk" en „geestelijk".
„Les rapports de production de toute société forment un tout" *), voegt
hij Proudhon toe, en met „produktieverhoudngen" bedoelt hij zowel de
stoffelijke, als de politiek-sociale en de ideologische. Er zijn hier geen gesloten
werelden, die elkaar intenser of oppervlakkiger „beïnvloeden", er bestaat
een universele inter-penetratie en veelvormige eenheid:
„En construisant avec les catégories de 1'économie politique
1'édifice d'un système idéologique, on disloque les membres du
système sccial. On change les différents membres de la société en
autant de sociétés a part, qui arrivent les unes après les autres.
Comment, en effet, la seule formule logique du mouvement,
l)
8)

Misère de la Philosophie, Paris, Marcel Giard, 1922, p. 125.
Rheinische Zeitung, 14 Juli 1842; zie Hist. Mat., Bd. I, S. 196.
163

de la succession, du temps, pourrait-elle expliquer le corps de la
société, dans lequel tous les rapports coexistent simultanément
et se supportent les uns les autres?" ')
Hier wordt dus niet de maag „verklaard" door de hersenen of om
gekeerd: hier wordt het ganse lichaam overzien in gelijktijdige werkzaam
heid en ontwikkeling.
En het materialisme ? Dit bestaat hierin, dat als eerste (niet:
„essentiële") menselijke behoefte zich tenslotte de stoffelijke produktie
aan ons voordoet. De moderne samenleving is een eenheid van denken en
doen, waarin techniek en esthetika elkander ontmoeten. Maar primair
(niet belangrijker, doch elementair noodzakelijker) is de techniek. Of,
zoals Marx schreef in zijn voorrede op de D e u t s c h e I d e o l o g i e :
„Zum Leben aber gehort v o r a 11 e m Essen und Trinken,
Wohnung, Kleidung und noch einiges andere. Die e r s t e
geschichtlich Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, die Produktion des materiellen Lebens
selbst, und zwar ist dies eine geschichtliche Tat, einde G r u n d bedingung aller Geschichte, die noch heute, wie vor Jahrtausenden taglich und stündlich erfüllt werden musz, um die
Menschen nur am Leben zu erhalten" 2).
Ziedaar alles, en dit is slechts een ketterij tegen de geest voor mystici,
die het ideologisch leven principieel willen scheiden van het maatschappelijk,
historisch bestaan. Aanvaard men de kultuur-e e n h e i d der opeenvolgende
(uit elkaar voortvloeiende) tijdperken, dan zal men moei ijk kunnen
loochenen, dat de sociale gistingen de gedachten in oproer brachten,
eerder dan omgekeerd. De opkomst der Londense handelsbourgeoisie
brak de horizonten open, en opende de baan voor Raleigh en Shakespeare,
eerder dan omgekeerd. Doch niet de prioriteit is hier hetgeen het Marxisme
zo sterk verdedigt: het is de onscheidbaarheid.
En daarbij komt tenslotte, dat ook de ekonomische verhoudingen
de schepping zijn, niet van blinde krachten, maar van menselijke wil,
zij het niet van individuele willekeur. Als enkeling zijn wij eraan onder
worpen, doch als gemeenschap vormen wij ze, helpen wij ze voltrekken
uit de historische gegevenheid. En als ze aan onze herscheppende kracht
ontsnappen, konstateren wij hun bankroet, en werpen wij ze, getrouw
aan onze historische roeping, omver. Deze bevrijding uit de greep der ekonomie, die de mens anarchisch dreigt te zullen beheersen, heet vandaag:
socialisme.
VIII.
„Noodzaak" en „Ideaal".
De socialistische beweging is bij uitstek een stuk menselijke wil,
en men heeft zich afgevraagd, hoe dit te rijmen valt met de door Marx
gekonstateerde wetmatigheid. Men stelde tegenover elkaar: vrije menselijke
scheppingsdaad en historisch-sociale gebondenheid. In de Marxistische
dialektiek lost zich deze schijnbare antithese op tot een polaire eenheid.
Want ten eerste is de verhouding individu—maatschappij geen strijdigheid
van geest—stof, doch voorts is zij ook allerminst mechanisch en eenzijdig.
De samenleving, zoals wij die rond ons zien, is geen vijandige macht,
x)
2)
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maar het „Produkt der Tatigkeit einer ganzen Reihe von Generationen,
deren jede auf den Schultern der vorhergehenden stand" 1), dus mensen
werk. En onze betrekking tot die samenleving is er niet slechts één van
passief gevormd worden, maar tevens van aktief reageren, al beweegt
zich die aktiviteit binnen de grenzen van het historisch mogelijke. Doch
is dit laatste een beperking onzer onafhankelijkheid? Slechts voor den
utopist, die zijn eigen heilstaatsplan verwoed wil doorzetten. Niet voor
den organisch denkenden socioloog, die de eisen der ontwikkeling tracht te
verstaan, en zijn werking daarmee in harmonie te brengen. Hij weet,
dat ieder verzet tegen de geschiedenis voor enkelingen en massa's tijdelijk
mogelijk is, maar hij kent tevoren de onvruchtbaarheid dier pogingen. Hij
vindt zijn vrijheid in het zich verlossen van vooroordelen uit het verleden
en van individualistische willekeur. Hij voelt de bewegingswetten der
maatschappij niet als loodzware last of dwingende g e bondenheid, maar
als ordenende ver bondenheid. Zijn zelfstandigheid van denken en
doen ontdekt hij niet in overtreden der historische eisen, maar in het zoeken
naar hun verwezelijking. Hij ziet zijn leven opgenomen in een stroom,
en werkt eraan mee, die stroom ordelijk te doen verlopen. Hij weigert
de „vrijheid", zich tegen de historische noodzaak te verzetten, maar
zal deze noodzaak bewust en vreugdevol helpen verwerkelijken. Hier
doet hij hetgeen Engels noemde: „de sprong uit het rijk van de nood
wendigheid in het rijk van de vrijheid". Wat moet gebeuren niet
te ondergaan, maar te w i l l e n en harmonisch mede te s c h e p p e n :
ziedaar de sleutel tot een evenwichtig gemeenschapsleven. De wordende
onvermijdelijkheid zakelijk te erkennen en er zich niet tegenover te stellen
als een slaaf (hetzij een onderworpen of een rebelse slaaf), maar haar
geboorte te begroeten en daardoor organisch mogelijk te maken: ziedaar
de sociologische ethiek van het Marxisme.
En welke is deze onvermijdelijkheid vandaag? Pro memorie zal ik er
slechts de grootste lijnen van meedelen.
Door de opkomst van het fabriekskapitalisme is de scheiding voltrokken
tussen eigendom en arbeid: de laatste wordt steeds koöperatiever, terwijl
de eerste zich steeds ordelozer, als financiekapitaal, van de produktie
scheidt. Hieronder gaat de totaliteit der samenleving gebukt, doch niet
allen lijden even direkt. De eersten, die zich tegen de moderne burgerlijke
verhoudingen verzetten, waren de loondienaars der kapitalistische onder
neming. Zij stonden tegenover de eigenaars der produktiemiddelen in
onmiddellijke belangen-antithese, en zij begonnen de strijd. Zij waren
resultaat en noodzakelijk komplement, zij waren de dialektische keerzijde
en tegenvoeter van het privaatbezit op machines en fabrieksgebouwen.
Zij vormden zich in het begin der XlXe eeuw uit een ongelede horde
paupers tot een scheppende klasse. Zij voelden stoffelijk, wat noch boeren
noch kleinhandelaars behoefden te zien: dat de leiding der produktie, die
voor allen onontbeerlijk is, in handen van een minderheid berust.' Zij
hadden, als jongste klasse der geschiedenis, geen g e m e e n s c h a p p e lijke sociale traditie (wel individueel ideologische) en kenden dus
niet het heimwee naar een aantrekkelijk verleden. Al wat zij aan mens
waardigheid veroverden, wonnen zij tezamen, door klassenstrijd. In hun
l)
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leven bestonden geen biezondere onrechtvaardigheden, hun leven was de
maatschappelijke onrechtvaardigheid „schlechthin", de absolute afhanke
lijkheid, de volkomen onderwerping van de mens aan de produktie, de
ekonomie, de „stof". De proletarische klassenbeweging vraagt daarom
geen herstel van historische verhoudingen (waaraan zij immers nimmer
deel had), zij k a n „ n u r durch die v ö11i g e W i e d e r g e w i n n u n g
des Menschen sich selbst gewinnen" l). Derhalve is zij de macht
geroepen om de abstrakte eisen der humanistische filosofie tot werkelijkheid
te maken, door de harmonie van eigendom en arbeid te herstellen in het
kollektief bezit van ruil- en produktiemiddelen, door de leiding van het
gemeenschappelijk belang te leggen in handen der gemeenschap en den
mens tot meester te maken over zijn werelds lot. Aldus wordt het socialisme
niet langer ideaal of wenselijke toestand, het groeit als noodzaak uit de
sociaal-historische ontwikkeling en als werkelijkheid door de enige üialektisch-scheppende macht der fabriekskapitalistische maatschappij.
IX.
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de dialektiek en als norm de mens. Het is diesseitig en empirisch. Het
is historisch-sociologisch in zijn waarnemingen en evolutionnair in zijn
konklusies. Reëel en humanistisch is het in al zijn geledingen.
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Religieus Socialisme
door
Dr. W. BANNING.
Er bieden zich drie wijzen van behandeling aan voor wie te spreken
heeft over een geestelijke beweging, die nog niet tot konsolidatie van haar
geloofsinhouden in de vorm van een dogmatiek is gekomen. Men kan
ten eerste historisch gaan beschrijven uit welke bronnen een nieuwe
beweging wordt gevoed; voor het Nederlandse religieus-socialisme ware
dan te wijzen op Christelijk humanisme, Calvinisme, sociaal demokratie,
waarbij de vraag aan de orde zou moeten komen in hoever een synthese
tussen deze geestelijke machten mogelijk geacht moet worden, en in
hoever een karakterwijziging der komponenten door de synthese tot
stand komt. Men kan in de tweede plaats sociologisch te werk
gaan en beschrijven uit welke bevolkingsgroepen religieus-socialisten
worden gerekruteerd, en welke maatschappelijk-geestelijke krachten
daarachter werken; voor ons land zou men dan, altans voor het huidig
moment, te maken krijgen met brede groepen die van de kerkelijke
verbanden zijn vervreemd, die scherp-kritisch tegenover de traditionele
geloofswaarheden staan, die ook wanneer zij in de sociaal-demokratie
blijven werken tegen de daar heersende opvattingen diep gaande bezwaren
hebben, of met groepen die ook buiten partijverband zijn komen te staan —
kortom het proces van ontworteling, dat zo karakteristiek is voor de laatste
halve eeuw geestes- en kuituurgeschiedenis. Als ik een derde wijze van
behandeling verkies, is het niet om het goed recht der beide andere te
verkleinen, doch enkel om zoveel mogelijk het verband te houden met de
vraagstukken onzer konkrete situatie. Het religieus-socialisme heeft de
pretentie voor enkele der grote brandende vraagstukken van kuituur
en maatschappij altans een richting van oplossing te bieden; dan is een
onderzoek naar de beginselen en inhouden, voor zover formuleerbaar,
de meest aangewezen weg, ook al loopt men dan het gevaar van te gemakke
lijk te poneren. Gegeven, dat het religieus-socialisme nog niet in het
stadium der konsolidatie van zijn inhouden is, wordt het volgende niet
meer dan een behandeling van de uitgangspunten.
* *
*

Als uitgangspunten noem ik de volgende overtuigingen, die dan aan
stonds zowel thetisch als antithetisch nader zullen worden onderzocht:
ie. in de mens ligt een bestemming tot persoonlijk geest-wezen; 2e. deze
bestemming komt slechts tot vervulling in gemeenschap; 3e. het sociale
leven staat onder de norm der gerechtigheid; 4e. de hoogste, richtende
gemeenschapsidee is die der una sancta.
De eerste stelling, dat in de mens een bestemming ligt tot persoonlijk
geest-wezen voert ons rechtstreeks naar het gebied der a n t h r o p o 1 o g i e. Wij bedoelen deze stelling zo, dat daarmee afgewezen wordt elke
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naturalistisch-biologische anthropologie zowel die van Feuerbach als die
van Rosenberg, wat overigens niet betekent dat men waarde elementen
in deze theorieën zou mogen ontkennen. Evenzeer bedoelen wij af te
wijzen de positivistisch-sociologische en politieke anthropologie, al of
niet met romantiek omhangen, van Marx tot Mussolini, welke theorieën
overigens evenmin zonder waarde elementen zijn. Ik moge aanknopen
bij een woord van Scheler, die het kenmerk van de mens daarin ziet, dat
hij waarden erkent van de vitale onafhankelijk, waardoor hij das Werthöchste Wesen der schepping is. „Das Neue, das in ihm oder an einer
bestimmten Stelle seiner Entfaltung hervorbricht, besteht gerade in einem
— biologisch gemessen — Ueberfluss an geistiger Betatigung, so dass
es ist als würde in ihm und seiner Geschichte eine Spalte geöffnet, in der
eine allem Leben überlegene Ordnung von Akten und Inhalten (Werte)
zur Erscheinung kommt und zugleich eine neue Einheitsform dieser Ord
nung als die wir die „personale" (im Unterschied zu Ich, Organismus
u s.w.) an zusehen haben und deren Band Liebe und auf sie fundiert reine
Gerechtigkeit ist". l) Ik had ook kunnen herinneren aan Simmels op
vatting, dat in waarden-erkenning als werkzaamheid van de geest het
leven zichzelf transcendeert (waarmee naturalistische en biologische
anthropologie overwonnen is) of aan Tillichs definitie: „der Mensch ist
das Sein, das in sich zu selbstbewusstem Sein gedoppelt ist" 2). Telkens
wordt het begrip geest —in onderscheiding van het natuurlijke en
psychische leven — als het meest karakteristieke van de mens beschouwd;
naar onze overtuiging aldus te verstaan, dat ieder mens de bestemming
tot geest-wezen in zich draagt, en dus de vergeestelijking van het leven als
de eerste taak van de mens wordt gezien. Het moge overbodig zijn er op
te wijzen dat deze erkenning niet uitsluit die andere, dat mensen op zeer
verschillende wiize, in zeer uiteenlopende graad aan persoonlijk en al
gemeen geestelijk leven deel hebben en krijgen. Zinvol leven is slechts
daar waar de menswording tot persoonlijk leven stijgt in en door de kracht
van de geest.
Er rijzen hier voor wie zich religieus-socialist noemt, twee reeksen
vraagstukken; de eerste, wanneer men dit anthropologische uitgangspunt
in verband brengt met het socialisme, de tweede wanneer men zich keert
tot de religie Wat het verband met het socialisme betreft, dit is praktisch
en theoretisch. Met praktisch bedoel ik dan de erkenning, dat in het
industriële proletariaat zoals dat groeide tot de „amorfe hoop" (Sombart)
onder het 19e eeuwse kapitalisme, van de menswording in geestelijke
zin niets komen kon, omdat hun maatschappelijke positie als een noodlot,
onbegrepen, dreigend, vernielend, elke mogelijkheid daartoe doodde. Maar ik
bedoel ook de erkenning, dat als diepste zedelijk motief in de arbeiders
beweging voor, bij en na Marx het verzet heeft gewerkt tegen het maat
schappelijk noodlot dat als vernedering van het mens-zijn en vernietiging
van levenszin werd veroordeeld, een verzet dat naar Hendrik de Man heeft
aangetoond teruggaat op die waarden, die in de geschiedenis der Europese
kuituur zijn veroverd: de persoonswaardering van het Christendom,
de demokratie, de arbeidswaardering der burgerlijke periode en de vnjheidsn
2)
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drang. Wil men niet vastlopen in een abstrakt idealisme, dat wel de geestesbestemming van de mens predikt zonder haar waar te maken in konkrete
sociale verhoudingen, dan moet men minstens zijn positie leren bepalen
tegenover een socialistische beweging, wier diepste drijfkracht ook dan
wanneer zij z.g. materialistische eisen stelt toch van geestelijke aard is.
Wij voor ons hebben op grond van ons geloof in de bestemming van de
mens tot geest-wezen de socialistische arbeidersbeweging aanvaard als
een kracht die deze bestemming in het proletarisch milieu bewust wil maken.
Er komen dan natuurlijk ook de theoretische problemen aan de orde.
Een analyse van de motieven die in de socialistische beweging werken,
zou stellig naast het zo even genoemde ook veel van minder gehalte aan
den dag brengen, niet het minst massale wrokgevoelens, en kollektief
egoisme, die, hoe volkomen verklaarbaar ook uit de konkrete verhoudingen,
toch nimmer tot norm mogen worden verheven. Richtte men de analyse
speciaal op de anthropologische vooronderstellingen die in de idealen
der massa werken, dan zou er wel een en ander van naïef optimisme
en romantisch rationalisme voor den dag komen, dat wij niet graag voor
onze rekening zouden nemen. Verder zou een onderzoek naar de theo
retische grondslagen van het socialisme b.v. bij Marx, Jaurès, Keir Hardie,
vooral naar de inhoud van hun anthropologie aan de orde moeten komen.
Bij deze reeksen problemen heeft het religieus-socialisme in ons land
zich evenzeer kritisch in de arbeidersbeweging te verhouden als het
zich met haar diepste geestelijke drijfkracht en aan het proletariaat
zelf verbonden weet; verbonden niet omdat het proletariaat de moderne
Messias is, maar omdat het de massa vormde die in haar geestelijke
bestemming geschonden werd. De kritische positie richt zich met name
evenzeer tegen de anthropologische inzichten van het Marxisme als tegen
dat troebele geheel, dat als „proletarische levensbeschouwing" vooral in
extremistische kringen nog wordt verheerlijkt.
Een overtuiging omtrent de bestemming van de mens, zoals ik die
als uitgangspunt van religieus-socialisme noemde, roept ook problemen
op naar de kant van religie, zeker in Europa waar het Christendom zijn
stempel opdrukte. Immers in het Christendom is met het woord geest,
logos, ratio wel een kenmerk maar niet het diepste wezen van de religieuze
verhouding uitgedrukt; het N.T. woord pneuma geeft een inhoud van
andere aard: bereidheid tot het offer, zelfovergave tot de dood, liefde die
aan het kruis der vernedering haar hoogste overwinning bereikt, deemoed
die weet dat de meeste hij is die dient. Hier zou niet alleen een theoretisch
probleem rijzen: dat naar de verhouding van pneuma en logos, maar
ook een praktisch, altans voor de religieus-socialist, die wil staan temidden
van het proletariaat: in hoeverre de wereld van gevoelens, strevingen en
overtuigingen in een strijdende massa, die geleerd heeft te vertrouwen
op organisatie en macht, die optimisme, zelfvertrouwen en geloof in
zicht- en tastbare overwinningen nodig heeft — in hoeverre deze wereld
aanknopingspunten biedt voor dat type van religie dat met het Christendom
in deze wereld van Europa kwam. Dat de aanknopingspunten er zijn,
bewijst de ervaring — zij zijn er, meer misschien in een vernederd prole
tariaat dan in een zelfvoldane bourgeoisie die in de negentiende en twintigste
eeuw schreeuwend onrecht met een goed geweten bleek te kunnen ver
dragen. Dat de aanknopingspunten scherper bewust worden in een periode
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van nederlagen van het socialisme, waardoor b.v. het woord „schuld"
binnen de sfeer der aandacht komt, lijkt mij ook duidelijk. Maar de ont
zaglijke hinderpaal voor een sterk religieus leven in het socialistisch
proletariaat blijft enerzijds de proletarische situatie waarin nog steeds
— en in krisisjaren in toenemende mate — geest en ziel worden geknauwd,
anderzijds de sociaal-konservatieve of zuiver individualistische trekken der
geldende religie.
Ik kom tot het tweede uitgangspunt: de bestemming van de mens
komt slechts tot vervulling in gemeenschap. Wij hebben hier eerst het
sociologisch feit te aanvaarden, dat de mens slechts in gemeenschap,
al is het een nog zo eenvoudige, leven kan. De theorie van het sociaal
contract heeft ook voor ons radikaal afgedaan. De gedachte van Aristoteles
dat het geheel eerder is dan de delen, uitgangspunt van verschillende
hedendaagse sociale theorieën, is juist. Ook naar de kant van het geestes
leven. Terecht heeft Theodoor Litt aandacht gevraagd voor het feit dat
de mens eerst in gemeenschap zich van zijn individueel geestelijk bestaan
bewust wordt1). Gumplowicz overdrijft, wanneer hij poneert: „Was im
Menschen denkt, ist gar nicht er, sondern seine soziale Gemeinschaft",
maar een zeer grote waarheidskern ligt er stellig in zijn bewering2),
een waarheidskern, die Durkheim reeds voor 1900 had uitgesproken
met deze woorden: La vie collective n'est pas née de la vie individuelle;
mais c'est au contraire la seconde qui est née de la première 3). Sprekende
over de mogelijkheid van anti-sociale houdingen en de behoefte aan een
zaamheid welke laatste de mens voor zijn geestesleven nodig heeft, meent
Rickert terecht, dat deze alleen mogelijk zijn in een gemeenschap en bij een
sociaal wezen 4). Vierkandt heeft er in zijn Gesellschaftslehre op gewezen
dat het leven der menselijke ziel door haar sociale en kulturele omgeving
„weit über das von den gelaufigen Anschauungen angenommene Mass
hinaus bestimmt" wordt5) — Spann e.a. gaan zelfs zover, dat zij de
waarde van de mens slechts daarin zien dat hij zich restloos aan het geheel
onderwerpt en offert, omdat hij immers uitsluitend dank zij het geheel,
dat zich in zijn delen „ausgliedert" bestaat®). Deze laatste opvatting is
een door overdrijving tot leugen geworden waarheid. Waarheid is, dat
de bestemming van de mens als geest-wezen slechts in de gemeenschap
tot vervulling komt.
Maar waarheid is evenzeer, dat de kapitalistische produktiewijze,
met de gezindheid die zij wakker roept in de haar leidende groepen èn
met de ellende die zij stort over de in haar afhankelijke groepen, een
zinvervulling in gemeenschap, een zinvolle maatschapsverhouding on
mogelijk maakt. Dit geldt voor de liberale periode van het kapitalisme,
gebaseerd op de konkurrentie, het vrije spel der maatschappelijke krachten,
de productieregeling door middel van de vrije prijsvorming; wie uit eigen
aanschouwing niet weten mocht hoezeer in de proletarische sfeer de zin
der gemeenschap verloren ging, kan het met een onstellende hoeveelheid
1)
2)
3)
')
6)
')
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bewijsmateriaal vinden bij Brugmans *); is het nog nodig te spreken
over het verloren gaan van het zinvol gemeenschapsverband in de burger
klasse, die het egoïsme als motor der vooruitgang poneert? Maar zegt
men, de liberale periode van het kapitalisme is voorbij. Inderdaad — zij
is vervangen door de monopolistische. Maar ook dit monopolisme ver
nietigt het zinvol gemeenschapsverband in zeer verschillende bevolkings
groepen — het is waarlijk geen toeval, en zeker niet het werk van rad
draaiers en demagogen, maar een maatschappelijke en geestelijke nood
wendigheid, (het is harde nood die doet wenden,) dat een roep om gemeen
schap zeer luid weerklinkt uit verschillende kampen en met verschillende
leuzen.
Misschien kan men met een zeker recht beweren, dat de voortgaande
verscheurdheid in Europa al een proces van enkele eeuwen is; een dergelijke
opvatting behoeft niet te staan tegenover de onze, dat voor het herstel
van gemeenschap, die de geestelijke bestemming der mensheid tot uit
drukking brengt, een overwinning van het kapitalisme als productiestelsel
en als geest absolute voorwaarde is. Hier ligt voor ons het motief tot
en de rechtvaardiging van de klassenstrijd. Het woord is belast geworden
met een vrij grote hoop associaties, die het niet eenvoudig maken om er met
goede zin over te spreken en verstaan te worden. Ik moge om der wille
der beperking, voorbij gaan aan die punten, waarin onze opvatting van
de arbeiders-strijd om nieuwe ekonomische grondslagen verschilt van
die der Marxistische theorie; ik geef slechts onze motivering zonder meer.
De zin dan van wat men klassenstrijd noemt ligt in de wil tot opheffing
der proletarische situatie die naar Rathenau niet ophield te betogen,
de grote schande der beschaafde wereld is; ligt in de wil tot gemeenschap,
die alleen kan groeien, wanneer is opgeheven het monopolie van het bezit.
Wij aanvaarden de „klassenstrijd" niet met de motivering dat het pro
letarisch klassebelang hem noodzakelijk maakt — al blijft dit als moment
van waarde — en zeker niet met de volkomen onjuiste en zedelijk uiterst
gevaarlijke verwachting dat proletarisch klassebelang zonder meer
socialistische gemeenschap voortbrengt; wij aanvaarden hem alleen
als rechtsstrijd, gericht op een zinvolle gemeenschap die een voorwaarde
en een doel voor de vergeestelijking van het leven, voor de menswording is.
Men zou dit standpunt ook kunnen aanvaarden als „ethisch" — maar
het is duidelijk, dat het opgenomen in een religieuze overtuiging toch een
eigen inhoud krijgt. Onze religieuze kritiek op het kapitalisme, zijn
productiestelsel en zijn geest, was dat het de zin van het mensenleven
vernietigde door zichzelf absoluut te stellen — de grote zonde van al wat
eindig en aards is en zichzelf genoeg wil zijn, zichzelf tot hoogste norm
stelt. Soortgelijke kritiek zal dan ook gericht moeten worden op een
socialistische beweging en gedachte, die hoe verklaarbaar overigens,
ook de neiging tot verabsolutering van het eigen eindige en aardse ver
langen en streven in zich heeft. Religie is gericht, niet slechts over
een „zedelijk slecht" kapitalisme tegenover een „zedelijk goed" socialisme,
maar over alle aardse en eindige bewegingen, gedachten, mensen en idealen;
zij heeft in het socialisme te bevorderen de bereidheid om te dienen de
laatste en diepste levenszin, die God is.
*) Dr. I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw,
2e dr. 1929.
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Daarmee zijn wij dan tot het derde der gestelde uitgangspunten ge
komen: het sociale leven staat onder de norm der gerechtigheid. Wie
de gevaren van een abstrakt idealisme en van een buiten de werkelijkheid
gekweekte religie wil ontgaan, moet zich realiseren ie. welke inhoud
de gerechtigheidsidee tans, in onze gegeven verhoudingen, hebben kan;
2e. in welke instituten en gezindheid haar inhoud heeft openbaar te worden.
Een konkretisering der idee is ook daarom nodig, omdat in haar naam
en onder haar vlag tegenwoordig opvattingen naar voren komen die zonder
meer, hetzij om de staatsabsolutistische hetzij om de mystisch-naturalistische inhouden onvoorwaardelijk moeten worden afgewezen (ik denk
aan Othmar Spann en Alfred Baeumler's Nietzsche interpretatie). Als
een poging tot konkretisering worde het volgende geboden. ') Sociale
gerechtigheid houdt tans in: een maatschappij-orde, waarin vanaf de
hoogste leidende tot aan de laagste uitvoerende taak de persoonlijke
verantwoordelijkheid tot geldigheid komen kan; een internationale
rechtsorde boven nationale macht en belang uit; de werking van universeel
zedelijke geboden en krachten in de beperkte gegeven en gegroeide eigen
gemeenschappen; een door het besef van de eenheid in bestemming van
het mensengeslacht gedragen volksovertuiging en openbare mening;
een wil tot objektiviteit; een persoonlijk en gemeenschappelijk streven naar
onbaatzuchtigheid.
Uit deze aanduiding is gebleken, dat wij de idee der gerechtigheid
voornamelijk naar drieërlei levensgebied keren. Tegenover de bestaande
maatschappij, die leiding, macht en gezagsuitoefening praktisch
nog steeds bindt aan bezit plaatst zij de socialistische gedachte der mede
verantwoordelijkheid, die toch de wezenlijke inhoud is van de dikwels
ook door de verkondigers verkeerd begrepen eis der medezeggenschap:
het gaat toch in een uiterst gedifferentieerd arbeidsproces niet om meepraten
en meebeslissen van ieder individu, maar wel om het recht tot verantwoor
delijkheid, die levensvreugde betekent; voor welk recht konkreet gezien
de bestaande bezitsverhoudingen grondig moeten gewijzigd. In de vorm
van een leuze: de leiding aan de besten, en verantwoordelijkheid aan allen.
Vooral dat woord „besten" is een dier grote woorden die gelaten worden
uitgesproken, zonder dat nog duidelijk is waar de maatstaf der kwaliteit
ligt en wie hem zal hanteren — en toch zal niemand om deze inderdaad
onoplosbare moeilijkheid de gedachte zelve willen afwijzen. Naar het
tweede levensgebied, dat der volkerensamenleving gericht,
betekent gerechtigheid een afwijzen zowel van imperialistisch machts
streven als van nationale zelfgenoegzaamheid en eist zij zowel de instelling
van internationale rechtsinstituten als de daarvoor onmisbare zedelijke
overtuigingen in de volkeren. Gekeerd tenslotte naar p e r s o n e n e n
gemeenschappen eist zij de hoge deugd der onbaatzuchtigheid
in naam van een hoogste objektieve goed.
Dit alles is nog niet meer dan een poging tot inhoudsomschrijving
van de gerechtigheidsidee voor de verhoudingen waarin wij in WestEuropa tans leven — er komt nu nog aan de orde de vraag der institutio
nele verwerkelijking. Ook daarover, naar dezelfde drie levensgebieden
!) Ik veroorloof mij hier een bladzijde over te nemen uit mijn studie „De toe
komst der Europese kuituur en de democratie" in Rel. Soc. Studiën IV (Arnhem
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gericht, slechts datgene wat mij principiëel lijkt te zijn. Voor de maat
schappij komt het aan op de invoering in het arbeidsproces van de mede
verantwoordelijkheid voor alle in een bedrijf werkzame arbeiders; op een
ordening van produktie en distributie, waarbij het eigen volksbelang
zover mogelijk in samenhang met de groeiende wereldverbondenheid
wordt gebracht; op de invoering van nieuwe ordenende organen aan welke
een zekere verordenende bevoegdheid wordt toegekend, terwijl aan
leidende personen een verantwoordelijk beslissingsrecht toekomt; op een
politiek gezag gedragen door de overtuiging der volksmeerderheid, en
aan het volk en zijn in vrijheid gekozen vertegenwoordigers verantwoording
schuldig; op de vrijheid van wetenschappelijk en kultureel streven. Hierbij
worde met nadruk genoemd de vrijheid van beweging en gedachte voor
de verschillende volksgroepen, en de erkenning van de positieve waarde
van religieus leven, dat het besef van een laatste en diepste eeuwige zin
des levens in alle konkrete gebieden wakker houdt en aan geen enkele
aardse instantie onderworpen behoort te zijn. Voor het internationale
volkerenleven gaat het om de groei van een internationaal recht en de
daarvoor onmisbare organen van overleg, rechtsspraak en rechtshand
having; ook om wetenschappelijke organen, die het internationale pro
ductie- en handelsproces bestuderen en trachten te leiden, eventueel
gevolgd door praktisch handelende organen; om een vrij van politieke,
nationale en religieuze begrenzingen zich ontplooiende kulturele arbeid
(op de gebieden van wetenschap, recht, moraal, kunst), opdat de kracht
van de Europese geest zich opnieuw kan openbaren en de geestelijke
leiders der volkeren in onbaatzuchtigheid slechts het geestesrijk en zijn
grootheid dienen. Denken wij tenslotte aan personen en gemeenschappen,
dan konkretiseert zich ons streven vooral in opvoedingsarbeid, waaraan
zo ontzaglijk veel instituten dienstbaar zouden kunnen zijn — van pers
en radio tot school en kerk toe — om een sterk geheel van zedelijke
overtuigingen in de volkeren en een goed functionerende openbare mening
te doen ontstaan.
In het bovenstaande ligt als het ware een religieus-socialistisch
program besloten, dat naar mijn mening zich laat verdedigen als bezield
en gericht door de idee der sociale gerechtigheid, van welke idee ons geloof
aanneemt, dat zij in de goddelijke Liefde haar fundament heeft, in die zin
dat het de Liefde is, die door het oordeel der gerechtigheid heen voert
tot heil en behoud.
Zo wijst dan de idee der gerechtigheid uit naar wat haar Bron en
Grond is; gelijk alle gemeenschap op aarde heenwijst naar de laatste en
hoogste gemeenschap die der belijdenis van de Waarheid der Liefde, die
van de una sancta. Alle menselijk streven, ook het socialistische, vindt
tenslotte daarin zijn zin, dat alle aardse gemeenschap zich opent voor
die heilige gemeenschap, die het aardse te boven gaat en die nochtans
in het aardse als louterende kracht èn als genade werkt. Het religieussocialisme wil socialisme zijn in de „moderne", konkrete zin van het
woord; het wil de klassegespletenheid der maatschappij opheffen; het
wil gemeenschap van arbeid, recht, kuituur, vrede; maar het weet dat de
hóógste gemeenschap die is van de verering, van het gebed, van de
gehoorzaamheid.
Tot slot moge ik er nog op wijzen, dat het religieus-socialisme als
173

beweging er de grootste waarde aan hecht en hechten moet om het levende
daadwerkelijke verband met de arbeidersbeweging te behouden; niet om
al wat in deze arbeidersbeweging leeft aan motieven en verwachtingen
kritiekloos te aanvaarden, eventueel van een soort religieuze argumentatie
te voorzien; maar vooral omdat in het ontwikkelingsstadium onzer maat
schappij met het bekende verschijnsel der massa's, het kuituur- en geestes
leven in de massa's tot reële kracht moet worden. Wij kunnen dit verband
met de arbeidersbeweging behouden met een eigen motivering van de
socialistische strijd als rechtsstrijd, zodat de overigens onontbeerlijke
macht nimmer norm wordt. Maar evenzeer is er ons veel aangelegen om het
socialisme naar zijn geestelijke inhoud te zien als de idee der Europese
kuituur, méér dan als de idee van de proletarische klasse. De zo even ont
vouwde geestelijke uitgangspunten en de daarin besloten waarden zijn
met de ontwikkeling der Europese wereld vanaf Hellas en het Christendom
door de eeuwen heen gegroeid, zij zijn een bezit geworden van een geweldige
rijkdom, dut wij misschien eerst dan in z'n volle gewicht zouden schatten
wanneer het ons dreigde te ontvallen; het socialisme heeft daarom zijn
wortels heel diep in de Europese geestesgeschiedenis en het kan uit een
dieper bewustzijn van deze zijn geestelijke grond en oorsprong niet anders
dan kracht putten — kwasi Marxistische schimp van „burgerlijke ideologie"
ten spijt. Daarom wil het religieus-socialisme evenzeer het verband houden
en zoeken met die groepen die de Europese kuituurwaarden willen voortdragen door deze tijd, en die inzien dat de kapitalistische geest daarvoor
de grote bedreiging vormt. Wij van onze kant poneren daarbij, dat voor de
waarachtige voortgang onzer rijke kuituur een gemeenschapsordening
nodig is als het socialisme bedoelt, waarbij aan de schande van een prole
tarische situatie een einde zal zijn gemaakt. Wij zijn er ons óok van
bewust, dat het bestaande socialisme, wil het zijn taak kunnen vervullen,
een geestelijke vernieuwing heeft te ondergaan — een vernieuwing
die niet door een evangeliserende groep religieus-socialisten moet worden
bewerkt, maar die de grote opgaven van de na-oorlogse wereld steeds
nadrukkelijker eisen. In dit opzicht denken wij meer sociologisch dan
dogmatisch — al spreekt het vanzelf dat de eigen geloofsovertuiging de
kijk op de mogelijkheden in het heden sterk bepaalt.
Ons type van religie, — misschien is dit de invloed die het staan in de
socialistische beweging op onze religie heeft — brengt mee zeker dat wij
voluit belijden: het gaat in alle aardse streven om de ere Gods; „de aarde
is des Heren met al haar volheid" is de tekst die reeds meer dan 30 jaar
het religieus-socialistisch weekblad draagt; maar vooral ook dat wij weten:
elke tijd is op zijn wijze „Entscheidungszeit". Wij kunnen niet de grote
geestelijke leiders van vroeger herhalen, wij kunnen niet oude religieuze
waarden herhalen; wij moeten weten in welke tijd wij leven — waarbij
dit „weten" waarlijk niet intellektualistisch noch individualistisch wordt
verstaan, maar vooral een gegrepen zijn door maatschappelijke en geestelijke
nood uitdrukt. De keuze, die wij in de konkrete nood van het heden deden,
ligt in het begrip religieus-socialisme; de motivering moge in het boven
staande duidelijk zijn geworden.
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Crisis en herstel der moderne cultuur.
Poging tot benadering van het nieuwe, waarvan fascisme en nationaalsocialisme de eerste symptomen zijn
door
Drs H. KREKEL.
Fascisme en nationaal-socialisme zijn belangrijke verschijnselen van
onze tijd. Toch zouden zij niet de aandacht verdienen, die men er aan
besteedt, zo zij niet nog meer waren namelijk symptomen van iets heel
nieuws in de Westerse cultuur. Wij willen hedenavond niet spreken
over deze politieke bewegingen, maar alleen het nieuwe, hetwelk wij
er achter vermoeden, trachten te benaderen. Juist omdat het het nieuwe is,
kunnen wij het niet met de kategoriën van het oude omschrijven: dan
immers zou het enkel een andere vorm van reeds bekende verschijnselen
zijn. Een eerste visie op dit verschijnsel is alleen mogelijk uit het negatieve.
Tegen de achtergrond van wat nog aan oude cultuur geldigheid heeft krijgt
het nieuwe misschien enige omlijning. Daarom stellen wij het tegenover
het humanisme, welks verval de periode van de 19e eeuw tot in onze dagen
omvat.
Eerste gedeelte.
I.
Onder humanisme zij hier verstaan de cultuur, die vijf eeuwen lang,
van 1450 tot 1914, van de val van Konstantinopel tot de wereldoorlog,
van de Renaissance tot het late impressionisme, het Westen heeft beheerst.
Iedere cultuur heeft een visie omtrent het wezen der realiteit. Voor die,
welke aan het humanisme voorafging, n.1. de middeleeuwen, was de
zichtbare en tastbare werkelijkheid uitstraling van het goddelijke: heel de
wereld symbool. Dit symbolisme had zich doodgelopen; de dingen, die de
mens van de 14e en 15e eeuw zich werkelijk ter harte nam, waren van
andere aard en hadden een andere strekking dan het middeleeuwse wereld
beeld kende. Het humanisme nu ontdekte een nieuwe, heerlijke realiteit;
den mens zelf. De mens als middelpunt van de wereld. Was hij geweest
voor het besef van vroegere geslachten deel van het geheel, mede onder
worpen aan de algemene levenswet — in de opgang van de nieuwe tijd
staat stralend de vrije, uit eigen spontane zielskracht levende, heel het
kosmisch gebeuren spiegelende en weerstralende mens.
De mens èn de natuur — ziedaar de machten, die het Al verklaren
en doorstralen. Geen tweeheid echter maar een eenheid — in beide gelden
dezelfde ordeningen; de mens is natuur, de natuur een den mens verwante
realiteit. Evenals de kosmos in eigen wezen rust en geen steun van buiten
behoeft, zo is ook de mens een naar eigen wetten levend wezen, dat het
goddelijke in zich bergt, een mikrokosmos, een zonnestelsel. De zon echter
van dit stelsel is de rede, het bezielende, ordenende principe van de god
delijke Logos. Voor Galileï en zijn tijdgenoten is de natuur nieuw en
„herrlich wie am ersten Tag": niet langer is de wereld een ordeloos en
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ondoorgrondelijk iets, maar een naar berekenbare wetten zich bewegende
kosmos. De mechanica wordt de wetenschap van den vrijen mens; zij
verlost van alle schimmige angst, van bijgeloof en duistere wereld
verachting; uit haar straalt over heel de wereld en over het mensenlot
het licht der goddelijke rede. Aldus de natuur. De mens echter met rede
begaafd en juist daardoor met die natuur verwant, getuigt van die nieuwe
werkelijkheid met het woord. Het woord is de drager van het redelijke,
de uitlegger van wat verborgen is. In vroeger eeuwen had het woord
magische kracht gehad, onbegrepen goddelijke werking in zich gedragen:
het symbolisme der middeleeuwen had zijn hoogste openbaring gevonden
in het teken der Heilige Mis, waar het woord des priesters de materie
tot God maakte. De nieuwe tijd mist het geloof aan die magie. Wanneer
zij het woord vereert, dan is het in tweeërlei zin: als bezielend element,
drager van het rhetorisch pathos; en als begrip, noemer van werkelijkheid.
De tegenstelling tot den middeleeuwer is volstrekt: was voor dezen
de wereld een geheel van onbegrijpelijkheden, uitstraling en symbool
ener transcendente, buiten de wereld staande godheid en werd de mens
enkel door de magische werking van het goddelijke woord verlost, gold
in één term gezegd voor hem het platonisch realisme, waar de begrippen
zelf dragers zijn van werkelijkheid — de mens van de nieuwe tijd, die het
heelal opvat als een door immanente goddelijke krachten bezielde realiteit,
meent in zichzelf de kracht tot verlossing en wereldbeheersing te bezitten,
daarom keert hij zich tot de empirische gegevenheid der wereld om haar
met zijn kennis te doorlichten en met de formules zijner mechanica,
de begrippen van zijn denken te benoemen: hij is nominalist niet allereerst
in de wijsgerige maar in de practische betekenis van dit woord. Dat
wil zeggen: hij onderzoekt, ontleedt, keurt de werkelijkheid inzoverre
zij zich in begrippen vatten en mechanisch berekenen laat. Wie echter
dat doet en meent daarmee alles gedaan en alles gezegd te hebben, die
leeft uit een illusie. Want alles, wat hij bereikt, behoort tot het meest voor
de hand liggende gebeuren, tot het uiterlijk-grijpbaar geheel der dingen.
De wezenlijke krachten van het menselijke, de instinctieve, ongerepte,
lichtschuwe dingen van het zieleleven blijven hem verborgen. Evenals
hij in de natuur alleen de mechanische wetten kent, zo begrijpt hij van den
mens enkel de geformuleerde conventies: als hij de kosmos nadert ab
straheert hij, als hij tot den mens zich wendt moraliseert hij. Het is de
voorgrond der dingen, die hij ziet. Dat blijft zo tot het eind toe. Ook de
machtigste denkers, van Descartes af tot Hegel toe stoten nooit vollédig
door die wand der uiterlijkheid heen, bereiken enkel intuïtief, niet bewust
de achtergrond van het gebeuren. Zij zijn allen dienaren van het woord,
allen bevangen in het begrip; ook al sublimeren zij deze tot de platonische
idee, de rationalistische kern blijft.
Wanneer ik aldus met enkele lijnen aangeef, waarin het humanisme,
inzover het nominalisme is, te kort schiet, dan bedoel ik daarmee geenszins
du haut de ma grandeur van modern mens over die drie, vier eeuwen
Westerse cultuur te oordelen. Een tijd, die Shakespeare, Rembrandt
en Bach voortbracht, staat als zodanig boven onze kritiek. Het geheim van
hun grootheid en van de periode van het humanisme ligt echter elders dan
in het explicite, geopenbaarde geestesleven. Dat geheim is dit: dat de periode
van Renaissance tot Franse revolutie in het uiterlijke ten toon spreidde
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dit streven naar het kennen van de voorgrond der dingen en dat zij dit
doen kon zonderschadetelijdena a n haar ziel, d o o r d a t d i e a c h t e r 
grond vast en ongerept het menselijk streven
en onderzoeken tot leiding strekte. Men kon uitzwerven
op de velden des geestes, men mocht het wagen zich te verliezen in de
abstractie, omdat het Tehuis, de woning der ziel, altijd open stond om den
zwerver te ontvangen. Bij alle dapper en vermetel vechten met de machten
der natuur lag op de bodem van 's mensen hart de zekerheid omtrent de
intuïtieve dingen, een zekerheid, welke des te onaantastbaarder was,
naarmate men er zich minder rekenschap van gaf. De rede is de alles
doorstralende macht om overal waar het er op aankomt de dingen van
de voorgrond te ordenen en te beheersen: in staat en recht, in wetenschap
en kunst bezit de nieuwe mens realiteiten, welke alle door zijn rede tot
hem gewillige, zijn leven verrijkende en verruimende dienaren zijn gemaakt
— maar hij heeft naast en onder dat alles datgene, waarvan hij slechts
amper zich bewustis en dat hijdaarom zelden tot uitdrukking brengt, het besef,
dat Pascal aldus omschrijft: le coeur a ses raisons que la raison ne connait
pas. Rationalistisch tegenover de dingen van de voorgrond des
levens, naïef-primitief waar het betreft de dragende grond
krachten van zijn bestaan, deze tweeheid in 's mensen levenshouding
was afspiegeling der historische situatie. Tot het eind der 18e eeuw namelijk
werd enkel de uiterlijke cultuur gedragen door de rationele inzichten van
het humanisme, de gewone dingen van het bestaan echter zogoed als
het leven van den kleinen man, het maatschappelijk bestel, de zeden en
gebruiken vormden een ongebroken voortzetting van wat in de middel
eeuwen gegolden had. De termen, die de dragende krachten van het
zieleleven omschrijven: volk, vaderland, eer, heel de codex van moraal
en zede, nam men zonder diepere critiek over. De mens uit de tijd van de
Franse revolutie had op gelijke wijze deel aan tweeërlei levensterrein:
de hogere aangelegenheden zag hij in het licht der rede, de rest echter
aanvaardde hij als iets vanzelfsprekends, zonder er zich van bewust te zijn,
dat tussen de voorgrond en de achtergrond der dingen het contact dreigde
verloren te gaan. In die ongereptheid van het zieleleven gepaard met de
charme van het rationele lag de zoetheid, de douceur de vivre, welke
Talleyrand het kenmerk noemde van het ancien régime.
II.
Wanneer wij ons van deze gesteldheid van het humanisme rekenschap
geven, dan begrijpen wij, in welk opzicht de 19e eeuw er de voortzetting
van is, inhoeverre zij anderzijds een breuk betekent en de crisis
van het humanisme is. Want die realiteit, waarin de zielszekerheid was
gegrond geweest, namelijk het complex van zeden en instellingen, was
quaestieus gemaakt. Van dit feit vormde de Franse revolutie de eerste,
alom zichtbare openbaring. Plotseling was de kloof tussen die twee delen
in het mensenleven, de afgrond, die gaapte tussen voor- en achtergrond,
zichtbaar geworden. Voor den mens der 19e eeuw zijn de dingen der ziel
niet langer ongerept bezit en hij voelt dat als een gemis. Hier ligt de ver
klaring van het dubbelzinnig karakter dier periode; terwijl de grote
traditie van vroeger niet meer geldt, kan men het toch niet wagen haar
los te laten.
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Wij naderen aldus het verschijnsel der moderne cultuur, zoals die
zich na de Franse revolutie ontwikkelt. Het kenmerk daarvan is, dat
zij zich richt tot de dingen van de voorgrond. Dit leidt tot tweeërlei gevolg.
Wie de dingen der ziel niet telt en zich richt tot het uiterlijke, doet dat
om er van te genieten en maakt zich juist daardoor tot slaaf der materie.
Waar hij anderzijds zonder de dingen, die uit het zielsbestaan voortkomen,
niet leven kan, daar gedraagt hij zich , a 1 s o f dit alles nog ongerept
aanwezig is, hij brengt de gevoelens, welke anders in het verborgen plegen
te werken, naar de voorgrond en schrijdt aldus met ontroering en pathos
over het toneel des levens. Die twee gevolgen van het zich richten tot de
voorgrond der dingen, n.1. dat de materie macht krijgt over den mens
en dat hij zijn onzekerheid verbergt door te poseren als drager ener nobele
menselijkheid, leiden op hun beurt tot het uiteenvallen der samenleving:
enerzijds de klasse der bezitters, anderzijds die der paupers. Deze fatale
reeks van oorzaken en gevolgen zij hier in hun samenhang geschetst.
Leven op de voorgrond en het zielsbestaan niet achten. Dat ziels
bestaan, gij kent het, zo ge u rekenschap geeft van hoe ge als stadsmens
u voelt op een zomermorgen in een Hollands dorp. Het geluid uit de
smidse getuigt van werkende, scheppende bezigheid; de klank van de hamer
op het aambeeld tegen de diepe stilte der dingen daarachter geeft aan die
rust een betekenisvolle inhoud. Een kar rolt voorbij, de straat is een
ogenblik van zijn gerucht vervuld, — het is een gerucht, hetwelk de
stoorloze zekerheid des levens tot op den bodem van ons wezen doet
doordringen. Alles is hier vastheid, geslotenheid, vreugdevolle ernst.
Wat er geschiedt heeft gelegenheid zich langzaam over uw bestaan uit te
spreiden, vervloeit en verrimpelt heel stil op de vijver uwer ziel. Alle
gevoelens klinken door tot in de diepste lagen uwer menselijkheid. Hier
groeit het leven als een stille boom, hier is de omtuining uwer wensen,
het geheim der realiteit ligt open voor u. Zó is het, waar de dingen der ziel
de alles dragende, alles bepalende zekerheden zijn.
Indien gij ooit iets hiervan hebt ervaren, dan beseft gij, wat het
zeggen wil enkel op de voorgrond te leven. Daar hebben de gebeurtenissen
geen gelegenheid tot uw binnenste door te dringen. Er ontbreekt wat wij
zouden willen noemen de derde dimensie. Het speelt zich alles af op het
platte vlak, het leven is ondiep, oppervlakkig, krijgt geen voedsel uit de
ongerepte krachten der ziel.
De negentiende eeuw houdt vast aan wat in vorige eeuwen gold.
Terwijl echter tijdens de Verlichting achter de cultus van het woord nog
de vaste zekerheid van zeden en instellingen stond, is die zekerheid thans
weggevallen. Wat blijft, is het woord alleen. Waar de echte zekerheden
den mens ontzinken, klemt hij zich met te meer kracht vast aan wat hij
uiterlijk bezit. Dat bezit is tweeërlei: de eredienst van de schone phrase
en het grote gebaar; èn de materiele welvaart. De cultuur der negentiende
eeuw heeft twee kenmerken: h i s t r i o n i s c h en m a t e r i a l i s t i s c h ;
zij heeft een toneelspelerskarakter en maakt zich dienstbaar aan de
materie.
III.
Het toneelspelerskarakter. Men vereert het woord, dat in schijn klaar
en open, het leven ontvouwen en verhelderen moet. Meer dan enige andere
periode is die welke ligt tussen Waterloo en deMarne een tijd van rhetoriek
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en declamatie. In de religie staat niet de godsverering maar de predicatie
in het centrum: het protestantisme preekt zichzelf dood. In de staat wordt
het parlement het middelpunt, alles is gebaseerd op de eredienst van de
pakkende formule, het meeslepend betoog; vrijheid van vergaderen,
vrijheid van de pers, van propaganda en optochten vormt de grondslag
van het politieke leven. In de kunst echter zegeviert het theatrale; zelfs
de muziek, als opera, wordt toneel; de romantische houd.ng doet de
beeldende kunst het gebaar vereren; de poëzie ontaardt in declamatie
en rhetoriek. Het publieke leven is een ceremonieel, de mode suggereert
waardigheid en voornaamheid, de gebruiksvoorwerpen, de woningen,
alles wat de burger om zich voegt, het ademt die geest van theatrale
statigheid en aangeklede deftigheid.
IV.
De dienst aan de materie. De burger der 19e eeuw maakt zich met zijn
abstracte kennis der wereld eigen, meent in zijn rede het middel te bezitten
om de werkelijkheid zich dienstbaar te maken. Zijn wetenschap bedenkt
machines, in staat om steeds meer productie, dat is steeds groter welvaart
en levensgenot te leveren. Heel de wereld wordt knecht zijner genietingen.
Dat is het, dat zijn leven bepaalt; alles meet hij af naar het nut, dat het
op evert. In die term het nut 1 gt samengevat de strekking dezer
periode om zich door de kracht der rede de dingen dienstbaar te doen zijn
om ze te genieten. Zij bemerkt echter te laat, dat wie de materie zich tot
dienstknecht zijner lust meent te kunnen maken, in waarheid de slaaf der
materie wordt. Twee abstracte machten gaan zijn bestaan beheersen:
de machine en het kapitaal.
De machine. Uit het werk van 's mensen handen rees omhoog het
wonder van de moderne- industrie: de massale productie. Deze voortbrenging-in-het-groot eiste een leger van voortbrengers en een leger van
verbruikers. De moderne cultuur, geleid door de redelijke inzichten
van het humanisme, schiep de massa der materie. Het rationalistisch,
het levend regelend en ordenend element, uitgangspunt van de kosmische
visie der Renaissance, groeit in de 19e eeuw uit tot een macht gehanteerd
door den mens, maar juist omdat het naïef geschiedt, door hem niét
beheerst. Daar staat zij nu, de moderne machine, het werktuig, sterk en
angstwekkend, vol dreigende kracht. Zij eist den mens voor zich op. Degene,
die haar schiep, verdwijnt tegenover haar in het niet. Wat blijft is de
abstracte macht van de machine. En voorts de abstracte macht van haar
bezitter, den man, die niet haar wezen maar haar resultaten zich eigen
maakt, die wat zij is enkel begrijpt als berekenbaar nut, als geld. Machine
is het ene, geld het tweede abstractum. In elk dier beide abstracta leeft een
eigen ,geheimzinnige scheppingskracht, iets buiten en boven den enkeling.
Wil de mens blijven bestaan, dan moet hij er voor zorgen, dat die twee
machten verder functioneren: de machine moet draaien, produceren, nieuwe
grondstoffen verslinden; het kapitaal moet vloeiend blijven, circuleren,
omgezet worden van schuld op lange in schuld op korte termijn en om
gekeerd.
V.
Zo de materie niet beheerst wordt maar den mens beheerst, is zij
in haar ongeordendheid massa. In het verschijnsel der massa komt
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het zinloze, dat in de moderne cultuur ligt opgesloten, tot openbaiing.
Schijnbaar geleid door de ordenende potenties der rede, is zij in wezen
onderworpen aan de daemonische machten van de chaos. Twee abstracties
zijn haar tyrannieke meesters: de zinloze productie der machine en het
fetisjisme van het kapitaal. Doordat 's mensen levensgebeuren met
wordt geordend door het dieper zielsbestaan, bepalen de sentimenten en
passies van de oppervlakte, allen naar dat éne punt: genotzucht conver
gerend, zijn activiteit, e n i n d i t s t r e v e n n a a r g e n i e t e n
onderwerpt hij zich a a n de massa der materie: de
m a c h i n e e n h e t g e l d .
^
Die abstracte machten van productie en kapitaal maken niet alleen
de bezitters maar ook hen, die niet bezitten, tot hun slaven. Naast de
materie als massa ontstaat de mens als massa dat is als on
geordende, ontwortelde klasse van paupers. Pauperisme betekent tweeerlei.
gebrek aan de nodige levensbehoeften en psychische druk, n.1. zich
blijvend minderwaardig voelen. De fabriek met haar massaproductie
eist een massa van arbeiders; het grote aanbod van werkkrachten drukt
de lonen. Zij doet echter meer; door den werkman te maken tot een deel
der machine ontneemt zij hem een groot deel van de vreugde in het
werk. In de vroegere standenordening had evenzeer bestaan de constante
tegenstelling tussen gegoeden en mindergegoeden; toen echter ken e
de werkman eigen standtrots; niet enkel de penningen, die hij wekelijks
ontving, vormden zijn loon; in het werkstuk, dat hij afleverde lag de
directe zichtbare en tastbare uitdrukking van zijn innerlijke, ordenende
en schéppende wezen. Een veilig omsloten vastheid lag er in dit verzorgen
van de nooddruft van zich en zijn gezin, in het zich verlustigen in zijner
handen werk. Hij leefde uit de dingen der ziel. Hier was de grond zijner
zelfbewuste houding, zijner naïeve, ongebroken fierheid, welke hem
naast edelman en burger een eigen, eervolle plaats deden innemen,
moderne machinale cultuur echter maakte het bestaan van den werkman
blijvend quaestieus: staande op de rand van de honger, twijfelend aan de
redelijkheid van eigen bestaan, is zijn hart voedingsbodem voor alle
elementen van haat jegens zichzelf en de anderen: nijd, jalouzie, machteloos
verzet, zelfbeklag. Een verschrompelde ziel, weggesloten in eigen ellende
en verbittering. Zo is zeker niet de grote meerderheid: gelukkig blijken
menselijk uithoudingsvermogen en macht van goede zedensterkerdande
pessimisten het voorstellen. Wij schetsen hier enkel de t e n d e n t i e ,
de uiterste mogelijkheden, die in het systeem liggen opgestoten
Is de burger slaaf van zijn bezit, de werkman, de met-bezitter
gekluisterd aan de machine, dient op die wijze de materie Is het mogelijk
hem vrij te maken en met hem de moderne cultuur zelf te bevrijden?
Velen menen het, zien in het proletariaat het reservoir van kracht tot
herstel ener verloren mensheid. Zij miskennen echter deze fundamentele
waarheid: dat de arbeider alléén dan niet langer onderworpen zal zijn aan
het kapitaal, zo hij weder erlangt zijn arbeid als concrete gegevenheid,
zijn plaats in het volk als zinrijke, scheppende bron van ^lva^r^f
hij nodig heeft, is, d a t zij n l e v e n z i n e n i n h o u d t e r u gk r ij g t dat zijn dagelijks werk, zijn plaats in zijn gezin en tussen de
andere standen innerlijk gerechtvaardigd wordt, dat wil zeggen: dat zijn
zielsbestaan weer wordt de dragende kracht van zijn uiterlijk doen. Waar
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hij tot slaaf der machine is gemaakt, zijn werk is ontluisterd, zijn leven
gericht op het bevredigen van materiële zorgen en op het streven zijn
minderwaardigheidsgevoel kwijt te raken, daar is verlossing van dit
alles gelegen in een rehabilitatie van zijn plaats als arbeider. Het werk
moet weer wezen vrucht zijner scheppende, ordenende, in het instinctieve
gewortelde menselijkheid. Dat is alléén mogelijk, zo dat werk deel uitmaakt
van de taak des volks; enkel uit het volksgeheel kan de arbeider verlost
worden. Een herstelde volkscultuur, welke weer leeft uit de krachten der
ziel, is de noodzakelijke voorwaarde voor bevrijding van den arbeider.
VI.
Echter, zij die in de 19e eeuw zich opmaken om de vierde stand te
verlossen, slaan deze weg niet in. Hun uitgangspunt is hetzelfde huma
nisme, dat ook de burgerlijke cultuur draagt: verering voor de rede en voor
de op zichzelf gestelde, in zijn spontane actieve wezenheid uit het instinc
tieve zieleleven losgerukten mens; is ook diezelfde illusie omtrent het
zoeken naar geluk en genot, welke de ontreddering der moderne cultuur
veroorzaakt hebben. Daarom grijpen zij naar middelen, die voorzien in
wat de arbeider miste: materieel bezit en culturele waarde. Is de werkman
tot pauper gemaakt, leeft hij onder psychische druk van blijvende minder
waardigheid, welnu de middelen liggen voor de hand. Tegenover de
macht der patroons moet de arbeider z ij n macht stellen en hij kan
dat doen door zich met zijn makkers aaneen te sluiten en aan den onder
nemer hoger Joon en korter werktijd af te dwingen. Van de psychische
druk echter kan hij zich bevrijden door zich de cultuur der gegoeden eigen
te maken. Ook hiertoe liggen de middelen voor de hand: cultuur berust
op kennis en deze op mededeling, scholing, opvoeding. Beter loon, meer
kennis — ziedaar de weg, die leiden moet tot bevrijding van den werkman.
Dat betekent dit: als hij deze doeleinden nastreeft, dan stelt hij zich
geheel op de grondslag van het systeem, dat hem zijn
eigen plaats en zijn arbeidsvreugde had doen verliezen; dan aanvaardt
hij een ordening, die de verhoudingen regelt naar de abstracte, berekenbare
waardematen van het geld. Dan aanvaart hij de burgerlijke orde, zó als
zij is gegrond in het geloof aan de verlossende kracht van nuttige 'kennis,
het geloof aan de vorming van den enkeling door scholing van de geest
in de practische vakken van natuurkennis en sociale wetenschappen. De
verlossing van den werkman komt op die manier van buiten af en niet
uit zijn eigen leven, niet uit het werk zelf. De verhouding tot zijn arbeid,
tot zijn praestatie, tot zijn patroon blijft zoals zij was. Om het scherp
te zeggen: de werkman moet er naar streven een mijnheer te worden;
zijn Zondagse staat met het halfhempje en het confectiepak wordt zijn
ideale gestalte; hoe meer loon en hoe meer vrije uren, hoe meer mijnheer
hij wezen kan. Het is de volledige verkleinburgerlijking.
De sociaaldemocratie wil deze verkleinburgerlijking niet. Zij wil
de totale vernietiging van het bestaande stelsel en predikt de klassenstrijd.
Het middel echter, dat zij daarbij toepast, maakt alle werkelijke ver
nieuwing der cultuur onmogelijk. Want zij s p r e e k t d e m a s s a
heilig. Terwijl de massa, dat is de ongeordende materie en de ont
wortelde mens, de vloek is der moderne cultuur, daar ziet het marxisme
in haar de krachten, die ons verlossen zullen. Dit is de grondfout der
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moderne arbeidersbeweging; aan dit wangeloof gaat zij te Sponde. A s
protest is zij van grote waarde, haar scheppende kracht echter blijft binnen

met de aan andere standen afgeperste gunsten en cultuurbrokjes, brengt het
socialisme tot openbaring, wat er werkelijk aan de o^e 's ^amehjk d^
dat heel de samenleving quaestieus is gemaakt, dat achter de burgerlij e
maatschappij, zo als zij is, een vraagteken gezet moest worden. Het
bestaan van het marxisme stelt elke samenleving in Europa voor de
vraag van haar existentie, van leven of dood. Een systeem van machts
verhoudingen, dat een aanzienlijk deel des volks blijvend tot paupensme
veroordeelt en geen ander middel heeft dan het oude „brood en spelen
is niet alleen voor de betrokkenen maar voor het volk als zodanig funest.
Aan slavernij gaat een cultuur te gronde. Dit besef tot gemeengoed van
allen te hebben gemaakt is de blijvende verdienste der sociaaldemocratie
Waar zij echter positief scheppend wil zijn, schiet zij te kort. De
samenleving, die zij zich droomt, zal leven uit het massale in zijn directe,
enthousiasmerende, den mens uit zijn kleinheid, beperktheid en eenzaam
heid verlossende macht; die massa, die als een zee ons aller leven omspoelt,
ta oï X leven is en zijn zal, rij is reeds thans ook en ju£
in' haar verworpenheid en leed, het omvamende en doorademende. ,,in
de donkere golven van uw gevloekt bestaan heb 'k mijn klein leed bedolven
een drop in d' oceaan". Deze mystiek van de massa, welke het streven
der sociaaldemocratie bepaalt, is tevens een aandrift om zich te keren tégen
alle volkse elementen in den werkman: alles wat nog aanwezig is aan
oude gewortelde zeden, aan eerbied voor overheidsgezag en traditionele
instituten van kerk en staat, aan instinctief gezinsverband en natuurlijk
vertrouwen in de hogere standen — dat alles ziet het marxisme als h»ndeJ^
nalen op de weg naar een hoger, edeler gemeenschapsleven beschouwt
het als kleinburgerlijke, het leven benauwende en verengende achterlijkheid,
die enkel er toe dient om door de tegenstanders voor het handhaven
der bestaande orde misbruikt te worden. Alles moet tot massa worden.
VI1, ,,
Vatten wij samen. De Westerse cultuur heeft op den duur, zoals alle
oude culturen dat doen, de massa voortgebracht. Zij is echter zo door
drongen van de waarde van de alles dragende inhoud van het mense
lijke dat zij wanneer de mens dienstbaar dreigt te worden gemaakt
aan 'doeleinden buiten hem zelf gelegen, het postulaat opstelt: „in geen
geval slavernij; nooit mag de ene mens middel zijn vooi: den^andere
u - • ^r.oi in 7ïrli7elf " Deze eis is het ereteken van ons Westen, zij ligt
ïhet wezen ot^^ïr enitnnr ïnropa geelt zichzeH prijs zo het die eis loslaat.
Hre zal echtereen cultuur, WJ, de massa der materie heer*jto.mens
waarlijk vrijmaken? De burger is slaaf van zijn bez^ de arbeider
van de begeerte naar bezit. Hoe zal men voorkomen, dat het grootste deel
.
vnlks afzakt in die diepte, waar enkel het „brood en spelen e
schiinverlossing brengt en geen met het eigenlijke leven der ziel verbonden
bestaan meer mogelijk is? De moderne cultuur, losgemaakt van de krachten
dfha"^^^ voortgebracht, geabstraheerd van het werkleven van
fabriek en akker, een cultuur van kantoor en parlement, is steeds duidelijker
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geworden een spel, een opvoering van acteurs des levens, van poserende
heren en dames. Die zijn alle zekerheid kwijt; hun godsdienst een zaak
van fatsoen, hun moraal een conventie, hun politiek een vasthouden aan
de gegeven verhoudingen. Aan hun bestaan knaagt de twijfel. Hun cultuur
is onwezenlijk, toneel. Zij spéélt voor aristocrate maar krijgt haar voedsel
ut de geheimzinnige macht van de massa: zonder de massale macht
in de machine geconcentreerd, zonder het kapitaal met zijn kringloop
van zelfvernieuwing, zonder de mensenmassa, die het proletariaat vormt,
is het leven niet meer mogelijk. Aan de oppervlakte echter is de schijn
ener hoge geesteshouding en ruime, allesomvattende menselijkheid.
Tweede gedeelte.
VIII.
Door die wand van schijn en coulisse stoten de besten heen. Gedreven
worden zij door innerlijke onrust. Voelen de anderen slechts vaag, dat er
iets hapert aan de zekerheden, zij daarentegen, geschokt in de funda
menten van hun bestaan, gaan van dit weten uit. Een echte en hechte
realiteit, daar tasten zij naar. Het is een lange rij — van Dickens en
Kierkegaard tot Rilke en Wilde. En daarnaast de mannen uit de praktijk,
de sociale hervormers, de rebellen, de politici. Op de achtergrond echter zij,
die de nieuwe wetenschappen beoefenen en het menselijke naspeuren
in zijn o n redelijkheid; de psychiaters, de ethnologen.
De profeten en zieners. Slechts enkelen wil ik hier voor u oproepen.
Baudelaire tast en tast om uit te drukken, wat hij aan vreemds en on
uitspreekbaars in eigen zieleleven gevonden heeft en hij vindt het bij een
Amerikaan, bij Edgar Allan Poë — nü kon hij het zeggen, wat er ligt
achter de bewuste dingen, hij is door de voorgrond heengebroken. De mens
is geheimzinnig als de zee, in haar schouwt hij zijn eigen ziel en zijn geest
is geen minder bittere afgrond: et ton esprit n'est pas un gouffre moins
amer.
Ibsen gaat de weg van Brand naar de eenzaamheid, hoog in de bergen;
beneden gaan blindelings de anderen. In die eenzaamheid is Rosmer
thuis — de witte paarden dragen hem weg. Spoken leven te midden der
Kleinburgerlijke werkelijkheid van frau Almers. En ergens op een stille
kamer loopt de bankroetier Jonn Gabriel Borkman, heen en weer als
een wolf in zijn hok, begerig naar macht en hij droomt nog altijd er van die
schatten, dat goud, uit de aarde op te roepen. Het leven is een striid met
de kabouterachtige wezens, die de krachten onzer ziel bevolken: das Leben
ist Krieg mit den Wichten in den Gewölben von Herz und Hirn.
Van Gogh. Hij behoeft niet door de schijn heen te breken. Die bestaat
niet voor hem. Met zijn kinderogen ziet hij de wereld zo als zij is: bevolkt
door een geslacht, dat lijden moet, zwijgende mensen verbonden met
de aarde, gebogen naar de akker. In hen het vuur der liefde te ontsteken
moet een heerlijk werk zijn. Vincent geeft altijd alles wat hij bezit en wat
hij is, nooit behoudt hij iets voor zichzelf. Als hii alles heeft weggegeven,
gaat hij de eenzaamheid in. Het is een alleen-zijn even schrikkelijk als
van den Zoon des mensen in de woestijn. Hij vecht met de dingen, zoals
ze op hem afkomen, in hun gedrochtelijke verschrikking. Zijn moed schuwt
ook de laatste verschrikking niet.
De mannen var de praktijk. Van Saint Simon tot Marx en Bebel.
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Een geslacht van rebellen. De burgerlijke werkelijkheid heeft voor hen
afgedaan. Zij schouwen een andere realiteit. Een waarin het ware vol
zich zelf vindt, waar enkel de echt-menselijke dingen gelden en niet de
schijn Heel de schare van cultuurdragers is voor hen een verloren troep,
de heersende standen vergapen zich aan het onechte en onwezenlijke.
Voor het besef van de socialisten hangen heerschappij en aristocratie
noodzakelijk met dit schijnvertoon samen: enkel in de onverdorven,
primaire zekerheid van den arbeider zien zij een echte, wezenlijke mensekjkheid Marx steekt boven de andere socialisten uit, omdat hij er zich reken
schap van geeft, dat een volstrekte ommekeer nodig is, dat van de burgerlijke
cultuur niets te gebruiken is; daardoor breekt hij door tot het concrete,
zakelijke verband der dingen, de economische samenhang raakt hij aan
hier tast hij tot waar alle schijn wegvloeit; de twee abstracta, machine
eif kapitaal, leert hij kennen als heersers over het leven der Europese
mensheid. Dat is het eigenlijke Zijn — het Zijn, dat den mens maakt. Want
niet het bewustzijn, het ideële, bepaalt het bestaan, maar andersom.
h6t

De mannen va^n de nieuwe wetenschappen. Het zijn de artsen, die
in nuchtere observatie een werkelijkheid ontdekken, onvermoed en onge;
dacht vol van geheime, het leven bepalende, magische elementen,
de Renaissance hebben de artsen óok een realiteit den ™ VO(|
gesteld- zij vierden het triomfantelijk festijn van de lijfelijkheid, het
glorieuze eerherstel van den mens als lichaam: Rabelais. In de :i9e eeuw
geeft de medische wetenschap haar tweede gave: het wonder der
.
De burger en de edelman paraderen, poseren, heersen vol waardigheid
over een wereld, waar de zon van vooruitgang en voorspoed nooit schijnt
onder te gaan — in de binnenkamer valt die grandeur van ze af, tegenov
h ™ z S e a r t , vertonen d j zich „ a l s zij zijn: gekweld door a n g e n o p gejaagd door het leven, onzeker, met verwoeste instincten. In de hui
der waanzinnigen echter, die grote kinderen, voor wie het leven met
langer te dragen was, openbaart zich iets als een caricatuur
.
gewone wereld; wat bij ons als afgunst en nijd, als vrees ena^als fa^Sf
en droom ergens heimelijk en verdekt een klein bestaan heelt, dat is
daar in die gekken reuzengroot geprojecteerd. Verworden ^tmc
,
verdwaalde sentimenten. Wat de psychiater leert kennen in het abnormale,
dat vindt de ethnoloog in het kinderlijk-spontane; de natuurvolken
een niuwe spiegel van menselijkheid. De lang vergeten en toch steeds
ons leven dragende krachten uit eigen kindertijd — zij blijken het bestaa
te bepalen van die onvolgroeide wezens vol wildheid en zachtheid^Niet
langer geïdealiseerd, eerst thans nuchter en onbevooroordeeld waar
genomen. Het instinct, laag of verheven, de passie, verscheurend en helen ,
hier leven zij hun ongerept bestaan.
IX.
Zii allen de profeten en dichters, de mannen van de sociale praktijk,
de artsen en ethologen tasten naar een andere realiteit dan die officiële
geldigheid heeft. Wat betekent dit alles ? Het is de crisis van het Hu™anl
'
niet !anger staat de menselijke grootheid stralend in het mlddenP"nt'
de zon der rede schijnt niet meer aan het firmament; in donkere dalen
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tussen hoge bergwanden vindt de wandelaar aarzelend zijn weg en geen
ster staat aan de hemel. De crisis van het Humanisme? Maar is hier niet
meer in het geding? Dreigt niet de ondergang van het geldend geheel
van menselijke ordeningen? Zal niet het met list en geweld aan het licht
brengen der in het verborgen werkende instincten het menselijke zélf
vernietigen ?
Enerzijds drijft de eis van het dagelijks leven tot het hooghouden
van de schijn; ook de werkman kan enkel in schijn verlost worden door
hem tot een soort tweederangs mijnheer te maken. Anderzijds heeft de
kritiek, voortkomend uit al die ontdekkingen, welke wij ons zo juist voor
de geest riepen, de strekking het zuiver-menselijke in zijn ongeweten maar
feilloze instinctiviteit te bezoedelen, omlaag te trekken. In analyse en
zielsbesef openbaren zich krachten van ontzaggelijke strekking, maar
zijn het geen krachten uit de afgrond? Is hier niet enkel vernietiging, ont
breekt hier niet het positief-scheppende ? Dat zou dan betekenen, dat
het doordringen tot de ware realiteit, het wegbreken van alle schijn,
tevens het einde ware van alle menselijke mogelijkheden.
De profeten en dichters hebben hun laatste woord nog niet gesproken.
Ook dit schemerdonker der ziel is nog niet het eind. Ook dit is een voor
grond. De werkelijke achtergrond raakt hij, die door deze verschrikkingen
heen is gegaan. Reeds zagen wij bij Ibsen en van Gogh het licht gloren:
achter die zielsangsten is het vaste, onverwoestbare eigen wezen. Leben
heisst Krieg mit den Wichten — ja maar: Dichten sich selber richten mit
unbefangener Stirn. Als alles wegvalt, alles gezegd is, blijft nog dat éne
over, dat onzegbaar is. Uit de vernietiging van de schijn redt de eenzame
strijder zich zelf en zijn lot. De moed. In zijn eenvoud en klare helderheid
is hij een laatste halt. Hier is het eindpunt. Shakespeare gewaagt telkens
van dat centrale in ons bestaan, dat niet ten ondergaat: hij noemt het
„het metaal der ziel." Dat metaal, zevenmaal gelouterd, straalt op de
achtergrond van Ibsens wereld, blijft in van Gogh. En hier ontmoeten wij
ook dien anderen eenzame: Nietzsche. Zijn leven is één verlangen moedig
te ziin. En moed had nodig hij, die ging door alle verschrikkingen en alle
verzoekingen. Door de afgrond der vertwijfeling heen vond deze bergklimmer steeds weer de top der nimmer falende zekerheid.
Uit die moed is het mogelijk een nieuwen mens te scheppen. Meer nog:
uit die moed krijgt het leven der ziel weer zijn vaste, ongerepte plaats.
De mens, die een held is, kan het zich veroorloven, dat er in de krochten
van zijn innerlijk kabouterachtige wezens leven: hij kan dit dragen en ze
tot positieve, scheppende kracht maken. D e onverschrokkene, die n i e t
vlucht naar de wereld van de schijn, maar de dingen zien wil en zichzelf
zien wil, zó als het alles is, die kan een wereld dragen; die vermag de
strijd aan te binden met de twee abstracta, welke ons geslacht in hun
greep hebben: de machine en het kapitaal. Die kan ordenend, regelend,
heersend schrijden door de lange werkdag, die hem te wachten staat en
maakt de machine zich dienstbaar.
XI.
Moed tot het lot is het laatste woord der 19e eeuw, het is het eerste
woord van de nieuwe tijd. Als aan de Marne de Duitse legers verslagen zijn
en het front verstijft, ontstaat in die loopgravenoorlog een geslacht anders
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dan er ooit geweest is. In de ontzaggelijke stilte, welke ligt achter het
rumoer der granaten, ontdekt ook de gewoonste man uit het volk, wat die
enkele striiders uit de vorige periode in hun stilte en eenzaamheid vonden.
De dood heeft zijn verschrikking verloren en het leven staat in zijn kolossale
eenvoud, in zijn vreugdevolle ernst, in ongerepte zuiverheid en klaarheid
voor de ziel van den frontsoldaat. Wie eenmaal door de verschrikkingen
heen is gegaan, stoot op een zekerheid, die, wijl zij ook de angst in zich
opgenomen heeft, niet meer te verwrikken is. Hier bloeit het geheim open,
hier ligt de storeloze stilte. Welk dichter zal zich vermeten die stilte uit
te zeggen? In de loopgraven valt alles weg. Wat zo gewichtig scheen:
die twee dreigende abstracta, de machine en het geld, is hier tot kleinheid
en onbelangrijkheid ineengeschrompeld. Want groter dan de machine is
hij, die haar geweld trotseert, vier jaar lang haar verderf over zich heen laat
gaan. En het geld kan men enkel verachten, zo men de dood heeft gezien
in zijn kalme gelaat. Is het moed, wat hier overblijft? Of iets wat nog
dieper is dan dit? De frontsoldaat is geen held in die conventionele zin,
niets theatraals is hier over, alle pathos ontbreekt. Nuchter en zakelijk.
Door de laatste ernst straalt de glimlach, de jongensachtige humor.
Die laatste zekerheid, dat is het ene, wat de soldaat uit de oorlog
met de groten, die hem voorgingen, wier namen hij zelfs nooit gehoord
heeft, gemeen heeft. Het tweede is dit: hij ontdekt den medestrijder. Dit
is een wonderlijke ontdekking. Niet het sentimentele besef van kameraad
schappelijkheid, dat de burgerlijke wereld verheerlijkte. Maar iets veel
simpelers en echters. De zuivere instincten doen de abstracties, de staketsels,
de dwaze vooroordelen wegvallen, die den enen mens scheiden van den
anderen. In de loopgraven ontspruit een nieuw volksbesef. Verre achter
zich gelaten heeft hij, die naar de voorste linie ging, alle onwezenlijke
vormen en gewoonten. Zo is het mogelijk den volksgenoot te zien. Wat die
twee samenbindt — wat het dan ook zijn moge — dat is het. Het metaal
der ziel — de moed tot het lot; het metaal van het gemeenschapsbesef —
het volk. Dit zijn de twee positieve, onwrikbare zekerheden.
XII.
Levend uit die zekerheden, keren de mannen uit de oorlog terug.
Zii vinden aan de macht regeringen van democratische pacifisten, die hun
volledig vreemd zijn. De mensen, die thuis gebleven zijn, regelen thans
's lands zaken. Men kan niet spreken van een verschil alleen, van een
kloof, die te overbruggen valt. Het is als kwam de frontsoldaat op een andere
planeet. Zij, die in de étappes hebben vertoefd of in de burgerlijke maat
schappij, zijn voor hem, zoals Philippe Barrès ze noemt: de anderen, les
autres. Die anderen zijn oók door verschrikking en vertwijfeling heen
gegaan, ook hun is de schijn, het ondienstige steunsel der oude beschaving
ontvallen. Maar zij hebben geen nieuwe zekerheid verworven. Wat die
anderen weten is dit: dat alle instincten, alle schijnbare primitieve gegeyenheden een samenstel vormen van ragfijne vervalsingen, hetwelk niet in het
dieper menselijke stand houdt tegen de vorsende blik. Ontleding, uiteen
rafeling. Een volmaakt relativisme. De schijn is weg, wat gebleven is,
is de zekerheid van de schijn: Pirandello. Te midden van hen komen nu
de mannen uit de loopgraven. Met hun tweeerlei zekerheid: de moed
tot het lot en de verbondenheid met het volk. Zijn die voldoende om
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als wereld in te wonen? Neen, zij kunnen slechts de eerste mogelijkheid
voor de opbouw van die kosmos vormen. Alles moet nog gedaan worden.
Zo er een concreet punt was, waarheen zij zich konden richten. Maar dat
ontbreekt. De machtsposities zijn in handen der anderen. Die hebben
tot taak gekregen de wereld te herstellen, haar te hernieuwen uit de
beginselen, welke op het slagveld de overwinning heetten weg te dragen:
de democratie van het verjongde humanitaire geloof. Een nieuwe illusie
vaart door de wereld. Ergens achter alle relativiteit, beter nog, door alle
realiteit heen, als ware het de som van al de betrekkelijkheden, moet
een absolutum liggen: het volstrekt-menselijke. Zo slechts elke menselijke
mogelijkheid haar kans krijgt, iedere impressie haar uitdrukking, zal
dit geheel van menselijkheden zich tot een nieuwe kosmos samenvoegen.
Het is een vreemd optimisme, een steunen enkel op het gevoel van tijdelijke
verlichting. Nu de ramp is voorbijgegaan kan het menselijk geslacht zich
weer zetten aan de opbouw.
De illusie is deze: dat men, zonder het geloof aan de kracht harer
grondslagen, toch die wereld van voor veertien weer wil terug roepen. Dat
men weet, hoe alles schijn is en toch meent, dat de ordening, die door die
schijn gedragen wordt, kan blijven voortbestaan. Het is een vlucht, een
angst, een wegschuilen onder het oude,reeds wankelende afdak. Vlucht
voor het bolsjewisme, dat als laatste consequentie van het marxisme zich
openbaart, waar het de beide abstracta machine en kapitaal wil dienstbaar
maken aan een gereglementeerde gemeenschap. Vlucht voor de realiteit
van het staatsleven, want dit is de drager van een machtsprincipe, hetwelk
dood en ondergang in zich bergt. Vlucht voor de openbaring der werkelijk
heid in een nieuwe schijnwereld. In die angst staat de burger alles toe,
wat hij vroeger hardnekkig den werkman weigerde: algemeen kiesrecht,
collectieve contracten, volledige vrijheid tot staking, macht in de besturen,
zitting in de regeringscolleges. De arbeider schijnt door middel zijner leiders
zich op te maken de wereld naar zijn belangen te ordenen. Maar wat er
van gekomen is, weet gij.
XIII.
De nieuwe realiteit echter, gegrepen door de mannen in de loopgraven,
dringt zich thans op aan een heel geslacht van opgroeiende jonge mensen.1)
Vonden de frontstrijders die zekerheid tegelijk met het wegvallen der oude
schijnwereld, de nieuwe generatie ervaart haar, waar zij in haar directe,
spontane kinderlijkheid het bestaan van het vorige geslacht als een
schijnbestaan beseft en door dit besef en die ongeldige realiteit heen tast
naar een nieuwe zekerheid. Gedrukt en gekneld tussen de overvloed
aan technische middelen en het tekort aan werkgelegenheid, brengt de
jonge man van na de oorlog (het begint eigenlijk eerst ongeveer 1926)
een gezonde skepsis mee, die hem voor de illusie onontvankelijk maakt,
hem echter de hechtheid van vervlogen tijden: de moed tot het lot en de
verbondenheid met het volk, als een geschenk in het hart legt. Overal,
men weet niet hoe, is een herstel van vertrouwen in de macht der eigen
') Deze zijde van het Nieuwe en in het bijzonder het vraagstuk van de verhouding
tusschen volk en hoogere cultuur heb ik behandeld in mijn afzonderlijk uitgegeven
studie: „Grondslagen van het Duitsche nationaal-socialisme" W. P. van Stockum
& Zoon, Den Haag.
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natie. De oudere generatie, die tot ruimer, n.1. internationale menselijkheid
zich gekeerd heeft, stelt echter de vraag: is het niet vlucht voor de on
zekerheid des levens, welke de moderne jeugd er toe aandrijft de tucht
van een leider, de heerschappij van een dictator te verlangen? Zeker,
dat is het ook. Maar bij de besten is het toch meer: het is het verbonden
zijn, instinctief, met wat de frontgeneratie verworven heeft: de moed tot het
lot, het zich scharen in het volk. In het aangezicht dier vastigheden valt
weg: het humanisme, waar het is de eredienst van het woord; de nieuwe
jeugd eist de directe, spontane daad, keert zich af van parlement en
rhetorische leus. Valt ook weg: de macht van het marxisme, waar dit de
instinctieve verbondenheid van den werkman met het volk vernietigt.
Het parlement en de sociaal-democratie worden voor het besef van hen,
die de realiteit van het lot en de realiteit van het volk in zich opgenomen
hebben, tot de dragers der negatie. Zij willen de directe daad en het gaan
naar het volk. Het volk dat is: oergegeven; zekerheid van menselijkheid;
ongerepte omslotenheid der instincten. Men kan zich in romantische
Sehnsucht, in een overgeestelijk snobisme tot dit volkswezen wenden,
zoals zij, die in vorige eeuwen een sentimentele neiging hadden voor den
kleinen man. Maar het kan ook anders: wie door de schijn is heengegaan
en het echte gegrepen heeft, is verre van zulk een romantiek.
XIV.
Het eerste deel onzer beschouwingen leerde ons: de overmacht der
materie op den mens is gevolg van het verzwakken der ongerepte ziels
krachten als mede bepalende, richting gevende elementen en van het
overheersen der sentimenten en passies van de oppervlakte. De dingen
der ziel zijn niet langer onaantastbaar: door de sentimentele cultuur van
vorige eeuwen gemaakt tot dragers van zeden, die niet meer geldigheid
hebben, machten die uit de tijd waren, wordt dit leven der ziel tegelijk met
de gerechtvaardigde kritiek op de zeden, die het droeg, ontleed, in het slijk
getrokken, stuk gehoond. Dit moest gebeuren, opdat niet zou gaan heersen
de schijn, die het instinctieve tot werktuig der tyrannie maakt.
Het nieuwe nu is, dat dit zieleleven hersteld kan worden op een
hechten grondslag. Hier is de massa principieel overwonnen. De wezenlijke
realiteit van het menselijke, namelijk de moed tot het lot, hergeeft ten eerste
aan de dingen der ziel hun zekerheid, maakt ten tweede mogelijkde verbonden
heid met het volk in volstrekte concreetheid zonder enige sentimentele
vertedering. Het zielsbestaan weer in zijn leven-scheppende kracht hersteld,
het volk in zijn wezen bevrijd, omdat het beseft wordt te zijn drager van het
werk, het werk zelf gezien als een bezielde, uit de diepte des levens
gevoede daad, dit alles tezamen is het principieel overwinnen van de
tyrannie door de massa uitgeoefend; de tyrannie der machine, de tyrannie
van het geld, de tyrannie ener ontluisterde arbeidersmassa.
Zo zijn wij genaderd tot op de drempel van het nieuwe. Wij verstaan
nu, hoe dit zich in onze tijd heeft geopenbaard in tweeërlei vorm: fascisme
en nationaal-socialisme. Van het voorlopige dier vormen moet h ij overtuigd
zijn, die deze politieke structuren, deze op de voorgrond zich afspelende
gebeurtenissen, meet aan de wezenlijke realiteit, waarnaar men tast.
In beide is veel van de oude schijnwereld, men herkent nauwelijks iets
echts er in: de toneelspelersmentaliteit der vorige eeuw schijnt juist hier te
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herleven. Bereikt is er nog weinig: de enige duidelijke successen zijn op
het terrein van de loutere machtsvorming. Waar dit alles zo is, hebben
wij geen reden thans reeds fascisme en nationaal-socialisme, deze on
voltooide vormen van staatkundige ordening, te prijzen. Daaruit volgt
tevens dit: dat noch het humanisme, noch het Russisch bolsjewisme ver
oordeeld zijn. Niemand weet, wat uit deze vormen van menselijkheid nog
voortkomt, Zullen zij echter een blijvende kracht in het Europa van morgen
zijn, dan kan dat slechts, indien zij die nieuwe realiteit, welke de profeten
der 19e eeuw visionair aanschouwd en de mannen van het front doorleefd
hebben, die werkelijkheid, welke voor het opkomend geslacht een vanzelf
sprekend iets zal worden, namelijk de moed tot het lot en het zich verbonden
weten met het volk, scheppend grijpen en herscheppend in hun wezen tot
uiting brengen.
Het is deze realiteit welke staat op de achtergrond van alles, wat
onze tijd beweegt. De mens is op zoek naar een godsverering, die aan
deze dingen in hem niet voorbijgaat, maar ze beseft als komend uit de
goddelijke oergrond; hij verlangt een religie, waar het sterke en onwrikbare,
dat hij heeft verworven, zijn plaats vindt; waar het lot als laatste en wezen
lijkste ernst wordt lief gehad. De amor fati van Nietzsche — misschien ligt
hier nog de beste omschrijving van datgene, wat wij hier hedenavond
hebben trachten duidelijk te maken.
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De Wijsgerige Betekenis van het Individualisme
<

door
Dr. H. OLDEWELT.

Wanneer we, uit de momentele inbeslaggenomenheid van elke dag
tot ons zelf komende, ons van het vertrouwde gevoel dat we ,leven
rekenschap trachten te geven, daarbij proberend zo dicht mogelijk bij het
beleven van ons levensgevoel te blijven, dan grijpen we (en ontschiet
ons bijna dadelijk weer, zodat we opnieuw en telkens opnieuw moeten
grijpen) een bestaanstrant die niet onbeperkt op het ik en zijn belangen
gericht is en al het andere alleen daarop betrekt, maar bij welke evenmin
van een verloren zijn van het „ik" in al het andere gesproken kan worden
We „betrekken" op ons en tegelijk „we leven van ons af .beide dooreen
in een onsplitsbaarheid die we, tegen alle pogingen in van het denken dat
analyseren wil, telkens weer verstaan zodra we ons van dat rekenschapgeven afwenden naar een hernieuwd beleven. Ons levensgevoel stelt ons
dus niet in 't centrum der wereld, maar evenmin op de periphene.
Wenden we ons hierheen met een meer uitdrukkelijke aandacht, dan
is het onvermijdelijk dat we aan de eigenaardigheid van ons denken
toegeven doordat we de onsplitsbare inhoud onzer zclfwaarnemmg toch
als samengesteld en zelfs als ontbindbaar samengesteld opvatten. Zoals
we de baan van een planeet beschrijfbaar maken door zijn gang te duiden
als resultante van twee krachten, de middelpuntzoekende en de middelpunt
vliedende, zo krijgen we ook omtrent het psychische geen begrip zonder
uiteenlegging; in ons geval omtrent de niet-mateloze ik-gerichtheid of, wil
men liever, de geremde ik-vergetenheid, komt men van zelf tot een schema
van twee tendenzen, die elk de eenzijdige almacht van de ander voorkomen
en dus zeer wel als tegengesteld beschreven kunnen worden n.l.akéen
tendenz om onze eigenheid tot een zo scherp mogelijk van het ,,andere
afgegrensd, daarvan geïsoleerd en in onverschilligheid zich afwendend
bestaan te brengen en daar tegenover de tendenz om niet slechts voeli g
« houden met het andere, maar om er zich zonder een zweem van terughouding in uit te breiden, eigen afgegrensdheid op te geven ter wille va
pan niet-afwezig zijn in het andere.
,
.
Dit schema, deze projectie, heeft nimmer de pretentie van een bewering
te zijn zomTals de projectie in het platte vlak van het geprojeoteerde
voorwerp iets vermag vast te stellen. Het simphstxsche er van heeft de
bedoeling hem voor een ieder omtrent eigen levensgevoel toepasselijk
te laten blijven, zodat ieder, met zich zelf te rade gaande omtrent het nog
volgende, herkennend het betoog volgen kan dat slechts bedoelt
SChriï:X

wfviofogen dat ^"hêt beschouwende denten het levens
als samengesteld opvat, dan zullen we ons hoeden
™
drie mogelijke vergissingen: ie. dat we zouden gaan denken dat er ook

gevoel
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maar één levensuiting zou kunnen bestaan die voortvloeit uit slechts
één der beide tendenzen — evenmin slagen we er ooit in om, door het
doorbreken van een magneet één der beide polen apart te krijgen zonder
aanwezigheid van de tegenpool; in beide gevallen toont ons de werkelijkheid
hoe volkomen van óns en niet van de natuur het was om het geheel als
samenstand van twee onderdelen te zien.
2e. dat we niet in de beide tendenzen grondslagen zien van goed
en kwaad, van altruisme en egoisme bijvoorbeeld.
3e. dat we de aard van de samenhang die tussen de beide tendenzen
er nog bij bedacht moet worden en die we als een strijdigheid, een wederzijds
verzet en tegenspanning kunnen tekenen, niet beschouwen als projectie
van een werkelijk conflict, waarbij het sterker worden van de één een
zwakker worden van de ander zou betekenen of waarbij we ons moeten
afvragen of dit conflict uitvechtbaar of noodwendig eeuwig is, de spanning
zelf van het leven.
In het psychische is „conflict" een begrip dat misschien even onmis
baar als onbruikbaar is, doordat het ons licht doet vergeten dat, al zijn
in een persoon alle wensen en waarderingen ten sterkste met één der
beide partijen, toch de andere partij in even intense mate ook „hij zelf"
is of, naar het schema gezegd, zijn kracht aan hém dankt. Vandaar
dat de oplossing van psychische conflicten nooit in de vorm ener over
winning plaats heeft maar doordat de onsplitsbaarheid, die voor óns als
conflict uiteenlag, overgroeid raakt, zijn urgentie verliest.
Deze drie vergissingen zijn de neerslag van éénzelfde onbewust
toegeven aan een neiging die onze geest heel sterk eigen is, n.1. om aan een
eigen formele creatie een nieuwe werkelijkheid toe te dichten, aan de
projectie een eigen ruimtelijke bestaanstrant toe te kennen en dan, zonder
meer terug te zien naar de ervaring waarvan het schema een neerslag
was, zich te bezinnen omtrent de wetmatigheden in deze neerslag, zonder
zich daarbij rekenschap er van te geven dat we hier slechts de wetmatig
heden van onze eigen geest weervinden en niet bezig zijn ontdekkingen te
doen waarvan de aanleidingen ook in de ervaring achterna aanwezig zullen
blijken. Betreft ons studiegebied het qualitatieve, b.v. het psychische,
dan is er vanuit dergelijke resultaten, door het schema zelf opgeleverd,
geen zinrijke terugkeer naar de primaire ervaring mogelijk, om redenen
hierboven aangegeven; maar in het rijk van het quantitatieve is reeds
van de beginne af aan de ervaring zelf van schematisch karakter, vandaar
de — ook uit de resultaten der exacte wetenschappen blijkende —
bestendigheid van verband tussen ervaring en schematische uitbouw,
hoewel ook hier, b.v. in de algebra, de aantal-ervaring pas na tot getal
begrip geschematiseerd te zijn, aanzijn geeft aan de vele gevolgtrekkingen
die, hoewel door het denken binnenkamers en met gesloten luiken af
gedacht, toch aan het eind in onverminderde mate „ter zake" blijken
te zijn gebleven.
Keren we, met deze bijgedachten, naar ons schema terug, dan verbiedt
niets om, ter wille van het begrijpen hoe we ons het samenspel der beide
tendenzen in onze levensuitingen moeten denken, ons er vooraf rekenschap
van te geven wat we ons zo ongeveer moeten denken van een samenleving
waarin slechts één der beide tendenzen actief is. Immers we lopen thans
niet meer het gevaar dat we gaan geloven hiermee meer dan een fictie
voor ons te hebben.
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Bezien we dan eerst afzonderlijk de tendenz der ik-gerichtheid, dan
is het niet moeilijk te beseffen dat een gelijktijdig en tot onderling contact
dwingend bestaan van een aantal wezens die slechts door deze tendenz
gedreven worden, het die individuen stuk voor stuk zou ingeven om, onder
volkomen verwaarlozing der overigen, te trachten zelf volledig of zoveel
als doenlijk tot zijn recht te komen. Is er één de sterkste, dan slaagt hij
daarin zonder meer en kunnen we ons zijn toestand denken als de door
Stirner in „der Einzige und sein Eigentum" beschrevene. Is er geen die
overweegt, dan wordt het voor elk practisch om een accoord met de
anderen aan te gaan, waarbij hij hen als bestaande en hém niet dienende
erkent en wel door zelfbeperkingen waaraan men zich wederkerig houdt.
Dit accoord laat aan elk ten dele de uitleving van zijn volslagen
ik-gerichtheid, doch dwingt hem in andere opzichten om er van af te zien
te leven in de enige vorm, die zijn aard als „leven" erkent. Door ten dele
geen aanzijn te laten gelden, behoudt hij zo overigens de mogelijkheid
om met onverzwakte ik-gerichtheid te bestaan. Regulerend in deze is zijn
veiligheidsbehoefte, verstaan als drang tot handhaving van het volstrekte
isolement van eigen leven voorzover hem dat door het accoord gelaten is.
Een andere band dan belangengemeenschap kent deze samenleving
niet; ze is er slechts een, waaruit nu eenmaal geen lid zich kan losmaken
zonder verlies der veiligheid, de ik-gerichtheid zelf is het die hem doet
berusten bij de gedeeltelijke zelfprijsgeving. Daarom is „der Einzige
volstrekt niet in hoger mate individualist dan de leden dier asociale
gemeenschap, het verschil is alleen dat zij het met minder succes zijn.
Natuurlijk hoeven we het accoord niet te beschouwen als een welbewust
contrat social: de opeenvolgende generaties groeien a.h.w. onder ouderlijke
leiding deze soort zelfbeheersing binnen, welker gezag gebaseerd is op een
moeten" dat voor elke nieuw opgroeiende dringender is naarmate er
rondom hem minder inbreuk op gemaakt wordt. De effectieve waarde
van het „contrat" is groter naar gelang allen zich er nauwkeuriger naar
gedragen. Dat betekent, dat de eis zich aan deze samenhang van gewoonten
of zeden of wil men: mores, te houden, zinrijk en naar waarheid gefundeerd
is met de verwijzing er naar dat immers ook alle overigen zich er aan
houden. Hiermee zou dus van deze fictieve gemeenschap een zuivere
men-moraal getekend zijn, een samenstel van ont-persoonhjkte ge
dragingen, levensonderdrukkingen, wier geldingskracht omwaard is
door een even onpersoonlijk „moeten" waaraan alle hogere dan practische
zin vreemd is.
.
Bij deze gemeenschap-stichtende en bestendigende asociabteit brengt
het eigenbelang mede dat het aantal medecontractanten zo groot mogelijk
is, opdat het onvermijdelijke dezer per individu baat-gevende zelfverzaking
beveiligend zij tegenover zoveel mogelijk anderen en bovendien, bij
aanranding der gemeenschap, het aantal gelijksoortig-belanghebbenden
zo groot mogelijk en het verweer dus maximaal zal zijn. De natuurlijke
ontwikkeling brengt hier derhalve mede een quantitatief groeien, tenslotte
een omsloten zijn van allen, zonder dat er van een qualitatieve verandering
in de aard der onderlinge verbondenheid sprake is. Het individualisme
blijft hier steeds hetzelfde egoïsme, de wezenlijke onverschilligheid die
zich uitdrukt in een begrip „wij" dat betekent: ik en verder de metontbrekende anderen-dan-ik.
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De tweede tendenz, thans afzonderlijk gedacht, vertegenwoordigt,
in ieder weer anders, ons vermogen om, aan eigen belangen en veiligheid
voorhij, ons betrokken te voelen in leven dat elders gaande is, een op
geheel ik-vergeten wijze verontrust zijn over schending van leven, hetzij
bij mishandeling van mens of dier of ook bij vernieling van planten, kortom
de eerbied voor het leven als zodanig.
Beperken we ons — om de parallel tot de voorafgaande tekening te
trekken — tot alleen het verband dat dit betrokken-zijn tussen mensen
schept, dan dient vooropgesteld dat het niet-geheel-afwezig-zijn in anderen
een vorm van ik-verruiming is, niet van zelf-opoffering maar van vervaging
der eigen afgegrensdheid. Het is het, in elk weer anders getinte, gevoel
van verantwoordelijkheid voor het tot zijn recht komen van het leven
in anderen, dat ook met de stem van het geweten of van de verontrusting
die men wroeging noemt, zich als bestaand en zonder meer te accepteren
feit meldt, terwijl tegelijk, doordat deze stem vanuit de intiemste regionen
van het gemoedsleven zich laat horen, dit verantwoordelijkheidsgevoel
zich onthult als een centrale en allerminst bijkomstige factor in ons
persoonlijke leven.
Het toenemen van deze kracht die de kalmering teweegbrengt in de
felheid onzer ik-gerichtheid en die maakt dat we niet afwezig zijn in leven
dat elders dan in eigen-ik gecentreerd is, drukt zich uit in een voortgaande
verzwakking van het contrast ik-niet-ik, een steeds nadrukkelijker
medegebaseerd zijn van eigen bestaan in het bestaan van anderen; d.w.z.
deze groei is zuiver qualitatief, niet afhankelijk van het aantal mensen dat
aan die, steeds meer zich ontspannende zelf-beslotenheid verschijnt.
Zoals verschillende lichtbakens hun kracht aan een gemeenschappelijke
ruimte afgeven, elkander belichtend en zich gelijkblijvend, onverschillig of
veel of weinig binnen die ruimte treedt en met hen, door zich in hun
lichtkleur te kleden, een verbondenheid aanvaardt, zo heeft het aantal der
op elkander betrokkenen geen betekenis voor de mate hunner ontgrensdheid. In uiterste volmaking afgedacht is deze een betrokkenheid van allen
in allen, waarbij het woord „wij" de zin heeft ener organische verbonden
heid dusdanig, dat alles wat zelfopofferingen ter wille van anderen zouden
kunnen lijken, slechts is een elders vinden van eigen geluk en nimmer de
zelfverzaking, het zich gedeeltelijk als niet-bestaande gedragen der reeds
beschreven ik-gerichten. Niets gaat dus van het individuele verloren,
niets sterft hier tot het kleurloze men-schap af; met het volste recht
moet men dit gave zich-zelf-zijn Individualisme noemen. Het op zijn
eigen wijze al-betrokken zijn van ieder maakt ook hier dat elk „der
Einzige" is, maar thans in heel andere zin: de mens die nergens meer
los van zich den „ander" kan ontmoeten.
Tegenover het individualisme, dat in asociale gemeenschap een
gelijkheid van gedrag onder gelijktijdig volledige ik-gerichtheid met
zich brengt, zoals bij een paniek allen vluchten, maar elk voor zich opkomt
als ware hij de enig aanwezige, staat hier het individualisme van wie
zijn persoonlijke betrokkenheid in de anderen wezenlijk beaamt:
de kapitein die alleen op de redding van zijn passagiers bedacht is.
Deze bestaansverruiming kan niet doelbewust nagestreefd worden,
hoogstens kan men, indien dit proces van nature is gaande geraakt,
enigszins meewerken door zich van de remmingen die er tegen optreden
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rekenschap te geven. Zichzelf of iemand anders die ruimere bestaanstrant
tot plicht stellen is daarom een ongerijmdheid. Van een „moeten" kan
hier dus geen sprake zijn. Wanneer een minder „verruimde in deze
gemeenschap rondkeek zou hij, de daden waarvan hij hier getuige was
beziende naar wat ze binnen het bestek van zijn persoon zouden betekenen
en we kunnen andermans daden bijna nooit anders dan egomorph
d w.z. vanuit een onbewust: „als ik jou was" bezien
, vinden dat hier
respect afdwingende zelfverloochening werkzaam was; en hij zou van
deugden spreken. In waarheid komt hier moeiteloos een bestaanstrant tot
uiting, wiens niveau „echt" is juist door de vanzelfsprekendheid van zijn
bestaansvorm en welke „wenselijk" is alleen in deze zin dat zijn bestaan
te wensen is, niet dat hij nagestreefd „moet" worden.
Tot zover over de beide tendenzen afzonderlijk. Ons schema deed
tweeërlei individualisme aan de dag komen, van welke gewoonlijk de eerste,
de asociale, bedoeld wordt en dan meestal te ruim genomen omdat alle
ontbreken van pieteit tegenover belangengemeenschap, alle weerzin tegen
massa-verschijnselen, tegen het pathos ener onpersoonlijke levenscode
alle vreugdevol zich anders-dan-anderen en dus met een eigen leven bezield
voelen, veelal zonder meer als asocialiteit beschouwd wordt. En toch
klinkt in al deze uitingen gewoonlijk ook de tweede vorm van individua
lisme mee, de innerlijke zekerheid dat ieder de natuurlijke bestemming heeft om gehéél te leven, dus de eigen nuance van zijn bestaanstrant
te laten gelden in een gaaf zich-zelf-zijn, hetgeen niets te maken heeft
met het zich geïsoleerd houden en omsloten door een onverschilligheidszone.
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mensengemeenschap zich in de werkelijkheid voordoet, dan zullen we,
het voorafgaande in gedachten houdend, zonder moeite daarin herkennen
de door het schema weergegeven tweeledige georiënteerdheid, de gelijk
tijdige en in spanningvolle samenwerking optredende zelfonderdrukking,
die door gedeeltelijke afsterving een verbindende eenheid poogt te scheppen
met daarnaast de zelfverruiming die, in verweer tegen alle afsterving
zich schijnbaar op isolement toelegt maar in waarheid slechts zelfontgreng

Zo ontkleurt de bewuste rekenschap onze ervaringen die elk uniek
ziin en zich nooit herhalen tot de, van het persoonlijke ontdane, algemeen
heden wier waarde voor onze zelfhandhaving in de toekomst groter is
naarmate een verder gedreven abstractie hun toepasselijkheid gereder
heeft gemaakt. Ditzelfde proces treedt ook op in de grote helper bij dit
zich bewust maken: de taal, wier waarde als verkeersmiddel met den
medemens evenredig is met de onpersoonlijke zin harer termen. Maar naar
mate er meer dan alleen het bewustzijn betrokken is in het onder woorden
gebrachte voelt men de matheid van wat slechts een verslag vermag
te zijn en verstaat den dichter als den individualist die de taal zijn taal
tracht te doen blijven door er de andere kant, die welke met het persoonlijke,
niet in isolement bevangen leven verbinding houdt, tot hoogst mogelijke
betekenis op te voeren. Evenzo heeft het bewustzijn zijn persoonlijke zijde
als het ware een grensgebied waar de klaarheid van het ervarene omgekeerd
evenredig is met het individuele, de levens-nabijheid daarvan. Dit vermogen
van het bewustzijn is het, wat bij introspectie de mogelijkheid schept
194

tot in hoger graad individuele ervaringen, tenminste wanneer men er
op den duur in geslaagd is, de neiging om zich rekenschap van het ervarene
te geven, enigszins te onderdrukken.
De in eiken wijsgeer voorhanden geneigdheid om zijn denken het
karakter te geven dat in de exacte wetenschappen zo succesvol is gebleken,
d.w.z. de verwachtingen die hij heeft van een logisch voortbouwen op zijn
vooropstellingen, komen voort uit onze onderlinge geïsoleerdheid, die het
ons ingeeft te geloven dat er langs de onpersoonlijke verbindingen wezenlijke
opheffing van het beklemmende van dit isolement kan worden bereikt.
Anders gezegd: we hebben liever dat men betreffende inzichten die voor
ons essentieel zijn, het niet met ons eens is, dan dat men ons, door ze
niet te begrijpen, er mee alleen laat, tenminste voorzover we niet ons
bestaande voelen vanuit de organische verbondenheid met het leven in
zijn totaliteit, welk gevoel, als een onduidelijk maar voortdurend mee
klinkende grondtoon in ieders leven, de vrees voor een volstrekte verlaten
heid opheft.
We zijn als eilanden waarvan elk, bang voor de eigen eenzaamheid
en toch zijn afzonderlijkheid als een kostbaarheid waarderend, tracht
door allerlei verbindingen zich, als onaangetast geheel, onder de anderen
opgenomen te voelen, terwijl hij tegelijk geen diepste ernst daarmee maakt
omdat, vaag maar sterk, in elk de zekerheid leeft omtrent hun aller eenheid
als onderzees gebergte.
De verbazing, het begin van alle wijsgerigheid, breekt bij elk elders
uit, n.1. daar waar bij hem de geabsorbeerdheid in het ruimere verband
een graad van zelfverlorenheid vereist, die door de ik-gerichte tendenz
in zijn karakter niet meer zonder beklemdheid kan worden toegelaten.
Het is het moment waarop het ruimere mee-leven ons zó sterk voelbaar
in het „nieuwe" binnenleidt, dat het de draagkracht der sluimerende
ik-gerichtheid te boven gaat en deze, wakker schrikkend en het nieuwe
als het „vreemde", dat is als het ongekende en dus gevaarlijke, disqualificerend, zich met al zijn herkenningsdriften stort op wat reeds door zijn
ontwaken zelf alle argeloosheid verloor en van werkelijkheid-nabije
ervaring tot intuïtie stolde. Het aanvankelijke zich-gaan-laten slaat
aan deze grens om in een haastig zich rekenschap geven, anders gezegd:
het beleven in het beseffen, dat, naarmate het grotere klaarheid nastreeft,
sterker geneigd is zich in woorden, dus in oud-vertrouwde vormen vast
te leggen.
Zo onthult z<ch ook iemands wijsgerig denken als een uiting zijner
persoonlijkheid, als voor hém karakteristiek, want, om het volgens ons
schema uiteen te leggen: zonder voorafgaande geabsorbeerdheid in het
ruimere zouden zijn gedachten niet aan hun inhoud zijn gekomen, maar
zonder de op denk- en zegbaarheid aansturende zelfbeveiligingsdrift
niet aan hun vorm, de min of meer levensvreemde vastheid ener mededeel
bare en tijdvreemd zich gelijkblijvende overtuiging. De wezenlijke onsplitsbaarheid van vorm en inhoud hierbij, bevestigt nog weer eens de
organische eenheid van wat het schema uiteenlegde.
Er is dus geen wijsgerige overtuiging die niet aan een moment van
verlegenheid van een wijsgeer haar ontstaan dankt, want „verlegenworden" is: door de te grote vreemdheid der omgeving opgeschrikt worden
uit zijn argeloze aanwezigheid en zich opeens op zich zelve teruggewezen
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voelen. De richting waarin onze individuele aard ons zo argeloos gaan
doet, samen met het moment waarop de verlegenheid intreedt, bepaalt
welke ervaring tot intuïtie wordt, tot eindpunt van onze werkelijkheids
benadering en beginpunt van een wijsgerige uitbouw. Deze laatste blijft
door zijn subjectieve basis, ondanks heel de onpersoonlijke, redelijke
bouw van alles wat daarop rust, niet alleen subjectief, maar, juist ten
gevolge van deze individuele grondslag, slechts ten volle verstaanbaar
voor hen, die dien wijsgeer karakterverwant zijn.
De denker dus namens zich zelf en alleen tot zich zelf sprekend, juist
sedert het ogenblik waarop hij „denker" werd; d.w.z. waarop hem het
al te ingrijpend werkelijke er voor deed terugschrikken om nog verder
volledig zich zelf te zijn, dat is: geheel levend te zijn —, zodat hij terugweek
binnen de minder persoonlijke regionen waar het levensvreemde een mede
factor in het bestaan is, de gebieden die liggen binnen het bereik van
gedachte en woord.
Het is het moment waarop zijn karakter hem niet toestaat
de afstand te beseffen tussen wat in woorden onder te brengen is en
wat hij eigenlijk bedoelt; nooit zal hij dan ook minder bereid zijn de on
mogelijkheid ener meer dan subjectief geldige waarheid te erkennen.
Hij zal dus alle nadruk leggen op de niet-subjectieve kanten van wat
zijn denken heeft opgebouwd, de verstandelijke verdedigbaarheid er van.
Vandaar dat dikwijls hij zelf zich van de ten grondslag liggende intuïtie
het minst rekenschap geeft en de waarde zijner beschouwingen evenredig
acht aan de strengheid hunner logische samenhang.
Daar er wel geen wijsgerig aangelegd mens is, die niet op de duur
in een, met zijn aard strokende manier van opvatten der dingen bevangen
raakt, hebben de tot hier geboden overwegingen licht een irriterende
werking op hem, die ze in zich laat opkomen of ze tot zich laat doordringen.
Wanneer we er niet toe kunnen komen de waarheidswaarde van een
uitspraak geheel los te denken van een onpersoonlijke geldigheid, is de
kans groot dat we uit naam van het gezonde verstand maar in waarheid
vanuit ons karakter, protesteren tegen de gedachte dat deze individualis
tische trek ook hier aanwezig is en dat we „scepticisme" gaan noemen wat
in waarheid al het andere dan scepticisme is.
Want de scepticus zegt twee dingen: dat hij wacht op een onpersoonlijk
geldige waarheid en dat hij weet dat dit wachten onherroepelijk vergeefs is.
Zo is hij blijkens zijn eerste uitlating partijgenoot der niet-sceptische
wijsgeren; zijn tweede woord typeert hem als défaitist onder dezen.
Veelal tekent hii het opgeven van alle verwachting als een nieuwsoortige
triumf en wekt daardoor eerst recht onze ontstemming, omdat we uit deze
houding met zekerheid aanvoelen hoe weinig het hem ernst is met zijn
twijfel, waar de onwetendheid in hem slechts methodisch blijft, voort
brengsel van zijn vernuft en in geen enkel punt zijn leven beroerend.
Maar het is niet nodig dat we, in terugslag hierop, het trouw blijven,
met daad en denken, aan een — voor óns — diepste intuïtie, nu gaan
beschouwen als de enig mogelijke tegenhanger van het scepticisme.
Zelfs moet gezegd worden dat we, zonder iets van défaitisme, nooit bij
een definitieve overtuiging zouden tot rust komen. Daar waar het de draag
kracht van een wijsgeer te boven gaat om nóg meer ernst te maken met
zijn zelfvergeten zich overgeven aan de werkelijkheid, daar mist hij ook de
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kracht om zich zijn zwakte te bekennen. De waarheid: „hier kan ik niet
verder", wordt hem tot: „hier is hét begin". Zo is het dus zijn moeheid
die het hem ingeeft een onpersoonlijk geldige waarheid te postuleren.
Tot zover over het individualisme als kern van alle wijsgerigheid
en daarmee over philosophische overtuigingen als functies van het in
dividuele karakter. Het is hier niet de plaats om uiteen te zetten waarom
desondanks de studie der wijsbegeerte van de grootste betekenis is voor
eigen verder komen in deze en evenmin om te tonen in welke zin het
philosophische denken door de eeuwen heen wezenlijk voortgang maakt,
hoewel er geen enkele reden is om aan te nemen dat de denkers van later
tijden karakters zijn met groter draagkracht in philosophicis dan vóórdien.
In het gebied der ethiek is de stelbaarheid der beide vormen van
individualisme zonder meer duidelijk. Als gezegd zou de ik-gerichte
tendenz voeren tot een aantal leefregels waartoe geen nobele aandrift
aanzet en achter welke dan ook, wegens hun asociaal nut, een hard
„moeten" staat dat niet edel is maar practisch. Daar tegenover, voort
komend uit de onderlinge organische verbondenheid, de uitingen die
individueel voor elks levensplan vanzelfsprekend zijn, daden strokend
met de mate zijner aanwezigheid in anderen, maar die, van buiten af,
egomorph bekeken door anderen die in de richting waarin deze daden gaan
zelf minder „verruimd" zijn, de indruk maken van zelfoverwinningen,
van een, tegen weerstanden in, toch doorgezette zelfverzaking die, vanuit
een krapper afgegrensd ik, zich in daden omzet in een gebied waar van
dat ik niets aanwezig zou zijn. Zo zal, wie de materie wezenlijk eindigend
denkt daar, waar het oog een lichaamsgrens ziet, verschijnselen als aan
trekkingskracht, warmteuitstraling en derg., slechts kunnen bespreken als
werkingen naar buiten, als bijzondere eigenschappen van het lichaam,
zonder welke het als lichaam denkbaar blijft, inplaats van ze te zien als
de waarneembare vormen van het bestaan van dat lichaam in regionen
waar het evenzeer aanwezig is, al kunnen oog en tastzin het daar niet meer
constateren.
Evenzo is ook de beschrijving als: zelfverloochening, het aan zich zelf
voorbij zijn of hoe men die gemeenschappelijke grondslag van alles wat
we „deugden" hebben genoemd, nog anders wil omschrijven, slechts
een vertekening in een niet aangepast schema, dat ons suggereert dat die
verruimde levensuitingen niet noodzakelijk optreden, maar moeizame
zelfoverwinningen zijn, wier achterwege blijven overigens iemand nog
niet tot een „ander" zouden maken.
Nu komen in de werkelijkheid de beide krachten van het schema
nooit afzonderlijk in actie, maar anderzijds zijn ze in de daden van éénzelfde
persoon volstrekt niet van een constante sterkteverhouding. Elke mens
is meer verruimd in het ene opzicht, meer egocentrisch in het andere;
ook wat hij doorgemaakt heeft doet hem in het ene opzicht snel de grenzen
van zijn argeloosheid bereiken terwijl hij in andere opzichten zelfs over
een toegenomen vermogen tot zelfontgrenzing beschikt. Zo schommelen
van elk de daden heen en weer tussen een maximum van geabsorbeerdheid
en een van geïsoleerdheid, welke maxima voor ieder elders liggen en boven
dien niet levenslang dezelfde zijn. Derhalve zijn we slechts zelden bij één
onzer maxima, die ons overigens toch wel gevoelsvertrouwd zijn.
Nu wijzen verschillende symptomen er op dat er in ons een natuurlijke
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voorkeur is voor het maximum der geabsorbeerdheid: het toenemende
geluksgevoel of wil men: het zich innerlijk harmonischer voelen naarmate
men in zijn doen dit maximum nader is; de spontane bewondering voor een
zelf vergeten daad; de wroeging veelal van wie tijdelijk met een grotere
onverschilligheid voor het niet-ik handelde; het onbeloond willen blijven
van den mensenredder, die het als iets neerhalends voelt wanneer hij,
die een ogenblik zo zelfverloren leefde, door een beloning die op zijn alle
daagser wensen appeleert, zich omtrent zijn bereikte verruiming miskend
voelt en gevaar loopt om op zijn beperkter bestaansvorm te worden
teruggeworpen. Bovendien ontbreekt slechts in uitgesproken pathologische
gevallen deze gave der zelfverruiming vrijwel geheel, terwijl we bij bijna
volledige afwezigheid der ik-drift van „heilig spreken.
Omtrent een oorzaak dezer voorkeur kan men slechts gissingen
doen. Mogelijk dat de evolutie van het leven in onze millenniën in een
richting gaat die we in het schema als toename van de organische samen
hang moeten beschrijven en dat dus ieder in zich deze richting van groei
als de natuurlijke beleeft; mogelijk bovendien dat door de mutilenngen
van het leven ieder achterblijft bij de graad van geabsorbeerdheid waartoe
hij bij zijn geboorte de aanleg meekreeg. In beide gevallen kan men het
verruimd raken tekenen als een gezonder worden, doordat we of ons aan
een groeiproces aanpassen of onze blessures te boven komen.
Houden we nog een ogenblik de betekenis van zede en deugd uit net
schema vol, dan kunnen we thans aldus omschrüven: achter elke daad
schuilt, in steeds wisselende sterkteverhouding, tweeerlei gewenstheid:
één, voorzover zij ik-driften bevredigt, de ander voorzover we in haar
verruimd bestaan.
,
Maar men kan tot haar slechts „zedelijk" verplicht zijn, d.w.z.
het „moeten" is alleen met „zede" zinrijk te verbinden. Positieve waar
dering vindt ze, d.w.z. ze geldt als edel, alleen voorzover ze deugt, d.w.z.
uiting is van een bestaand levensniveau vanuit welke ze echt is en met
„moeten" niet meer zinrijk te bespreken.
Hier ligt de reden waarom op alle navraag naar het waarom van he
deugen-moeten, nog nooit een bevredigend antwoord gegeven werd en er
slechts belonings- en bestraffingstheorieën opkwamen, die echter juist
door de heteronome basering der deugd haar alle waarde benamen.
Deugd heeft haar autonome kostbaarheid, zoals in het lichamelijke
de gezondheid dit heeft. Dat men niet theoretisch zede en deugd onder
scheidt heeft ten gevolge dat over beide zich het „moeten kunstmatig
uitbreidt, hoewel het slechts aan één toebehoort waardoor het nu tot dat
doelloze „moeten" wordt; een twede gevolg is, dat beide de positieve
waardering ontvangen die in waarheid slechts tegenover de deugd ontwaakt •
Aan wat op het eerste gezicht een prijzenswaardige zelfonderwerping
lijkt, een door wilskracht gehandhaafd leven boven het werkelijke eigen
peil, kleeft de kunstmatigheid ener verholen ïk-vreugde. Zulk een strijder
is niet werkelijk boven zijn normale geabsorbeerdheid uitgekomen: Zijn ïkgerichtheid streelt zich met daden die hem zelf symptomen schijnen van
wie wezenlijk verruimd is, maar hun waarde als streling typeert hun
centripetale functie. Maar daarnaast is er de echte zelfoverwinning o
liever het echte tot zich zelf komen, een worden wie men in aanleg is,
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het is het vinden van de kracht om niet in ziekte te vluchten maar, alle
remmingen, gemakken en blessures ten spijt zich op te richten in gave
psychische gezondheid. Als verruimdheid en geluksgevoel houden hier de
beide tendenzen elkander in een evenwicht, dat zich den waarnemer als
een onaantastbaar harmonische gemoedstoestand voordoet.
De bespreking van de betekenis der beide vormen van individualisme
voor het strafrecht blijft voor een afzonderlijke studie bewaard.
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werken der muziek goed bekend zijn en die niet alleen genieten ,
^ Révész.
tegenover de muzikale werken staan.
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Aflevering

Democratie, staatsvorm en mythe
door
Mr. Dr. J. C. COEBERGH
De verschijnselen van staat, van recht en van politiek hebben niet in
gemeenschapsleer of zedelijkheidsleer, en evenmin primair in een autonome
rechtsleer haar plaats, wel echter in de leer van de publieke macht, een
autonoom gebied van levensstijl. x)
In deze leer zal men tevergeefs zoeken naar de formulering van
politieke idealen; men zal slechts typering van sociale verschijnselen
vinden. Dat de staat hier als machtsverschijnsel wordt begrepen, houdt
dan ook niet in — ten overvloede zij erop gewezen —, dat de zogenaamde
machtstaat gepostuleerd wordt.
Onder machtleer wordt hier, wat de methode betreft, een onder
afdeling verstaan van hetgeen door Max Weber Soziologie genoemd is,
een wetenschap, welke soziales Handeln tot centraal object en in de eerste
plaats vorming van Idealtypen tot taak heeft. 2) „Die Konstruktion eines
streng zweckrationalen Handelns .. dient der Soziologie, seiner evidenten
Verstandlichkeit und seiner — an der Rationalitat haftenden — Eindeutigkeit wegen als T y p u s („Idealtypus"), um das reale, durch Irrationalitaten aller Art (Affekte, Irrtümer), beeinflusste Handeln als „Abweichung"
von dem bei rein rationalem Verhalten zu gewartigenden Verlaufe zu
verstehen." De voortbrenging van deze i d e ë l e c o n s t r u c t i e s
maken het spreken van en denken over sociale verschijnselen tenenenmale eerst mogelijk. Iedere oorzakelijke verklaring van een concrete,
materiële sociologie heeft zich steeds te orienteren aan deze constructies,
welke zelf aan een chaotisch materiaal ontdekte werkhypothesen zijn;
derzelver levensduur wordt bepaald door haar kennistheoretische bruik
baarheid. Men kan de ideële constructie (Idealtypus) een normalisering
noemen, een normativum is zij niet; het behoren (Sollen) is hier niet
categorie. Constituerend is hier het eigenaardige begrip C h a n c e, dat
door Max Weber m.i. ten onrechte causaliteit genoemd wordt. Wanneer
„nach einer irgendwie abschatzbaren, im — seltenen — Idealfall: zahlenmassig angebbaren, Wahrscheinlichkeits regel auf einen bestimmten
*) Vgl. Goedewaagens Wat is een volk ? 1935, 4 vlg., waar een eerste poging gedaan
wordt, diverse levensstijlgebieden te onderscheiden, nl. een pathetische (wat hier de
private sfeer genoemd kan worden), een politische en een noetische levensstijl
Vgl ook Gorland, Prologik 1930, 185. — Op verzoek van de redactie wordt dit opstel
in de nieuwe spelling gedrukt.
a) Wirtschaft und Gesellschaft 1925, I 1 vlg.; de diverse daar gegeven, methodolo
gische problemen betreffende definities en uiteenzettingen kunnen hier niet verder
gereproduceerd of besproken worden. Over Max Weber en het vraagstuk der methode
laatstelijk Jerusalem, Der Staat 1935, 43 vlg.
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beobachteten (inneren oder ausseren) Vorgang ein bestimmter anderer
Vorgang folgt (oder: mit ihm gemeinsam auftritt)", is deze gehele situatie
of dit gedrag „idealtypisch", als mogelijkheid ofwel theorie geformuleerd.
Om te komen tot democratie als staatsvorm moeten eerst binnen
het terrein der sociologische ideële constructies enige stadia doorlopen
worden, waarin het object steeds concreter wordt: macht, publieke macht,
heerschapppij, staat. Macht bestaat in de kans, het gedrag van anderen
in overeenstemming met eigen wil te laten plaats vinden, onverschillig
met welke middelen. Een publiek karakter krijgen de machts
verschijnselen, wanneer zij zich afspelen in de sfeer der openbaarheid
Heerschappij bestaat in de kans, voor bevelen gehoorzaamheid
of naleving te vinden; een bevel dreigt met sancties wanneer een door
den publieken machthebber verlangd gedrag niet volgt. Staat tenslotte
is een situatie, welke typisch gekarakteriseerd wordt door de oorspronkelijke
heerschappij van een machthebber, welke bereid is deze op een bepaalde
wijze uit te oefenen, en met succes het monopolie van de physieke dwang
voor zich kan opeisen 1).
....
A
Staat is dus zonder heerschappij, en heerschappij zonder onder
scheiding van machthebber en onderdaan niet mogelijk. Terwijl gemeen
schap („maatschappij") gebaseerd is op een specifieke gelijkheid een
qualiteit, welke èn de onderdanen èn de machthebber uit een staats-situatie
kunnen bezitten, vooronderstellen staat en heerschappij ongelijkheid der
betrokkenen, natuurlijk slechts voor zover zij in deze betrekking tot elkaar
staan.
machtsuitoefening kan de staatsmachthebber gebruik maken
van het specifieke middel van de physieke dwang maar evengoedvanelk
ander middel, dat tot het gewenste doel, een bepaald gedrag der onderdanen,
kan leiden, bijvoorbeeld een verzoek, een appel aan het geweten of het
eergevoel, het beloven van voordelen enz. De hantering door den macht
hebber van het gehele arsenaal van middelen, welke hem ten dienste
staan, kan politiek als taktiek genoemd worden Onder tactiek in
het algemeen valt iedere bewuste en opzettelijke beïnvloeding van menselijk
gedrag Politiek in oorspronkelijke zin omvat alle handehngen van den
machthebber, gericht op stabilisatie, handhaving of — al dan met door
algemene principes („beginselen") geleide — uitoefening v^ de hee "
schappij, politiek in afgeleide zin alle handelingen van niet-machthebbers,
gericht op beïnvloeding van den machthebber of op omverwerping
overing van de macht »). Wanneer staat en recht politieke Phenomenen
genoemd worden, bedoelt men met politiek het g e b i e d der pulblieke
machtleer. Een geheel andere betekenis heeft het woord echter hier waar
het in de zin van tactiek gebruikt is; hier gaat het staatsbegrip
logisch aan het begrip politiek vooraf.
i)

Vgl.

Sander, Das Problem der Demokratie I934, 19 vlg. en zijri artikel Staat

"*c0"cept"
Van

sfonïeveer in gelijke zin Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen i933, » «
Max Weber l.c. 30.
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De hier uitgesproken gedachte, dat bij de definitie van politiek het
staatsbegrip steeds centraal moet zijn, vindt steun in het geestrijke werkje
van den Berlijnsen hoogleraar Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen.
Zijn bekende uitspraak: „Die eigentlich p o 1 i t i s c h e Unterscheidung
ist die Unterscheidung von F r e u n d und F e i n d", draagt teveel de
sporen van de m.i. onjuiste these, dat het begrip politiek zelf per se een
polemisch begrip is. De — aan Hegel ontleende — definitie beperkt zich
eigenlijk tot het verkeer van staten onderling, dus tot de zgn. buitenlandse
politiek, immers „Feind ist nur eine wenigstens eventuell, d.h. der realen
Moglichkeit nach, um ihre Existenz kampfende Gesamtheit von Menschen
die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht." De beperkte eenzijdig
heid van de definitie blijkt het duidelijkst, wanneer Schmitt het wezen van
Wat Z^n Politieke werking „naar binnen" betreft, noemt: „inneru
?er Emheit diese ausserste Gegensatzlichkeit (der Freund-Feindgruppierung) auszuschlieszen." Binnenlandse politiek zou dus bestaan in
het tenenenmale doen verdwijnen van politiek, ofwel in „Befriedung".
Het is mogelijk, het hier gesignaleerde dualisme — dat overigens twéémaal
het staatsbegrip in het centrum plaatst! —te overwinnen door de definities
op een noemer te brengen: politiek is de tactiek van handhaving en uit
oefening ener heerschappij-positie. J)
Er bestaan verschillende mogelijkheden, in de staatstactiek verdelingen
aan te brengen, m.a.w. politieke systemen te onderscheiden. Het spreekt
vanzelf, dat slechts archistische stelsels in aanmerking kunnen komen.
Het consequente anarchisme valt buiten de politiek, is niet politiek,
maar veeleer een ontkenning ervan, daar het uit is op de vernietiging van
tenenenmale alle heerschappij en autoriteit; hetgeen overigens natuurlijk
niet uitsluit dat de vernietiging van alle politieke instellingen zinvol
(bijvoorbeeld: in de zedelijkheid) postulaat kan zijn. Kenmerkend voor het
anarchisme is een optimisme ten opzichte van alle levensproblemen;
op de fundamentele anthropologische vraag: wat is de mens ?, antwoordt
het: de mens is van nature goed en ongevaarlijk; staat en autoriteit, de
boze machten dezer aarde, storten hem in het verderf, daar zij hem zijn
natuur ontnemen, welke zich slechts in de absolute, autoriteitloze vrijheid
in haar ware gedaante vertonen kan; een aanspraak op heerschappij over
mensen kan de anarchist nimmer rechtvaardigen; wanneer de staat ver
dwenen is kan eerst de gemeenschap ontstaan, welke de gehele mensheid
als eenheid omvatten zal; kenmerkend tenslotte is, dat, wanneer de
anarchist voor de paradoxe opgave gesteld wordt, autoriteit te funderen
hij| steeds zijn uitgangspunt kiest in het geïsoleerde individu. Juist schijnt
mij dan ook Schmitts „für viele sicher beunruhigende Feststellung, dasz alle
echten politischen Theorien den Menschen als „böse", d.h. als ein
keineswegs unproblematisches, sondern „gefahrliches" und „dynamisches"
Wesen voraussetzen. Für jeden im eigentlichen Sinne politischen Denker
ist das leicht nachzuweisen." Zij, die op deze naam aanspraak kunnen
maken — men denke bijvoorbeeld aan Macchiavelli en Hobbes — setzen
ïï? ,lh^m ..Pessimismus" in Wahrheit nur die reale Wirklichké'it oder
Moglichkeit der Unterscheidung von Freund und Feind voraus " 2)
1)

2)

Schmitt l .c. 7, 13, io,
l.c. 43, 46.

ii,

20, 28.
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Binnen het archisme is een scala van variaties mogelijk, van een
radicaTa b solntisme, dat gericht is op de „totale" staat, welke
zich met alle levensuitingen bezighoudt, tot een liberalisme dat
de staat nog juist als-noodzakelijk, maar tevens ook als een kwaad be
schouwt, dat men tot een minimum moet trachten te beperken. Dat dit
laatste grensbegrip het anarchisme zeer dicht nadert, behoeft geen betoog,
en zo is het ook begrijpelijk, wanneer Schmitt op de vraag, of het zuivere
ronseauente begrip van het individualistisch liberalisme een specifiek
politieke idee kan inhouden, ontkennend antwoord. „Denn die Verneinung
des Politischen, die in jedem konsequenten Individuahsmus enthalten
ist führt wohl zu einer politischen Praxis des Misztrauens gegen alle
denkbaren politischen Machte und Staatsformen, niemals aber zu einer
Theorie von Staat und Politik. Es gibt 'nfolgedessen
eine liberale Politik als polemischen Gegensatz gegen staatliche, kirchliche
oder andere Beschrankungen der individuellen Freiheit, als Handelspolitik, Kirchen- und Schulpolitik, Kulturpobtj^ater
Politik schlechthin, sondern immer nur eine liberale K r i t i k de
Politik. Die systematische Theorie des Liberahsmus betrifft fast ausschlieszlich den innerpolitischen Kampf gegen die Staatsgewalt.
)
Typisch voor het liberalisme is, dat het gekant is tegen het publieke
karakter der gemonopoliseerde en gecentraliseerde staatsmacht, het wil
deze in het door de staat beschermde private eigendom versnipperen
en anonymiseren; het beste resultaat voor de samenleving verwacht het
van een door geen staatsinmenging gestoorde en in deze zin >>Y"je
strijd van zelfstandige persoonlijkheden met een eigen, op redelijk e
verlicht inzicht berustend initiatief, zowel op geestelijk als op economiSCDegpol?tiék,

welke het geheel der tactisch op handhaving, uitoefening,
verovering en beïnvloeding der publieke macht gerichte handelingen
omvlt - naar haar mogelijkheid: in theorie; en naar haar werkelijkheid,
in de practijk — heeft, om haar doel te bereiken en dus tevens verdediging
of bestrijding van aanspraak op de macht te schragen, stelsels nodig,
waarin dit wervende gedrag en het gehoorgeven eraan g^echtvaardigd
worden. In de verschillende ideologieën vindt de publieke, politieke
macht haar mythe. De legitimering geschiedt door een uiteindelijk herleiden
^an de handdingin quaestie tot de kern der ideologie, welke per definitionem
ntet meeTpnïblematisch is; als voorbeelden kunnen hier genoemd worden:
de radicaal slechte of goede mens, het ras en de afstamming id^etensc p,
de aleemene staking. Handelen is zonder mythe niet mogelijk, net
begrip mythe is dus niet beperkt tot de publieke macht; ook voor de sfeer
van het private handelen geldt hetgeen hier gezegd werd
G e o r e e s S o r e 1, die terecht d e sleutel tot a l h e t hedendaagse
politieke denken genoemd is •), doorzag de
Politieke mvthen: „je voulais montrer qu ïl ne faut pas cnercner
P
i
jp tejs svstèmes d'images, comme on décompose une chose en
ses éléments qu'il faut les prendre en bloc comme des forces histonques,
et qu'il faut' surtout se garder de comparer les faits accomplis avec les

>) Wyndham Lewis, The art of being ruled 1926, 128.
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représentations qui avaient été acceptées avant 1'action." 3) Het wezen
der mythe ligt in haar polemisch karakter. Bestrijden kan men de mythe
slechts aycoviKÖq, dus met een tegen-mythe, nimmer 5oy^iaTiKÖq.
Want de mythe is „waar", of, wat op hetzelfde neerkomt, haar waarof onwaar-zijn is irrelevant, wanneer zij uitwerking, resultaat heeft,
maar dan ook juist: omdat zij haar doel bereikt. De mensen begeven zich
in het leven, „se représentant leur action prochaine sous forme d'images
de batailles assurant le triomphe de leur cause." De mythe is een wapen,
bestaande uit woorden, symbolen, begrippen, gedachten, beweringen,
steeds op een bepaald doel en tegen een bepaalde tegenstander gericht,
steeds aan een concrete situatie aangepast, verdedigend of aanvallend.
Los hiervan beschouwd wordt de mythe zinloos. Uiterlijk dezelfde mythe
kan echter weer aangegrepen worden om een nieuwe tegenstander in een
andere situatie te lijf te gaan. Het in meerdere of mindere mate concreet
omschreven doel ener politiek, welke, om dit doel te bereiken, zich van
mythen bedient, is, ofschoon zelf niet mythe, maar feit, toch steeds ook
weer onvermijdelijk in de doel stelling mythisch bepaald.
Op twee merkwaardige feiten moge de aandacht gevestigd worden.
In de eerste plaats: dat het werkelijke doel een geheel ander kan zijn, dan
de op verwerkelijking van dit doel gerichte mythe oorspronkelijk zou doen
geloven; zo kan bijvoorbeeld een mythe, welker centraal begrip „vrijheid"
is, de realisering der onvrijheid bedoelen en de vestiging ener autoriteit
tot resultaat hebben; of omgekeerd: een mythe, welke zegt, dat in de,
aan werkelijke gemeenschapsrelaties eigen, differentiatie uitsluitende
gelijkheid en slechts in deze een geordende samenleving kan verwerkelijkt
worden, is slechts in schijn op vestiging van, ongelijkheid vooronder
stellende, autoriteit gericht.
Vervolgens : daar het beeld, dat de mens zich vormt van „de werkelijk
heid", van de wereld, van haar ontstaan en haar geschiedenis, en — van
zichzelf, beslissend is voor de bepaling van zijn gedrag, is het de typische
functie der mythen, deze cosmos te constitueren. De zo gecreëerde realiteit
is een werkelijkheid op zichzelf, verschillend van de natuur
wetenschappelijke, biologische enz. realiteit, maar niet minder: een wereld.
Reeds werd gezegd: de mythe bezit haar waarheid in haar werking. Wan
neer een theoretische analyse in de mythe en de door haar gevormde
cosmos „wetenschappelijke" onjuistheden ontdekt, op „wetenschappelijke"
gronden haar realiteit ontkent en haar historische interpretaties bestrijdt,
is zij daarmee nog geenszins weerlegd. — De discriminatie ener mythe,
gelegen in de betiteling: fictie, is zelf product van een mythe, want geheel
en al polemisch van aard. De opvatting, dat het de roeping van de mens
is, zich met behulp van het alles doorziende en alles onthullende verstand
van alle, duistere en „irrationele", mythen te ontdoen, waarna een
paradijs van vrede en rust, zonder strijd of risico zal ontstaan, is zélf
mythe, t.w. van de Aufklarung met haar typisch „wetenschaps"-geloof,
d.i. de overtuiging, dat een verlichte wetenschap het leven op de juiste
') Réflexions sur la violence 1930', 32 vlg.; vgl. Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus 19262, 78 vlg. „Die Fahigkeit
zum Handeln und zum Heroismus, alle weltgeschichtliche Aktivitat liegt für Sorel
in der Kraft zum Mythos." Men zie verder Michael Freund, Georges Sorel, Der revo
lutionaire Konservatismus 1932, i.h.b. 160, 198, 208 vlg.
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wijze inrichten en de, vernietiging brengende, hartstochten van den barbaarsen mens beteugelen kan. In deze mythe leeft de mens geïsoleerd,
primair als „individu" (Rousseau!); men sluit de ogen voor het phenomeen
van het collectieve bewustzijn; volksmythen verdwijnen, zodat geen volks
gemeenschap kan ontstaan en atomisering het gevolg is.
De machthebber kan slechts naleving van zijn bevelen en daarmee
bestendiging van zijn heerschappij-positie verwachten, wanneer het geloof
aan zijn legitimiteit leeft bij zijn onderdanen. Op grond van de
betekenis, welke de specifieke legitimatie-vormen blijken te bezitten
voor de structuur ener machtconstellatie in haar geheel, nam Max Weber
deze als grondslag voor een indeling der heerschappij. Hij onderscheidde
„drei reine Typen legitimer Herrschaft", het rationale, het traditionale en
het charismatische type. „Im Fall der satzungsmassigen Herrschaft
wird der legal gesatzten sachlichen u n p e r s ö n l i c h e n O r d n u n g
und dem durch sie bestimmten Vorgesetzten kraft formaler
Legalitat seiner Anordnungen und in deren Umkreis gehorcht. Im Fall der
traditionalen Herrschaft wird der P e r s o n des durch Tradition berufenen
und an die Tradition (in deren Bereich) gebundenen Herrn kraft
Pietat im Umkreis des Gewohnten gehorcht. Im Fall der charismatischen
Herrschaft wird dem charismatisch qualifizierten F ü h r e r als solchem
kraft persönlichen Vertrauens in Offenbarung, Heldentum oder Vorbildlichkeit im Umkreis der Geltung des Glaubens an dieses sein Charisma
gehorcht." l)
Van de weergegeven indeling is hier vooral het eerste type, dat
men ook het constitutionele zou kunnen noemen, van belang. Immers:
de betekenis van constitutie en grondwet in het bijzonder en van „het
recht" in het algemeen voor het probleem van de staatsvorm eist nog
bespreking. Een korte analyse van het zich als grondwet of constitutie
aandienend problemencomplex moge hier volgen. Het is moeilijk, in de
nederlandse taal een equivalent te vinden voor de zich thans in de moderne
duitse litteratuur (Weber, Sander, Schmitt e.a.) baanbrekende onder
scheiding van „Verfassung" en „Verfassungsgesetz". In het nederlands
toch zijn „constitutie" en „grondwet" identiek. Men veroorlove mij
daarom, voor deze beschouwing de volgende woordbetekenis in te voeren:
Verfassung = constitutie; Verfassungsgesetz = constitutionele regeling;
(Sanders) Staatsgrundgesetz = staatsregeling. Langs deze weg kan de
samengestelde materie, welke in de grondwet geheten oorkonde gewoonlijk
is opgenomen, enigermate ontward worden.
De thans volgende definities sluiten bij het reeds geformuleerde
staats begrip aan, hetwelk luidt: oorspronkelijke heerschappij van een
machthebber, die bereid is zijn macht op een bepaalde wijze uit te oefenen.
Wanneer de bevelen van een machthebber (d.z. uitnodigingen zich op een
bepaalde manier te gedragen, met bedreiging van een, afschrikkende
werking beogend, gevolg voor geval van niet-opvolging) wetten heten,
dan is het duidelijk, dat de oorkonde „grondwet" geen wet is. Daar de
gangbare staatsleer slechts wetten (in ruime zin, dus ook: verordeningen
enz.) ofwel gesanctioneerde rechtsnormen tot haar materiaal rekent
— een onjuiste beperking —, is men wel gedwongen de „grondwet als
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een wet of het bestanddeel van een wet voor te stellen. Daarbij wordt over
het hoofd gezien, dat den machthebber ook geheel andere tactische middelen
ten dienste staan; het bevel is slechts één wapen uit dit arsenaal. —
Staatsregeling is de aan den machthebber gerichte uitnodiging,
bereid te zijn, de hem ten dienste staande macht in een bepaalde richting
wel of niet te gebruiken. Wanneer deze uitnodiging gevolg heeft, is de
situatie Staat op een bepaalde manier geconcretiseerd; niet echter uit
sluitend, doch alleen mede door deze uitnodiging: staat is denkbaar
zonder staatsregeling. — De constitutie van een staat is een
toestand — niet een regeling —, waarin de voorwaarden vervuld zijn voor
de gestadige overgang van deze staat in andere, steeds gelijke staten.
Deze gelijkheid betreft het aantal der machthebbers, de wijze, waarop,
en de omvang, waarin zij meewerken aan de uitoefening van de macht,
het geval, waarin, en de wijze, waarop de overgang plaats heeft. Men kan
zich zeer wel een staat denken, welke geen constitutie heeft, bijvoorbeeld
een dictatoriale, zuiver charismatische machtconstellatie. — D e c o n 
stitutionele regeling tenslotte is gericht op het doen ontstaan
of verwezenlijken van de toestand constitutie, welke echter ook zonder
deze speciale regeling bestaan kan; omgekeerd impliceert het bestaan der
regeling nog niet het bestaan van de toestand constitutie, met name dan
niet, wanneer de in deze regeling vervatte uitnodiging geen gevolg heeft.
— Sander concludeert- „mit Staatsgrundgesetzen wird auf die Regelung
der Ausübung einer bestehenden Staatsmacht, hingegen mit
Staatsverfassungsgesetzen auf die Regelung der
Entstehung
neuer Staatsmacht gezielt." *)
Als voorbeeld van staatsregeling kan op de grondrechten gewezen
worden; voorbeelden van constitutionele regeling zijn: de regeling van de
troonopvolging, van de samenstelling van het wetgevend lichaam en van de
verkiezingen. De traditionele grondwets-teksten of oorkonden kunnen nog
meer inhouden dan staats- en constitutionele regelingen; dit slechts ter
volledigheid.
Staatsregeling en constitutionele regeling plegen tot het recht
gerekend te worden. De dubbelzinnigheid van dit begrip is steeds aanleiding
tot weergaloze verwarring. Daarom is het dienstig, scherp te onderscheiden
tussen de bevelen van machthebbers (wetten enz.) en de genoemde rege
lingen, daar beide, zeer heterogene groepen steeds recht heten. Ik beperk
mij hier verder tot de laatste groep, hetgeen men niet uit het oog gelie/e
te verliezen. Wat nu deze groep betreft, bedoelt de betiteling „recht" uit
te drukken: uitsluiting van „willekeur" door reglementering, stabilisering
en duurzaam maken van de concrete situatie Staat, waardoor het mogelijk
wordt met grotere zekerheid op toekomstige gebeurtenissen van machthandhaving en -uitoefening te bouwen. Wanneer Sander constateert,
dat constitutionele regeling steeds gericht is „auf einen Dauerzustand"
en staatsregeling „zwar nicht auf einen Dauerzustand, wohl aber auf
stetig identisch auftretende Zustande der Ausübungsbereitschaft jener
Staatsmacht-Inhaber, welche gemasz den Staatsverfassungsgesetzen stetig
aufeinanderfolgen sollen," 2) dan meen ik, dat juist dit de elementen zijn,
*) Vgl. Sander, Staat enz. l.c. 106-157.
a) l.c. 152.
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welke men op het oog heeft, wanneer men de staat met behulp van het
recht wil beïnvloeden en aan banden leggen, om de situatie Rechtsstaat —
althans gedeeltelijk; de overige elementen kunnen hier niet besproken
worden — te realiseren. Het hier geëxpliceerde rechtsbegrip wordt miskend
in het consequente rechtspositivisme, dat iedere staat, ook een onbeperkt
absolutistische staat, rechtsstaat meent te kunnen noemen. ')
Juister en meer in overeenstemming met het traditionele woordgebruik
schijnt het, aan de aan iedere staat als zodanig eigen, in zijn definitie
samengevatte constructie niet de naam recht te geven. Wanneer men zegt:
staats- en constitutionele regeling zijn rechtsinstituten, betekent dit: het
zijn preciseringen van een bepaalde soort, aangebracht aan de ideële
constructie Staat; zij hebben dus een plaats binnen de machtleer of politiekals-gebied. — Hier werd getracht, de Idealtypus van het (staats-) recht
te omlijnen. Hoe daarnaast het begrip recht (ook: als positief recht!) als
middel van politiek leeft in de sfeer der ideologie, hoe zich om het recht
een mythe spint, kan hier niet verder worden uiteengezet. Slechts zij er op
gewezen, dat de gehele zogenaamde normativiteit van het recht, welke
zoals bleek, in de ideële constructie niet behoeft te worden opgenomen,
van ideologische en dus ook polemische aard is. 2)
De machthebber, die zich aan de in staats- en constitutionele regeling
vervatte uitnodigingen houdt, kan zijn machtsuitoefening „rational"
rechtvaardigen. Het (staats-) recht is voorwaarde voor de mogelijkheid
van Max Webers „rationale Herrschaftslegitimation".
De hier gegeven beschouwing was nodig om te kunnen uitmaken,
0f — zoais de gangbare leer luidt — in de „grondwet" van een staat zijn
staatsvorm kan gevonden worden. Na de onderscheiding van staat
en constitutie, staatsregeling en constitutionele regeling moet het antwoord
ontkennend luiden. Staatsvorm is in de eerste plaats het typische kenmerk
van een concrete situatie Staat. Eerst in de tweede plaats kan het woord
bedoelen: de diverse staats- en constitutionele regelingsvormen.
Het is van het grootste gewicht, bij de beschouwing van sociale ver
schijnselen ideële constructie en mythe, Idealtypus en ideologie scherp te
onderscheiden. De ideële constructie typeert een situatie, de ideologie
levert geestelijke wapens voor hen, wier gedrag aan het bestaan dier
situatie georiënteerd is. Tegen de stroom van alle ideologieën in wordt
de ideële constructie gezocht als mythe-loos standpunt, aan geen enkele
„lichting" steun biedend; een „unendliche Aufgabe", welke natuurlijk
niet uitsluit, dat men zich naast en afgescheiden van dit streven bekent
tot de — noodzakelijke! — eigen mythe.
Politieke debatten zijn gekenmerkt door het door elkaar haspelen
van „idealtypische", ideologische en sociologisch empirische realiteit.
Wat daar geoorloofd is — om den concreten tegenstander te verslaan —
moet hier vermeden worden.
•

*

•

i) Vgl. Kelsen, Allgemeine Staatslehre 1925, 91. Dit is ook het standpunt
mijn dissertatie Moderne rechtsvormingstheorieën I932- Voor een critiek van
het normlogisch rechtspositivisme is hier geen plaats.
a) Over het positieve recht als ideologie vindt men voortreffelijke opmerkingen
bij Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, 47 en Über die drei Arten enz., 35 vlg.
van
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In de strikte zin van het woord kan staatsvorm slechts zijn: de bij
zondere structuur van de situatie Staat. Van de verschillende onderschei
dingscriteria is dat, gelegen in het aantal der machthebbers hier van
belang: in de monocratie heerschappij van een enkeling, in de oligocratie
van een minderheid, in de democratie van „het volk", dus van allen.
— Ligt er niet een aanmatiging in, aan de vele geschriften over de demo
cratie er nog een te willen toevoegen ? De hier gegeven beschouwing,
welke de democratie principieel niet als in meerdere of mindere mate
slechte of goede staatsvorm wil veroordelen of prijzen en dus geen
politiek programma inhoudt, moge haar rechtvaardiging vinden in de
doorvoering van de onderscheiding: ideële constructie-ideologie en de
daaruit mogelijkerwijs voortkomende theoretische verheldering. Want
groot is de bestaande begripsverwarring! De meest uiteenlopende idealen
van de negentiende eeuw — van opvoeding tot eendracht onder de volkeren
— zijn „echt democratisch" genoemd, een gevolg van de — eerst sedert
enkele jaren enigermate tanende — toverkracht en evidentie der demo
cratische mythen. Hier zullen verder slechts de democratie als staats
vorm en de deze tot voorwerp hebbende politieke ideologieën besproken
worden.
Het is een twistpunt, of het aantal der machthebbers zonder meer de
grondslag ener onderscheiding van staatsvormen kan opleveren. ')
Toegegeven zij, dat de betekenis der onderscheiding verre uitgaat boven die
van een simpel verschil in getalsterkte; toch voldoet zij voor de allereerst
te volbrengen opgave: een ideële constructie Democratie te vinden, welke
richtsnoer en middelpunt van het verder onderzoek zal zijn. Letterlijk
betekent democratie: het volk is machthebber; aan beide zijden van de
staatsrelatie machthebber-onderdaan moet dezelfde groep mensen te
vinden zijn. Het hier gebezigde begrip volk is correlatief met, bestanddeel
van de staatsdefinitie; dit volk is het staatsvolk, dus niét per se volk in
nationale zin, niét per se gemeenschap van lieden, die iets „gemeen
schappelijk" hebben. En met onderdaan is niét bedoeld ieder onder de
staatsmacht ressorterend individu („staatsburger" zowel als vreemdeling),
maar een type van volwaardig onderdaan, dat in het kernstuk der
machtrelaties van iedere staat te vinden is en daar als normaal, als „regel"
en niet als „uitzondering" geldt. Het democratische „volk" is dus het
geheel der volwaardige onderdanen, welke collectief de staatsmacht
uitoefenen. Hierbij mag niet een der volwaardige onderdanen uitgesloten
zijn; slechts dan is werkelijk het staatsvolk machthebber, wanneer de
bevelen alléén met algemene stemmen gegeven worden ( = Idealtypus!). 2)
Het feit, dat aan beide zijden van de machthebber-onderdaanrelatie
dezelfde groep mensen gevonden wordt, pleegt men met: i d e n t i t e i t
van volk en regeerders aan te duiden. Dat dit woord kennelijk uit de mythe
der democratie afkomstig is, moet hier tot voorzichtigheid manen. Kern
gedachte dezer ideologie is namelijk: dat niet „anderen", niet „autori
teiten" over het volk heersen, doch dat dit o v e r z i c h z e l f de
de heerschappij behoort uit te oefenen; zo spant men de paarden ener
„zedelijke vrijheid" voor de wagen der democratie; een staatsvorm, welke
*) Vgl. Schmitt, Verfassungslehre, 215, 236; Leibholz, Das Wesen der Reprasentation 1929, 64; Sander, Demokratie, 33.
•) Vgl. Sander, l.c. 53.
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zich als „auto-nomie" kan rechtvaardigen, belooft de druk der macht
onvoelbaar te maken. Evenwel, wanneer men de ideële constructie van de
staatsvorm democratie op het oog heeft, dus van een bijzondere situatie
staat of heerschappij, dan vergete men niet, dat in de figuur „heerschappij
is voorondersteld, dat subject en geadresseerde der machtsuitoefening nimmer
identiek ofwel dezelfde individuen kunnen zijn. In een, honderd onderdanen
tellende, staat, in welke de zuivere democratie verwezenlijkt is en dus alle
besluiten met algemene stemmen genomen worden, oefent niet ieder
individu heerschappij uit „over zichzelf" — dit zou een zinloze uitspraak
zijn — en dus evenmin alle honderd medemachthebbers (het volk) over
alle honderd onderdanen (het volk), maar
en dit is het bereikbare
minimumverschil — over iedere onderdaan telkens de negen-en-negentig
overblijvende machthebbers. Terwijl dus identiteit van volk als macht
hebber en volk als onderdaan, inhoudend heerschappij van het volk over
zichzelf, onbestaanbaar en logisch onvoorstelbaar is, is er wèl identiteit
van de collectiviteit der onderdanen en van hen, die onder de groep der
mogelijke of potentiële machthebbers vallen. Dit ogenschijnlijk slechts
kleine verschil demonstreert de noodzakelijkheid der onderscheiding van
ideologie ener- en ideële constructie anderzijds. Wie deze onderscheiding
verwaarloost, moet in tegenspraak komen met zich zelf. Een voorbeeld
uit de staatstheoretische literatuur moge dit verduidelijken.
Naar het oordeel van Carl Schmitt kunnen alle onderscheidingen van
echte staatsvormen, van welke aard zij ook mogen zijn, herleid worden
tot de „entscheidenden Gegensatz von I d e n t i t a t und R e p r S s e n t a t i o n", twee tegenoverelkaar staande „Orientierungspunkte" voor de
beoordeling van concrete staatsvormen, welke elkaar nochtans niet
uitsluiten. x)
Allereerst, wat is bedoeld met Reprasentation ? Wanneer men
leest, dat representatie slechts in de sfeer der „Öffentlichkeit" kan plaats
hebben, „etwas Existenzielles" is, steeds betrekking heeft op de politieke
eenheid als geheel, „über jeden Auftrag und Funktion hinausgeht"
en onafhankelijkheid vooronderstelt, dan wettigt dit de conclusie, dat hier
niets dan het verschijnsel heerschappij als zodanig en zonder enige nadere
differentiatie getypeerd wordt, niét echter een voor de onderscheiding der
staatsvormen bruikbare maatstaf gevonden is. Het duidelijkst blijkt dit
dan ook uit deze uitspraak van Schmitt: „Es gibt keinen Staat ohne Re
prasentation, weil es keinen Staat ohne Staatsform gibt und zur Form
wesentlich Darstellung der politischen Einheit gehort." Het zal niet ver
wonderen, dat Schmitt, al het niet-democratische onder representatie
samenvattend, de democratie als staatsvorm tracht te definiëren met behulp
van het principe der identiteit. Zo luidt dan ook de „Definition der Demokratie: Demokratie ist Identitat von Herrscher und Beherrschten, Regierenden und Regierten, Befehlenden und Gehorchenden". Als men dan
verder leest, dat „kein demokratischer Staat auf jede Reprasentation
restlos verzichten kann", en dat absolute identiteit „Auflösung der
politischen Einheit" zou betekenen 2). dan wordt de tegenspraak zichtbaar.
Deze verdwijnt slechts dan, wanneer men — iets, wat Schmitt verzuimt
!) Schmitt l.c. 205-212; ook Leibholz l.c. 64 vlg.
2) l.c. 234, 277 en 207.
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de weergegeven definitie opvat als ideologie, de laatste uitspraken daaren
tegen als gericht op de ideële constructie van een staatsvorm.
In de ideële constructie democratie nam ik op de elementen staat,
samenvallen van de personengroepen, die aan beide zijden van de staatsrelatie kunnen staan, en eenstemmigheid als voorwaarde voor de vorming
van de staatswil. Verder kunnen vrijheid en gelijkheid ertoe gerekend
worden, echter slechts voorzoverre v r ij h e i d betekent: het mede
machthebber zijn in alle staatsrelaties, behalve in die, waarin het individu
in quaestie zelf als onderdaan fungeert; en g e 1 ij k h e i d : dat deze
situatie voor alle onderdanen - potentiële machthebbers gelijk is. De hier
gereleveerde vrijheid, welke juist door en met de gelijkheid verwezenlijkt
wordt, is de zogenaamde politieke vrijheid, welke positief een zelf-alleskunnen-doen w.b. machtsuitoefening inhoudt. Dat men in het algemeen
ervan afkerig is, het begrip vrijheid in verband te brengen met democratie l),
vindt daarin zijn goede zin, dat vrijheid meestentijds een situatie aanduidt,
welke daardoor ontstaat, dat — negatief dus — anderen-iets-niet-doen,
m.a.w. zich van een bepaalde of van alle — consequentie: anarchie —
machtsuitoefening onthouden ten opzichte van het daardoor „vrije"
individu. Reeds eerder bleek, dat dit negatieve vrijheidsbegrip van het
liberalisme en anarchisme geen politiek vormprincipe inhoudt. Men kan
dan ook het liberalisme niet scherp genoeg van het democratisme onder
scheiden (daarover straks).
Wie aan de democratische gelijkheid (égalité) een betekenis hecht,
welke uitgaat boven die, welke zojuist omschreven werd, stapt onvermijde
lijk over naar de ideologische sfeer. Niet alleen van het negatieve vrijheids
begrip is anarchie de uiterste consequentie, ook in het gelijkheidsbegrip
ligt deze mogelijkheid besloten. De betekenis van de democratische identi
teitsideologie ligt dan ook allereerst daarin, dat zij iedere qualitatieve
differentiatie van regeerders en geregeerden of volk wil uitbannen;
dat zij streeft naar de vernietiging van alles, wat autoriteit is of heeft en
daardoor in een polaire spanning staat tot het volk als het autoriteit-loze,
het vormloze, (nog)-niet-gequalificeerde; de nieuwe heerschappij van
het volk over zichzelf belooft een staatsvorm te zijn, welke
eigenlijk
geen heerschappij is. Het is duidelijk, dat men zich hiermee een wapen
gesmeed heeft tot het gedeeltelijke terugdringen of algehele ondermijnen
van een bestaand regime. Natuurlijk is dit — voor een niet principieel
anarchistisch streven — in een concrete historische situatie niet voldoende.
Het vraagstuk, hoe de democratische ideologie de exponent ener revolutio
naire volksbeweging zelf vervolgens in het zadel helpt, wordt opgelost
in de theorie van het maatschappelijk verdrag: het souvereine, uit gelijke
individuen bestaande volk draagt hem uit eigen machtsvolkomenheid
de heerschappij op (caesaristische, bonapartistische legitimatie). De
democratisch-ideologische begrippen (volk, volkswil, volkssouvereiniteit,
gelijkheid enz.), werktuigen in de hand der typisch—historisch en traditi
oneel—ongequalificeerden, wisselen dus van betekenis, al naar gelang van de
concrete tegenstander en de concrete gevechtspositie, en wel: van oppositieen ressentimentsideologie met anarchistische consequenties enerzijds tot
') Schmitt l.c. 224; Tocqueville, La démocratie en Amérique, 86.
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legitimatie van den, al dan niet afzetbaren, charismatischen volksleider
anderzijds. *)
. . .
Rousseau, in wien deze tegenoverelkaarstaande, op vernietiging
en op vestiging van heerschappij gerichte tendenzen duidelijk aanwezig
zijn, ontging de anarchistische consequenties met behulp van de gedachte
der'absolute volkshomogeniteit: waar democratie verwezenlijkt is, kan
men niet een ware mening hebben, welke zou afwijken van de ,,v o 1 o n t é
générale". Ik zie hierin meer dan een slechts ideologische voor
stelling; aan de hierboven gegeven ideële constructie Democratie moet het
element der homogeniteit nog worden toegevoegd, om zoowel
positieve als negatieve eenstemmigheid te bereiken: allen denken en
willen hetzelfde. Daarnaast kan het woord een zuiver ideologische be
tekenis hebben, wanneer het dienst doet als middel ter rechtvaardiging
van quasi-democratische staatsvormen, zo wanneer men van een minder
heid zegt, dat zij op grond der democratische homogeniteit in-het-ongelijk
is tegenover de meerderheid. — In de homogeniteit als bestanddeel der
ideële constructie ligt ook het bekende, verstrekkende democratische
principe der „nation une et indivisible" besloten; dit duldt geen verdeling
der homogene groep in autonome kringen met zelf-regering, welke de
homogeniteit illusoir zou maken.2) (minderhedenbescherming en selfgovernment zijn niet democratische, maar liberalistische ideën.) — De in het
enkele mens-zijn gelegen gelijkheid van individuen constitueert nog geen
democratische homogeniteit; daartoe wordt een substantiëlere overeen
stemming, een werkelijke gemeenschap vereist, welke de mogelijkheid biedt,
de heterogenen als „vreemden" te disqualificeren. De homogeniteit heeft
haar oorsprong in gemeenschap-vormende, integrerende werking hebbende
mythen; deze bepalen dan ook, wie als „volwaardige onderdanen tot e
demos behoren, zodat dit laatste element der ideële constructie Democratie
tenslotte aan een mythe zijn concrete inhoud ontleent van geval tot geval. )
Bij de beschouwing van de specifiek democratische begrippen vrijheid,
gelijkheid, identiteit, homogeniteit, volonté générale en volkssouvereiniteit
werd telkens nagegaan, welke betekenis zij hebben voor de ideologie en
in hoeverre zij kunnen fungeren in de ideële constructie. Wie deze laatste
waardeloos acht op grond van het feit, dat zij nimmer in de historie verwezenlijkt is geweest, noch ooit verwezenlijkt zal kunnen worden, miskent
haar zin: slechts met behulp der ideële constructie is het mogelijk over enig
politiek verschijnsel te zeggen, dat het een tendenz in democratische richting
vertoont. „II n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n en existera
jamais", zegt Rousseau, wat niet wegneemt, dat men een ware democratie
als „Idealtypus" construeren kan, om zo een maatstaf te hebben om een
democratische of on-democratische strekking te kunnen constateren.
Al hetgeen aangevoerd kan worden ter rechtvaardiging van deze staats
vorm Democratie, zou ideologie-der-democratie kunnen heten. Iets
1) Zeer interessant historisch materiaal geeft Borkenau, Zur Geschichte der
demokratischen Ideologie, Zeitschr. f. öff. Recht, Bd. XIII, 336' „S*
2) Schmitt: „Zur Demokratie gehort notwendig Homogenitat. Parlamentarismus
enz. 13. Sander: „auf Grund des Wesens der Demokratie sind die Begnffe , Allgememwille" und „einheitliche und unteilbare Nation" notwendig mit dem Wesen
Demokratie
verbunden." l.c. 46.
.
„
3) Vgl. Schmitt, Verfassungslehre 227 over „Staatsangehorigen .
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anders daarentegen is een democratische ideologie: hiermee heb ik de
legitimatie van op zich zelf beschouwd niet -democratische staatsvormen
met behulp van aan de ideële constructie en de ideologie der democratie
ontleende begrippen op het oog (voorbeelden: caesarisme, parlemen
tarisme). Staten, in welke een meerderheid der „volwaardige onder
danen", een minderheid of een enkeling der volksgenoten de macht in
handen hebben, souverein zijn, zijn als zodanig nooit democratieën,
Haar het volk als geheel hier niet werkelijk de macht uitoefent; toch kunnen
deze machthebbers zich eventueel „democratisch" legitimeren, bijvoor
beeld met behulp van de homogeniteitsgedachte, of door erop te wijzen,
dat zij „eigenlijk het volk zelf zijn' , dat zij door het volk gekozen zijn en
dit daarom r e p r e s e n t e r e n .
Van het begrippenpaar identiteit-representatie der moderne literatuur
is niet alleen het eerste, zoals bleek, weinig scherp omlijnd. Er werd reeds
op gewezen, dat representatie wel gebruikt wordt voor heerschappij als
zodanig, zonder nadere aanduiding. Zo is volgens Leibholz, die een mono
grafie aan het begrip wijdde, „jede Reprasentation personeller Einheiten,
vor allem also die einer Gemeinschaft .... „Herrschaft" und jedes Wirken
der zur Reprasentation einer Gemeinschaft Berufenen „Herrschaftsausübung"." x) Typisch ideologisch daarentegen worden de volgende
definities: Schmitt noemt representeren „ein unsichtbares Sein durch
ein öffentlich anwesendes Sein sichtbar machen und vergegenwartigen",
en bij Leibholz „bedeutet Reprasentieren, dasz etwas nicht real Prasentes
wieder prasent, d.h. existenziell wird." 2)
Mijns inziens is het begrip representatie zuiver polemisch; zijn ideolo
gische functie ligt daarin, dat een machthebber zijn doen en laten legiti
meren kan door erop te wijzen, dat hij handelt „als representant" van iets
of iemand, welks of wiens legitimerende kracht volledig evident is; de
representant bekleedt zich met de waardigheid van het gerepresenteerde,
d.w.z. van oorspronkelijke legitimiteitsdragers, als daar zijn God, het
volk, de natie, de Kroon, de Gerechtigheid, het proletariaat, enzovoort.
Tot de constituerende elementen van het begrip representatie behoort,
dat de representant een zogenaamd vrij mandaat heeft, m.a.w.
dat hij — en niet het gerepresenteerde — het werkelijke machtcentrum
is, dat hij oorspronkelijk machthebber is en dus bij de machtsuitoefening
geheel naar eigen inzicht handelt. Zo staat de representant tegenover de
simpele plaatsvervanger (Stellvertreter), die een zgn. imperatief mandaat
heeft, dus slechts in volkomen onzelfstandigheid letterlijk zijn opdracht
uitvoert en daartoe dan ook geen bijzondere legitimatie behoeft. 8)
Een verhouding van representatie kan op verschillende wijzen
ontstaan, niét slechts op grond van verkiezingen, doch ook door traditie,
benoeming, het lot, enzovoort. (Het is dan ook slechts een polemische
verenging van het begrip, wanneer men alleen het gekozen Lagerhuis
het volk laat representeren en aan het door den engelsen Koning benoemde
Hoogerhuis „representatief karakter" niet wil toekennen.) Bij een ver
kiezing moet men steeds onderscheiden, of de gekozene werkelijk represen') Das Wesen der Reprasentation, 140.
') l.c. 209; 1. c. 26.
') Vgl. over het zowel bij representatie als bij plaatsvervanging optredende
toerekeningsproces Weber l.c. 171 vlg., Leibholz l.c. 36 vlg.
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tant of slechts plaatsvervanger is; deze laatste heeft een (imperatief)
mandaat, zijn opdrachtgevers zijn daarom de eigenlijke machthebbers. —
Deze korte kenschetsing van het representatie-probleem moge hier volstaan.
Thans is een opsomming aan de orde van die staatsvormen, welke,
vergeleken met de ideële constructie, dus: als afwijkingen van de Idealtypus,
niet democratieën zijn, maar wel om verschillende redenen — er kan
bijvoorbeeld, in schijn of in werkelijkheid, een tendenz in de richting van
de ware democratie gerealiseerd zijn — met behulp van een democratische
ideologie gelegitimeerd plegen te worden en als gevolg daarvan dan ook
wel op de naam democratie aanspraak maken, al naar gelang van het
voordeel, dat het in concreto biedt. — In de in afgeleide zin „democra
tische" staten is machthebber een groep, meerderheid of minderheid
der volwaardige onderdanen of volksgenoten, of ook een enkeling, welke
zich legitimeren door „representatie van het souvereine volk", aan hetwelk
zij, in ideologische zin, de macht ontlenen. Al naar gelang van de samen
stelling (in de zin van: samengesteld zijn en samengesteld worden) van
den machthebber kunnen deze staatsvormen met democratische legitimatie
onderscheiden worden. Een zodanige legitimatie treedt daar op, A waar
de gezamenlijke volwaardige onderdanen weliswaar niet de reële macht
hebbers, maar dan toch wel de potentiële machthebbers zijn, inzoverre
hun de mogelijkheid geboden is, door middel van het uitbrengen van hun
stem over een ontwerp, mee te werken aan de vorming van het besluit
( = staatswil) ener meerderheid hetzij van alle volwaardige onder
danen, hetzij ook weer van derzelve meerderheid (als zgn. quorum);
B waar de gezamenlijke volwaardige onderdanen niet reële of, in boven
genoemde zin, potentiële machthebbers zijn, maar hun wel de mogelijkheid
is geboden door middel van verkiezingen een groep van reële
of potentiële machthebbers of ook een enkele reële machthebber aan te
wijzen. Ad A: wanneer de staatswil gevormd wordt door een minderheid
van alle volwaardige onderdanen, heeft men te doen met een democratisch
gelegitimeerde oligocratie. De reële machthebbers representeren de
collectiviteit der potentiële machthebbers( =het volk). Ad B: hier represen
teren de reële machthebbers zowel de potentiële machthebbers als de
collectiviteit der potentiële kiezers (= het volk); het karakter van „ver
kiezingen", bij welke de gekozenen bindende opdrachten meekrijgen, is
een geheel ander dan het onder B bedoelde; dan zijn namelijk de,,kiezers
(reële of potentiële) machthebbers en valt dus deze figuur niet onder B,
maar onder A. De onder B bedoelde, door verkiezingen geformeerde
representatie sluit het zgn. imperatieve mandaat uit 1).
De democratieën A zijn als zodanig gekenmerkt door de bijzonderheid
der directe machtsuitoefening: zij zijn als staats-vormen min
of meer democratisch of democratisch gelegitimeerd. De indirecte, zgn.
„mittelbare" democratieën B daarentegen vinden — daar het volk hier
tenenenmale van de machtsuitoefening is uitgesloten
niet als
staatsvormtypen een rechtvaardiging voor het voeren van de naam demo
cratie; deze niet-democratische staatsvormen (monocratie of oligocratie)
verwezenlijken slechts in een bijzonderheid hunner c o n s t i t u t i e s
een democratische tendenz: door het kiezersvolk worden regelmatig
i) Vgl. Sander l.c. 64 vlg.; Schmitt l.c. 262; Leibholz l.c. 119.
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nieuwe machthebbers in de plaats van de oude gesteld.1) Het volk kan een
groep machthebbers kiezen — deze heet parlement —, of een enkele
machthebber; in het laatste geval pleegt men van plebiscitaire democratie
te spreken. Zeer juist zegt Max Weber: „Die „plebiszitare Demokratie"
der wichtigste Typus der Führer-Demokratie — ist ihrem genuinen
Sinn nach eine Art der charismatischen Herrschaft, die sich unter der
F o r m einer vom Willen der Beherrschten abgeleiteten und nur durch
ihn fortbestehenden Legitimitat verbirgt. Der Führer (Demagoge) herrscht
tatsachlich kraft der Anhanglichkeit und des Vertrauens seiner politischen
Gefolgschaft zu seiner Person alssolcher"—een zuiver monocratische
staatsvorm dus —; en: ,,dem Typus der plebiszitaren Führerdemokratie
stehen die
Typen der führerlosen Demokratie gegenüber", de parlements-staten.
Slechts voor enkele opmerkingen over een species dezer parlementsstaten, het parlementaire stelsel, sedert de franse revolutie
kern van zeer vele grondwetten, is hier nog ruimte. Tot de ideële
constructie van het parlementaire stelsel behoort als constituerend element,
uitsluiting van het imperatieve mandaat; het is dus géén democratie, maar
een oligocratische staatsvorm. Bovendien is het „durch das Streben nach
Minimisierung der Herrschaft des Menschen über den Menschen charakterisiert" 2), m.a.w. een liberalistisch instituut, gekenmerkt door
een buitengewoon ingewikkeld systeem van balancering der diverse macht
factoren, hetwelk ten doel heeft, te verhinderen, dat zich op enigerlei wijze
ergens alle staatsmacht concentreert. Het consequente democratisme
daarentegen heeft — dit komt bij Rousseau sterk tot uiting — in het
principe der volkssouvereiniteit een absolutistisch moment, zodat men tot
deze slotsom moet komen: d e m o c r a t i s m e e n l i b e r a l i s m e
sluiten elkaar uit.3)
Oorzaak van zeer veel verwarring ligt in het feit, dat de zogenaamde
liberale, parlementaire „democratie" als staatsvorm
geen democratie is!
In alle staatsregelingen sinds 1789 werd het imperatieve mandaat met
succes uitgesloten. Dit besliste natuurlijk over de zin der afvaardiging.
„Der Abgeordnete ist für die Vorstellung des alten Liberalismus ein durch
Intelligenz und Bildung ausgezeichneter, nur für das politische Ganze
als solches besorgter Mann." Schmitt vervolgt: „Diesen Idealtypus des
Abgeordneten musz die Verfassungslehre wohl beachten, denn das Pariament erhalt dadurch die Bedeutung einer reprasentierenden Elite, einer
aristokratischen Versammlung mit reprasentativem Charakter". )
De afgevaardigden moesten in een discussie het compromis vinden, dat
de waarheid het dichtst benadert en om zijn algemene tolerantie de ideale
*) Vgl. Sanders analyse l.c. 68.
2) Weber l.c. 156 vlg.
.4
^
...
8) „Demokratie und Liberalismus sind zwei (historisch)
unzertrennliche und
doch feindliche Begriffe; ihre Streitigkeiten und Aussöhnungen beschaftigen das
politische Denken des 19. Jahrhunderts und unserer Zeit." Ruggiero, Geschichte des
Liberalismus in Europa 1930, 76. Schmitt spreekt van de „ganz unliberalen, vielmehr
wesentlich politischen und zum nationalen und totalen Staat drangenden Kratten
der Demokratie." Der Begriff des Politischen, 50; Schmitt, Parlamentarismus enz.,
passim; Sander l.c. 74-85: „Der Demokratismus ist Absolutismus." Onjuist derhalve
Kelsen, Von Wesen und Wert der Demokratie 19292, 101:
ïst der Relativismus
die Weltanschauung, die der demokratische Gedanke voraussetzt.
*) Verfassungslehre, 217.
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oplossing is. De cardinale voorwaarde voor het behoorlijk functioneren
van de parlementaristische wetgevingsmachine is daarom slechts vervuld,
wanneer er geen principieel onoverbrugbare kloven in het parlement
bestaan. Deze zijn opgetreden van het ogenblik, dat het parlement niet meer
uitsluitend het liberale burgerdom belichaamde en het parool van de
klassestrijd een tweedeling voltrok, een mythe, welke verzoening of
vergelijk met de tegenstander uitsloot.
In verband met het parlementaire stelsel wordt het woord „demo
cratie" dus polemisch gebruikt. Merkwaardig is, dat men het parlementaire
stelsel ook als „democratisch" en „hoeder der democratische beginselen"
geprezen vindt in de strijd tegen de plebiscitaire leider-democratie, welke
juist de ideële constructie Democratie veel dichter benadert, veel echter
democratisch is (men denke bijvoorbeeld aan de homogeniteit). Dat
men hier eigenlijk liberale beginselen (vrijheidsrechten enz.) op het oog
heeft, werd steeds meer vergeten. Het is dan ook niet overdreven te beweren,
dat men in de moderne politieke strijd bijna zonder uitzondering het woord
„democratisch" aantreft, waar men eigenlijk „liberalistisch" of „liberaal"
zou moeten lezen of horen. Het was juist de zogenaamde plebiscitaire
democratie, welke de conservatieven van het begin der negentiende eeuw
als „Bestia democratica" vreesden en voor welke Tocqueville, in zijn boek
over democratie, „une sorte de terreur religieuse" ondervond. ')
Met het verdwijnen van het vrije mandaat der afgevaardigden verliest
het parlementaire stelsel zijn „idealtypische" zin. De oorspronkelijke
betekenis der discussie gaat verloren. De afgevaardigden worden agenten
van hun partijen, de nieuwe, thans anonyme machtcentra („partijen
democratie"). Deze anonymiteit is een gevolg van Rousseaus ideologie
der democratie: hij had een afkeer van elke machtformatie, welke geschoven
zou kunnen worden tussen het enkele individu en het regerende volk als
geheel: partijenvorming verminkt het oordeel van het individu, dat alleen
in geïsoleerde toestand zuiver denkt. Deze opvatting had verstrekkende
consequenties: in alle door democratische ideologieën gedragen grond
wetten werden de politieke partijen steeds als non-existent behandeld.
Toch was haar ontstaan juist een onvermijdelijk gevolg der theorie van
Rousseau: het geïdealiseerde individu had namelijk geen mening! In het
zo ontstane vacuum moesten zich wel niet-officiële organisaties der
publieke opinie vormen. De met de principieel vrije aansluitingsmogelijkheid
gegeven ideale homogeniteit gaf aan de partijen meer en meer plebiscitairdemocratische karaktertrekken. Centralisatie, straffe organisatie, disci
pline, concentratie der reële macht in enkele handen, drang naar totaliteit,
d.i. een greep op den gehelen mens en al zijn levensuitingen, een tendenz
dus, staat in de staat te worden, kenmerken de partijstructuur, niettegen
staande vaak ideologieën de schijn van het tegendeel moesten wekken. 2)
Wie het ware gezicht der partijen gekend heeft, kan er zich niet over
verwonderen, wanneer aan de partijen-democratie, ontaarding van het
parlementaire stelsel, een einde gemaakt wordt op de wijze, als onze dagen
te zien geven, namelijk dat een enkele partij de vastgelopen machine weer
op gang moet brengen in een partijloze staat, in welke de dictatoriale
partijstructuur tot staatsvorm wordt.
2)

Overstelpend materiaal bij Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens 1910.
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Causaliteit en Toeval
(Problemen der Epistemologie I)
door
MATTHÉE C. VALETON.
Om iets bepaalds te kunnen verwachten, moeten wij ons iets herinneren,
want om iets bepaalds te verwachten moet men het zich voorstellen,
en zelfs de meest ongebreidelde verbeeldingskracht kan zich mets voor
stellen dat niet in 't een of ander opzicht gelijkt op eenige herinnering.
Maar om ons iets te herinneren moeten wij het in of buiten ons hebben
waargenomen of ons hebben voorgesteld, want iedere herinneringsinhoud
is een verledene waarneming of voorstelling.
Anderszijds zullen wij altijd als wij ons iets herinneren, iets kunnen
verwachten. Dit is wat Mill onzen „generalisatie-drang" („our tendency
to generalize") heeft genoemd, het is eene eigenschap van den mensch
maar ook van het dier. Laat een huisdier ook maar één maal eene belooning
gekregen hebben voor een opgelegde taak, het dier zal er telkens na het
verrichten der taak door zijne houding om vragen. Laat de wilde, onbekend
met vuurwapenen, ook maar éénmaal een geweer hebben zien afvuren,
hij zal telkens als hij iemand met een geweer of iets wat daarop lijkt,
te zien krijgt, een schot verwachten.
Het pas geboren kind maakt als het dorst krijgt reflexbewegingen
met zijn lippen, die al spoedig op zuigbewegingen zullen uitloopen. Aan
de borst van zijn moeder gelegen, zal het dan drinken en zijn dorst zal
overgaan, een volgende maal dorstig zal het zich herinneren, schoon niet
met woorden, dat drinken den dorst gestild heeft en het zal verwachten
dat dit ook weer gebeuren zal.
...
j
u
Door teleurstellingen wordt de generalisatiedrang geremd, schoon
aanvankelijk niet door de eerste teleurstelling. Gaat het kind, niet aan
de moederborst gelegen, aan 't zuigen, het zal blijven zuigen totdat het
krijtende, in slaap valt. Maar zoodra het denkvermogen gerijpt is, zal
ook ééne teleurstelling de verwachting doen ophouden, ja zelfs zal ten
slotte, al is de verwachting tot nog toe steeds vervuld, al is na a altijd b
verschenen, toch in geval men zich herinnert dat c nu eens door d dan
weer door niet-d gevolgd werd, m.a.w. dat er niet slechts vaste maar
ook varieerende successie bestaat, de voorstelling van deze afwisselen
met die van gene: onzekerheid zal het gevolg zijn.
Hier intusschen doet zich de invloed der frequentie gelden. Met
hoe grooter frequentie a steeds door b gevolgd is zonder dat b ooit wegbleef,
des te korter zullen de oogenblikken zijn waarin niet-è verwacht wordt,
m.a.w. des te grooter zal de „kans" of „waarschijnlijkheid" zijn dat b
altijd volgen zal, en is de frequentie ontelbaar geworden, zoo verdwijnt
de verwachting van b's wegblijven uit het bewustzijn. Dat de zon morgen
zal opgaan, verwacht ook hij die niet weet hoe dat komt, er is een vaste
associatie ontstaan tusschen a en b.
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Schijnbaar is frequentie niet altijd voor die associatie noodig. Als
een natuurkundige bij het nemen van proeven eene nieuwe stof heeft
ontdekt, of een plant- of dierkundige een nieuw orgaan van eene plant- of
diersoort, behoeft hij geen nieuwe proef te nemen (tenzij om zich te
vergewissen dat hij niets verzuimd of vergeten heeft) teneinde te verwachten
dat zijne proef „a" altijd hetzelfde gevolg „b" zal hebben. Maar hoe komt
dat? De menschheid heeft door tallooze ervaringen sinds lang geleerd dat
dezeltde bewerkingen op dezelfde stoffen altijd dezelfde resultaten geven.
Zoo volstaat dan ook eene enkele korrekte proefneming om aan gewaande
kennis, die dan ook zal blijken te steunen op inkorrekte proefneming of
in 't geheel niet op proefneming, een einde te maken.
Waar wij overtuigd zijn dat b altijd op a zal volgen, zeggen wij dat
b in causaal verband staat met a, dat a de „oorzaak" is van b. Mits a en
b niet in afwisselende volgorde verschijnen zooals eb en vloed, dag en
nacht, honger en verzadiging, want in dat geval hebben a en b eene
gemeenschappelijke oorzaak, of wanneer a en b opeenvolgende momenten
zijn in het bestaan van een lichaam of eene beweging.
Volgt b bestendig op verschillende a's zoo heeft b eene „pluraliteit
van oorzaken". Moet een bepaalde a samengaan met andere bepaalde
a's om b bestendig ten gevolge te hebben, dan is er „pluraliteit van bestanddeelen der oorzaak". Hitte kan het gevolg zijn van vuur, van zonnebrand,
van wrijving, van chemische samenstelling, maar hitte kan tevens het
gevolg zijn van samenkomende oorzakelijke bestanddeelen. Sterfgevallen
hebben verschillende oorzaken uit verschillende oorzakelijke bestand
deelen samengesteld. Laat X omgekomen zijn door dat hij, van eene trap
gevallen, zijn nek brak, de oorzakelijke bestanddeelen zijn: het bestaan
van X en van de trap, de aanwezigheid van X op de trap, de aanwezigheid
van iets waarover X viel, X's val op zijn nek, de breekbaarheid van X's
nek. Verschillende bestanddeelen eener oorzaak kunnen ook zelve in
causaal verband staan; zooals in het gegeven voorbeeld. Wij zijn gewoon
het bestanddeel dat het meest de aandacht trok, meestal het laatste in
de rij, d e oorzaak te noemen, de overige bestanddeelen, noodzakelijk
daarvoor aanwezig, worden als bekend ondersteld en daarom verzwegen.
Pluraliteit van oorzaken en van oorzakelijke bestanddeelen be
moeilijkt het onderzoek naar oorzaken; in het bijzonder wanneer de
gevolgen er geen gelijkenis mee vertoonen, zooals bij chemische samen
stelling — water b.v. gelijkt noch op zuurstof noch op waterstof — of
bij samengestelde bewegingsrichting, wanneer een lichaam door tegenover
gestelde en gelijke krachten in evenwicht, in rust blijft, of, in beweging
gebracht in richtingen die een hoek met elkaar maken de diagonaal
daarvan volgt, en in het zieleleven, wanneer een emotie ontstaat uit
het samentreffen van tegengestelde indrukken. Mill heeft in zijne bekende
„vijf regels" voor het zoeken van oorzaken die niet voor de hand liggen,
alle mogelijke methoden beschreven om ze op te sporen, maar hij brengt
het niet verder dan tot hooge waarschijnlijkheid.
Wij spreken gewoonlijk van causaal verband als van eene kracht,
waar „werking" van uitgaat, die het gevolg „produceert . Maar dit is
beeldspraak, want kracht en werking zijn abstracties afgeleid uit de
verschijnselen die er door geproduceerd heeten. Terecht zegt Vaihinger
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( die Alsob-philosophie" p. 876): „Wir haben in Wirklichkeit nur Sukzessionen und Koëxistenzen, und wir dichten den Dingen Krafte an, indem
wir die wirklichen Phenomene als schon mögliche ansehen und diese
Möglichkeiten und Eigentümlichkeiten hypostasieren". Eveneens Taine
(„de 1' Intelligence" I p. 376) „Par malheur de cette particularité qui est un
rapport, nous faisons, par une fiction de 1'esprit, une existence; nous
1'appelons d'un nom substantif, force ou pouvoir, nous lui attribuons
des qualités, nous disons qu'elle est plus ou moins grande, nous 1'employons
dans le discours comme un sujet; nous oublions que son être est tout
verbal, qu'elle le tient de nous, qu'elle 1'a reque par emprunt provisoirement
pour la commodité de discours, et qu'en soi il n'est rien, puisqu il n est
qu'un rapport. Trompés par le language et par 1'habitude, nous admettons
qu'il y a la une chose réelle, et réfléchissant a faux nous agrandissons
a chaque pas notre erreur". Causaal verband is dus niets dan uniforme
successie, waar uit tevens blijkt dat „werking uit de verte" volkomen
denkbaar is. Of zij bestaat schijnt nog niet uitgemaakt te zijn.
Sommige philosophen hebben de vraag opgeworpen of het effekt
ook gelijktijdig kan zijn met zijne oorzaak, zooals het geval schijnt te zijn
bij ondergane en uitgeoefende attractie en bij het stooten op een bal
en voortrollen van den bal. Maar deze verschijnselen laten zich gemakkelijk
zoo verklaren, dat de pauze tusschen oorzaak en gevolg hier te kort is
om waargenomen te worden.
Daar alle causaalverband op frequentie derzelfde successies berust,
is iedere causale wet, d.i. ieder causaal verband, eene „statistische
wet d.i. een „waarschijnlijkheids" wet, schoon niet iedere statistische
wet' eene causale wet is. De „causaliteit" d.i. het abstrakte geheel der
causale wetten heeft per definitionem geene oorzaak. Ook zijn de termen
statistische wet en „empirische" wet, van gelijke beteekenis. Eene em
pirische wet is eene wet die niet inbegrepen is in eenige meer algemeene
wet, en dit geldt van alle statistische wetten, terwijl zij tevens daar zij
louter op frequentie berusten statistische wetten zijn. Tal van natuurwetten,
die aanvankelijk louter empirisch waren, konden bij voortgezet onderzoek
van meer algemeene wetten worden afgeleid, bijv. de periodieke herhaling
van eklipsen uit de algemeene bewegingen der hemellichamen.
Het afleiden eener wet uit eene meer algemeene heet deductie, de
meest algemeene wet is de causaliteit. Het vaststellen eener empirische
wet heet inductie. Reeds Baco di Verulam echter, de grondlegger der
inductieve philosophie (1561—1625) waarschuwde tegen inductie „per
enumerationem simplicem", d.i. generalisatie van een waargenomen feit
op grond dat mennooit iets daarmee strijdigs ontmoet heeft b.v.als men zegt:
alle bladeren zijn groen, omdat men nooit anders gekleurde bladeren
gezien heeft. Het is in dat geval mogelijk dat de empirische wet niet
doorgaat; er kunnen ook bruine blaren zijn al heeft men ze nooit gezien.
Maar als de frequentie zeer groot is, zooals in duizenden gevallen van
het dagelijksch leven, blijft alle twijfel achterwege zooals dat de zon
iederen dag opgaat, dat vuur brandt, en water nat maakt, dat brood voedt
en planten groeien, al weet men niet waarom. En daar ook de causale
wetten berusten op frequentie, is Baco's waarschuwing alleen toepasselijk
bij geringe frequentie van een waargenomen verschijnsel. Ook gaat zij
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uit van een petitio principii, want volgens haar moet iedere terecht
geconstateerde empirische wet, eene causale wet zijn, maar iedere causaalwet is zelf eene empirische wet. Dat overigens Baco s waarschuwing
evenmin toepasselijk is bij bekendheid met de frequentie van een feit,
behoeft geen betoog.
De causaliteit onderstelt eenen begintoestand van het heelal, want
wij nemen in het heelal ontwikkeling „evolutie" waar d.i. onomkeerbare
verandering of successie — iedere causaalwet nu is onomkeerbaar
en
ontwikkeling onderstelt eenen voorafgaanden toestand van onontwikkeld
heid. Of die begintoestand een eindig of een oneindig verleden gehad heeft
kunnen wij niet weten, slechts dit kunnen wij weten dat alle bewegingen
daarin omkeerbaar zijn daar alle onomkeerbare tot de evolutie behooren.
Omkeerbaar zijn dus de primaire bewegingen der primaire elementen van
het stoffelijk heelal nl. de gedragingen van protonkernen, elektronen
en photonen tijdens den „rusttoestand" van het atoom d.i. de toestand
waarin het nog geen invloed van andere atomen ondervindt.
Het heelal heeft per definitionem geene oorzaak1), maar ook de
evolutie van het stoffelijk heelal is zonder oorzaak, daar de begintoestand
wegens de omkeerbaarheid van alle bewegingen daarin mogelijk, niet
in staat is causale wetten te bevatten.
Wat geen oorzaak heeft noemen wij „toevallig". Dat geldt niet alleen
van heelal en evolutie maar ook van de coïncidenties der verschijnselen
die vóór hunne coïncidentie c o ë x i s t e e r d e n .
Laten X en Y elkaar te Z. ontmoeten zonder het afgesproken te
hebben of door gelijke motieven gedreven te zijn. Nu is hunne ontmoeting
eene coïncidentie van beider komst te Z. Die coïncidentie is toevallig,
want van haar loopen van de aankomst van X en die van Y te Z. parallele
causaalreeksen naar den begintoestand terug, wier beginpunten daar
coëxisteerden en wier eindpunten te Z. coïncideeren, en ook de oor
spronkelijke coëxistentie is toevallig, daar zij tot den begintoestand behoort),
die geen oorzaken kent. Laat X door den bliksem getroffen worden,
X's aanwezigheid ter plaats en tijd waar de bliksem neersloeg en het
neerslaan is toevallig, de coïncidentie laat zich evenzoo verklaren als
die van X's en Y's ontmoeting te Z. Tallooze andere voorbeelden liggen
voor 't grijpen.
Toevallige coïncidenties komen, eventueel, periodiek voor, d.w.z.
ze gehoorzamen dan aan statistische wetten, of dit het geval is, is ook
toeval. Een voorbeeld hiervan levert de „radioactiviteit", die in 1896
ontdekt werd door den natuurkundige Becquerel, en nader onderzocht
en uiteengezet door het echtpaar Curie. Zij bestaat hierin dat er van
n Tenzij het door de Godheid geschapen is. Maar dan heeft deze toch geen
oorzaak want dat zij haar eigen oorzaak zou zijn, strijdt tegen de definitie van oorzaak.
2) ' Zoo de reeksen ook reeds vroeger eens b.v. te Z coincideerden reikten ze
x
tijdens hare coïncidentie te Z niet tot den begintoestand terug maar tot Zj, waarna
ze weer uiteengingen. Hadden er, wat het meest waarschijnlijk is, reeds meerdere
coïncidenties van p'laats gehad b.v'. te Z Z Z3
Zn:„a
uiteengingen dan reikten de reeksen van af Z terug tot Zn-x- Dan is Z tot Zn geworaen
en heS dan misschien niet X en Y zelve die elkaar ontmoeten maar voorvaderen
van X en Y. Bij de oudste ontmoetingen waren het dan groepen atomen die „post multa
discrimina rerum", menschelijke lichamen en ten slotte die van X en Y vormden.
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radioactieve" stoffen een bepaald aantal atomen regelmatig
de R stralen vrije elektronen, de y stralen photonen. Van 1019 ura™"™
atomen bijv. explodeeren er per seconde 84, van 10000 atomen der grondst°f
RÏÏTSA per honderdmillioenste seconde. We hebben hier dus eene statis
tische wet maar waarom telkens eenzelfde getal atomen derzelfde grondstof
expllodTert waarom zij het doen en welke van het geheele getal der in die
o-rnnfUtof aanwezige het doen, wordt door geen oorzaak gedetermineerd.
Statistische wetten, zoowel die welke niet tevens causaal metten zijn
als die het wel zijn, stellen ons in staat tot voorspellingen, dit hët in ™*
begrip generalisatie" opgesloten. Wanneer wij bijv. ons verzekerd hebben
dat binnen de grenzen eener landstreek alle omstandigheden, die het
inwonertal beïnvloeden — epidemieën oorlogen emigratie en immigratie,
toename en afname der geboorten verbetering en verslechtering van den
gezondheidstoestand en diensvolgens afname en toename der sterfgevallen
gelimineerd zijn, kunnen wij voorspellen dat ieder jaar een gelijk aantal
^woneTs sterven ïl, en dat zoo er weinige dagen voor 's jaars einde nog
eenige aan dat
tal ontbreken het in die dagen zal worden aangevuld.
Sommige natuurkundigen meenen dat de wereld van atomen de
werkelijkheid is die achter de wereld van kleuren, tonen en tastbaarheden
schuil gaat. Dit kan niet juist zijn; de vraag naar werkelijkheid ge
beide werelden gelijkelijk. De wereld van atomen is de stoffelijke were
van af haar begintoestand. Wij kunnen gedeelten daarvan bloot leggen door
analyse van de andere die krachtens de evolutie er uit ontstaan is, wij
gaan daarmee den ontwikkelingsgang achterstevoren na Anderzijds
kunnen wij van de atomenwereld uitgaande, de andere bereiken.
™ de eerste phase der evolutie behoort de diffusie („warmteverspreiding") van moleculen die de groepen vormende aantrekkingskracht
dezer overwint. Zij draagt den naam „ e n t r o p i e - h a a r g ^ e v e n d o o r d e n
natuurkundige Bolzmann. In het verloop der evoiuüe komt er chem^sche
actie en lichtwerking bij, op een gegeven moment ook vegetatief leven
en op een later moment, bewust leven. Maar de entropie houdt onderwijl
aan, en als zij volkomen zal geworden zijn, is het ook met de evolu ie
van het stoffelijk heelal ten einde.
A^^A
Wat er dan gebeuren zal is onbekend; er is veel over gere
maar alle redeneeren er over is nutteloos.
Waarom schrijven wij aan alles wat niet tot den begintoestand hoort
of langs parallele lijnen daarvan is af te leiden eene oorzaak toe?'Omdat
wij zonder generalisatiedrang niet zouden kunnen leven, wij zoude"> "a
het voedsel ons eenmaal verzadigd had, niet verwachten dat het ons
weer zou verzadigen, noch dat het vuur ons weer zou verwarmen nadat
het ons eenmaal verwarmd had, enz. in een woord, wij zouden van vaste
successie, van causaliteit niet weten. Wanneer geen der tallooze dergeli ke
verwachtingen telkens vervuld werd, de generalisatiedrang zou onmldd^J
verdwijnen. Anderzijds, eenmaal aan 't nasporen van oorzaken gaan
wij daar ook mee voort waar het voor de levenspraktijk niet noodig .
Dat is te danken aan de den mensch ingeschapene nieuwsgierigheid of
waLierLSTdi, het begin de, „wetenschap" is. En war ta, nasponng
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geen oorzaak te vinden is (behoudens de gevallen waarin toevallige
coïncidentie voor oogen ligt) nemen wij aan, dat ze toch bestaat, te eer
daar het dan meestal blijkt dat het aan voldoende hulpmiddelen tot het
vinden er van ontbrak.
Hadden wij den weetdrang niet wij zouden niet weten van de (betrek
kelijk) algemeene causaliteit, zooals wij van causaliteit in 't geheel niet
zouden weten zonder den generalisatiedrang.
De Kantianen meenen dat wij leven onder een aangeboren dwang om
in blanco aan ieder verschijnsel eene oorzaak te geven. Kant noemde dat
eene „Denknotwendigkeit", eene „Kategorie", waardoor ons het „Kausalprinzip" geleverd wordt1). Maar is het niet onnoodig een aangeboren
begrip te onderstellen, waar de weg der ervaring openstaat? Buitendien
zou het „Kausalprinzip" voor ons de gedachte aan „toevalligheid"
onmogelijk maken.
Eenige philosophen o.a. Rickert 2); Henri Bergson3) en Oswald
Spengler l) merken op dat ieder verschijnsel een unicum is en zich dus
nooit herhaalt. Dit is zeer zeker juist, maar de conclusie dat het alle
causaal verband verhindert, is onjuist.
Op mijn haard brandt een vuur, morgen zal er weer een branden,
maar dat is een ander vuur, want de kolen die vandaag verbruikt zijn,
kunnen niet morgen weer branden, het vuur van vandaag herhaalt zich
niet. Voor mij staat eene tafel, het hout daarvoor gebruikt kan voor geen
nieuwe tafel dienen al zou men haar nog zoo gelijk aan de mijne willen
hebben. Deze eik hier kan maar eenmaal ontstaan, groeien, bloeien en
vergaan. Ik doe tweemaal, naar men zegt, „dezelfde" wandeling, maar
de tweede is niet dezelfde als de eerste de spierbewegingen voor de eerste
noodig zijn voorbij de tweede vereischt nieuwe spierbewegingen.
Maar ieder verschijnsel is ook de representant eener soort, de kolen
zijn het van de soort „kool", mijn tafel is het van de soort „tafel", de
eik hier is eene representant van de boomsoort „eik", mijne wandelingen
zijn representanten van de soort „wandeling". Als unica zijn zij, zich
niet herhalende, de toevallige of niet toevallige coïncidenties van hunne
1) Behalve de genoemde kategorie heeft Kant er elf bedacht, die hier niet ter zake
doen, maar bij onderzoek even hersenschimmig blijken.
2) „Der Gegenstand der Erkenntnis" 3 p. 358. Rickert, die aan een krachtband
tusschen oorzaak en gevolg gelooft, houdt ook ieder van die krachtbanden voor een
unicum. De noodwendige conclusie (die Rickert niet trekt) is deze dat natuurwetten
niet mogelijk zijn, daar zij immers op frequentie, d.i. op herhaling berusten. Iets te
verwachten is dus ook onmogelijk. Rickert's „der Gegenst. der Erk." heeft vijf drukken

beleefd. L,Ev.olution Créatrice| p. I48. Bergsons redeneering verschilt niet veel van
die van Rickert. Hij schrijft: „Qu'une forme naisse dont on dira sans doute une fois
produite, qu'elle est en effet déterminée par ses causes, maïs dont ïl etait impossible
de supposer prévu ce qu'elle serait, attendu qu'ici (nl. in geval van „schepping ) les
causes uniques en leur genre font partie de 1'effet." Het overige daargelaten zij hier
slechts opgemerkt dat oorzaken „eenig in hare soort" de eenige representanten zijn
van hare soort, en zich dus niet kunnen herhalen. Maar Bergson schrijft tenminste
de onmogelijkheid van herhaling alleen toe aan het leven, waarin hij meent dat iedere
gebeurtenis eene nieuwe schepping is, niet aan de levenlooze natuur.
4) „Der Untergang des Abendlandes" I p. 138. Spengler schrijft: „Alles geschenen
ist einmalig und nie sich wiederholend. Es unterliegt dem Prinzip der Richtung (der
„Zeit") der Nichtumkehrbarheit". Spengler verwart „herhaling" en „omkeerbaarheid .
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bestanddeelen, maar als representanten eener soort herhalen zij zich
niet alleen, maar kunnen ook het vaste gevolg zijn van representanten
™ andere soorten, zoo de brand mijner Wen var.de soortt *otar n
brand steken", mijn tafel van de soort „een tafel maken , die een re
presentant is van de soort „timmeren", de eik hier van de soort „een
eikel in den grond leggen", die een representant is van de soort „leggen
Sne wandeling van de soort „wandelen", die een representant is van d
sóórt „spierbeweging". Als wij zegge» da. b het vast. gevolg. ,s van: U
beschouwen wij a en b als representanten van soorten. In de meeste
wetenschappen is het niet het individuëele maar het wetteUjke d^ men
wil leeren kennen. Slechts in astronomie geographie en historie staat
het individuëele meer op den voorgrond, hoewel er daar ook gestreefd
wordt (speciaal bij de astronomie, en met het beste gevolg) naar het
vinden van wetten.
Een groot aantal denkers is tegenwoordig, op grond der limitatie
van de causaliteit, geneigd te ontkennen, dat de menschelijke wil aan
oorzaken gebonden „gedetermineerd" is. Herbert Spencer, die,dit niet
doet en integendeel aan onvoorwaardelijk algemeene causaliteit ge o
zegt (^First Principles" 1863 p. 37): „If we admit that there can be
something uncaused, there 's no reason to assume a cause for anything .
Van dit beginsel uitgaande schrijft Sir Arthur Eddington („the
of the Physical World" p. 3"): ..strict causality is abandoned in_the
material world
This relieves the former necessity of supposing, that
mind is subject to deterministic law". Deze redeneering kan niet juist zijn,
want dan zou ieder wilsbesluit eene toevallige coïncidentie zijn1 van een
wilsimpuls en eene voorstelling, terwijl toch de eenvoudigste zdfbezinnmg
introspectie", ons leert dat ieder wilsbesluit voorafgegaan wordt door,
een motief" d.i. een in abstracto vervulbare wensch. Overigens is dat
motief altijd het sterkste motief in een conflikt van moUeven een impu s
waaraan dat niet voorafgaat, is blinde drift schoon wij ook hem dikwijls
"WÜ OnzT wenschen worden gedetermineerd door ons karakter dat zich
vormt uit onzen overgeërfden aanleg in verband met het milieu waarin
wij geboren zijn en de omstandigheden waarin wij verder leven en waarop
onze wenschen van grooten invloed zijn.
•
Kant definiëerde „vrijheid" als het vermogen om eene meuwe
situatie te beginnen. Hiervan uitgaande ontkennen vele deterministen
de wilsvrijheid, maar het uitgangspunt is verkeerd Kant verwarde vnjhei
en toeval. Zijne definitie paste hij ook toe op den »1"tell^lbele" ™ '
terwijl hij den „empirischen" wil gedetermineerd1 achttei. Wat een „intellipibele" wil is erken ik, niet te weten; wordt het b e g r i p „wil
er mee bedoeld, dan krijgt men den indruk dat Kant zich zeiven tegen
spreekt, want het begrip „wil" is de samenvatting van alles wat aan de
wilsimpulsen gemeenschappelijk eigen is.
Wij genieten wilsvrijheid, wij kunnen niet alleen iets willen dat
wij wenschen, maar ook iets dat wij niet-wenschen en wij k?™en
willen, niet alleen iets dat wij niet-wenschen maar ook iets dat wij wenschen,
slechts zal altijd iets wat wij willen en niet-wenschen of "^t-wdlen
schoon wij 't wenschen onverbrekelijk verbonden zijn met iets dat
j
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onvoorwaardelijk wenschen. De mensch die zijn instinktieve wenschen
terugdringt uit zelfrespekt of om schadelijke gevolgen te voorkomen
of om een hooger doel te bereiken, de mensch die pijnen lijdt of zelfs
den bitteren dood om gestand te blijven aan zijne eer of zijne overtuiging,
juist die mensch voelt zijne wilsvrijheid het sterkst. Hier is het het duidelijkst
dat de sterkste wensch onzen wilsimpuls de richting geeft, maar ook het
meest grillige wilsbesluit vloeit voort uit den momenteel sterksten wensch,
al is die ook nog zoo onredelijk.
_
Ware onze wil d.i. het geheel onzer wilsimpulsen niet gedetermineerd
de menschelijke omgang zou een chaos zijn, zooals het heelal een chaos
zou zijn als de causaliteit geen orde schiep. Dat wist Shelley reeds, hij
schrijft (Notes on Queen Mab p. 800, b) „Were the doctrine of necessity
false, the human mind would no longer be a legitimate subject of science
from like causes it would be in vain that we should expect like etfects,
the strongest motive could no longer be paramount over the conduct, all
knowledge would be vain and indeterminate, we could not predict with
any certainty that we might not meet as an enemy to morrow, him with
whom we have parted in friendship to night."
Daar ieders wil door zijn karakter, en ieders karakter door zijn geerfden
aanleg en zijn omstandigheden gedetermineerd wordt, is niemand ver
antwoordelijk voor hetgeen hij is. Maar dit beneemt ons met de vrijheid
om een schurk een schurk, en een eerlijk mensch een eerlijk mensch
te noemen en ons over 't gedrag van den schurk te verontwaardigen.
Zelfs wraakgevoelens laten zich moeilijk geheel onderdrukken, maar
wraakneming blijve uitgesloten, het z.g. „rechtsgevoel" van de menigte
is niet anders dan wraakgevoel. Intusschen is de maatschappij aan zie
zelve verplicht den misdadiger onschadelijk te maken, maar voorkomen
is daarbij beter dan retribueeren, en dat kan beproefd worden door zooveel
mogelijk de omstandigheden weg te nemen die tot misdaad leiden o.a.
ook door verruiming van het gedachtenleven der misdadigen. De „geboren
misdadiger van Lombroso is sinds lang gebleken eene fiktie te zijn, schoon
een karakter reeds vroeg door een slecht milieu bedorven kan worden.
Zegt iemand: „ik zou mijn leven wel willen beteren, maar het gaat
niet, er zit te veel aan vast", dan luide het antwoord: „het kan als ge
het ernstig wilt". Goede raad, feitelijke steun, oprechte welwillende
belangstelling hebben wonderen verricht. „Be noble and the nobleness
that lies in other men, sleeping but never dead, will nse in majesty to
meet thine own." Maar als de omstandigheden met alle verbetering spotten
dan is dat 's mans „noodlot", het ongeluk brengende toeval, zooals het
het noodlot van sommigen is te lijden aan ongeneeselijke lichaamskwalen.
Dat wij gedetermineerd zijn ontheft ons niet van de verantwoordelijkheid
voor onze daden. Namelijk in geval wij toerekenbaar zijn, d.w.z. gevolgen
berekenen kunnen. Onnadenkendheid, verblindende hartstocht, onont
wikkeldheid, teleurstelling over gevolgen die wij bij de grootste zorg
vuldigheid niet konden vermoeden, vertroebelen slechts in geringe^ mate
het algemeene verantwoordelijkheidsgevoel, het is en blijft het plechtanker
der maatschappij.
Dat toevalligheden zelf oorzaken kunnen zijn, behoeft geen betoog;
toevallige ontmoetingen hebben dikwijls de grootste gevolgen gehad.
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Toevalligheden kunnen voorts schoon ze per se eenen onvoorzienen
inhoud hebben, zich onder bepaalde omstandigheden als ze bekend zijn,
laten voorspellen zelfs al gehoorzamen ze niet aan eene statistische wet.
Neem eenen (niet vervalschten) dobbelsteen; bij iederen worp zal
het neervallen van den steen toevallig coïncideeren met een bepaald
cijfer. Iedere mogelijke toevalligheid heeft eene „kans" om te verschijnen
en we kunnen ten gevolge der „kanswet" den „graad" der kans berekenen
als de mogelijkheden bekend zijn. De kanswet is eene statistische wet,
aldus luidende: eene kans die uitgekomen is, verdeelt zich tusschen alle,
hetzelfde verschijnsel betreffende kansen, die te voren gelijkstonden.
Neem den dobbelsteen weer op. Iedere worp heeft zes kansen. Laat bij
den eersten worp het cijfer 3 verschenen zijn, nu verdeelt zich de kans van
3 over alle zes cijfers. Maar buitendien behouden de overige vijf cijfers hun
oorspronkelijke kans, zij hebben dus te zamen voor den tweeden worp
5! kans en 3 heeft } kans. Verschijnt 3 weer, bij den tweeden worp, wat
mogelijk blijft in weerwil van zijn slechte kans, dan verdeelt zich die -g
kans weer onder alle zes cijfers, voor 3 blijft dus slechts
= -gV kans enz.
Dit proces heeft Mill (S. o. L Vol II B. III ch. XVIII § 6) aldus gefor
muleerd: „If the probability of any casual coïncidence in itself be -, the
probability that the same coïncidence will be repeated n-times in succession
is -L.» waarbij n het aantal der mogelijke en m dat der verwerkelijkte
n/m
. ,
kansen uitdrukt. Dit is een causale wet afgeleid van de kanswet.
Waar n onbekend is kan deze wet ons naar van zelf spreekt, niet
helpen. Maar zelfs dan stelt de kanswet ons in staat te constateeren of
de kans eener toekomstige toevallige coïncidentie, goed, middelmatig
of slecht is. Mits wij weten, zij het ook maar bij benadering, hoe de ver
houding is van haar verwerkelijking en niet-verwerkelijking in het
verleden, en de grenzen van tijd en plaats eveneens bekend zijn. Hoeveel
treinen er in ons land loopen in den tijd van een jaar weten de meesten
niet, maar ieder weet dat de kans op déraillement in ons land gering is.
Hoeveel kans op déraillement er bestaat binnen eene onbepaalde uit
gestrektheid van land en tijd kan niemand zeggen.
Waar n onbekend is kunnen toch de tijdstippen der toevallige co
ïncidenties voor kansrekening vatbaar zijn, zoo in het geval der atomenexplosies. Wanneer een groot aantal malen is waargenomen, dat eene
explosie iedere seconde, of fraktie of veelvoud eener seconde is geschied,
bestaat er groote kans dat dit ook in 't vervolg geschieden zal. Zelfs
is. i.c. die kans zoo groot, dat zij praktisch tot zekerheid is geworden.
Wanneer a nu eens gevolgd wordt door b of coëxisteert met b en dan
weer geen van beide gebeurt, is er kans, dat toeval hier buiten spel is.
Zoo de successie of coëxistentie frequenter is dan zij zou zijn bij eene
matige kans op toevalligheid, is het waarschijnlijk dat iedere absentie
van b te wijten is aan een tegenwerkende oorzaak die b's verschijnen
verhindert, en dit is te meer waarschijnlijk naar mate b's verschijnen
frequenter is. Slechts moeten we in 't vaststellen der verhouding rekening
houden met eventualiteiten, die haar wijzigen. Wanneer zich in eene
landstreek driemaal zoo dikwijls westewind voordoet als oostewind
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en er met westewind maar tweemaal zoo dikwijls regen valt als met
oostewind, mogen wij aannemen dat er meer kans op regen is bij oostewind
dan bij westewind, en dat als het bij oostewind niet regent, de regen door
eene tegenwerkende oorzaak opgehouden werd.
Er is een oud scholastisch gezegde: cessante causa, cessat effectus.
Bij psychische processen is dat zeker waar, als de drift over is, houden
de driftige handelingen op, als de liefde over is zijn oprechte lief e betuigingen onmogelijk, als de bezieling over is, wordt het werk zielloos,
desgelijks bij lichtwerking, als het licht uitgaat, wordt het duister. Maar
voor 't overige is het niet waar, en blijft het effect behouden als de oorzaak
voorbij is. De steen, eenmaal verwarmd blijft warm totdat de lucht hem
afkoelt, de kanonskogel vliegt voort totdat iets stoffelijks hem tegenhou t
of de aantrekkingskracht der aarde hem doet vallen.
Een eigenaardig soort van causale verbinding is die tusschen Pre
missen en conclusie. Als ik overtuigd ben dat alle menschen sterfelijk
zijn en Sokrates een mensch is, volgt van zelf zonder dat ik het wil, de
conclusie: Socrates is sterfelijk. Intusschen zijn de
met de
oorzaak van den inhoud der conclusie; dat alle menschen sterfelijk
zijn en Sokrates een mensch is, is niet de oorzaak van Sokrates sterfelijkpraemissen

heid

Praemissen als oorzaak eener conclusie heeten gronden" of
redenen". Ten onrechte wordt oorzaak menigmaal geïdentificeerd met
grond of reden. Praemissen en conclusies zijn oordeelen >), d.i.in moorden
uitgedrukte voorstellingen van feiten. Wanneer ik overtuigd ben dat een
losgelaten steen ter aarde valt is de grond van die overtuiging mijne
wetenschap dat losgelaten steenen (als niet iets ze tegen houdt) ter aarde
vallen. Maar het vallen heeft geen grond of reden, het wordt veroorzaakt
door het loslaten en de zwaartekracht.
n Intusschen zijn niet alle oordeelen praemissen; zij zijn het alleen wanneer de
minor" i c SokratoTs een mensch, is begrepen in de „major" alle menschen zyn
sterfeü^kj zijn de oordeelen praemi'ssen, dan is het daaruit volgende oordeel eene
conclusie.
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Carl Gebhardt en het Spinozisme
door
Dr. J. H. CARP.
De strekking van dit artikel is om in kort bestek een uiteenzetting
te geven van het aandeel van Carl Gebhardt aan de Renaissance van het
Spinozisme, welke in onzen tijd onmiskenbaar naar voren is gekomen.
Daartoe kan Gebhardt's arbeid in drieërlei richting worden beschouwd,
richtingen, welke het Spinozisme in zijn psychologische, historische
en systematische verbondenheid doen kennen. Op elk dezer gebieden
bestaat een eigen problematiek. De psychologische vraag is er een naar
de psychische voorwaarden, welke Spinoza tot den verkondiger zijner
leer hebben bepaald; het historisch probleem vordert inzicht in den
genetischen samenhang met de bronnen, waaruit Spinoza bij de formu
leering van zijn gedachten heeft geput; uit systematisch oogpunt dringt
de vraag naar voren op welke wijze het Spinozisme in verband met het
geestesleven in deszelfs algemeenheid begrepen moet worden.
Met betrekking tot deze problemen, welke het Spinozisme tot voorwerp
eener alzijdige beschouwing maken, heeft Gebhardt, scheppend uit de
machtige diepte van zijn eigen geest, gezichtspunten geopend, welker
oorspronkelijkheid niet minder dan hun baanbrekende beteekenis de
allergrootste bewondering afdwingt. Gebhardt is wat de psychologische
vraag betreft de ontdekker van het Marranen-probleem; dan
heeft hij Leone Ebreo's Dialoghi d'Amore aan de vergetelheid
ontrukt en in den „Circulo Amoroso" van dezen Neoplatonicus het
model gevonden, dat Spinoza bij den bouw zijner leer aanvankelijk voor
den geest zou hebben kunnen staan, aldus het probleem van den historischgenetischen samenhang van het Spinozisme tot klaarheid brengende;
hij heeft tenslotte in den levensstijl van den Barok het principe gezien,
waardoor het Spinozisme gedragen en gevormd wordt en in het verband
van den eeuwigen Wereldgeest begrepen kan worden.
Vangen wij aan met het Marranen-probleem, dat voor Gebhardt
het inzicht geopend heeft tot de opvatting van het Spinozisme als een
religieuse beschouwingswijze. De psychologische vraag naar de voorwaar
den, welke Spinoza tot de verkondiging van zijn leer bepaald hebben,
behandelt Gebhardt in zijn meesterstuk S p i n o z a u n d d e r P l a t o n i s m u s in Chronicon Spinozanum I en in aansluiting daaraan in zijn
Die Schriften des Uriel da Costa. Spinoza behoorde
krachtens geboorte tot den Spaanschen Jodenstam, die, ter onderscheiding
van de Oost-Joden, de „Aschkenasim", met den naam ,,Sephardim" wordt
bestempeld. De cultuur dezer Sephardim vertoont een eigen aspect;
i) Dit artikel is ontleend aan een voordracht, gehouden vanwege de Societas
Spinozana in het Spinozahuis te 's-Gravenhage, ter herdenking van den op 25 Juli 1934
te Frankfurt a. M. overleden Spinozist Carl Gebhardt.
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zii werd niet alleen beheerscht door het rationalisme van Maimonides,
den Joodschen Thomas Aquinas, terwijl de Oost-Joden leefden in de phantasieën van cabbalistische mystiek, maar zij werd genoopt den invloed
van het Katholicisme te ondergaan. Het Alhambra-decreet van 1492
had de Spaansch-Portugeesche Joden de keuze gelaten tusschen de
verbanning uit het land der Vaderen öf de afzwering van hun stamgdoof
en de aanvaarding van den Roomsch-Katholieken godsdienst Deze
Nieuw-Christenen, de Marranen, kenmerken zich door een scheuring
in hun bewustzijn, gelijk Gebhardt het uitdrukt: gedwongen den doop
te ontvangen en te denken in de voorstellingen van erfzonde en verlossing,
bleef anderzijds hun diepste wezen vreemd aan het opgedrongen geloof
en behielden zij een zij het ook vage herinnering aan de leer der Vaderen,
een herinnering, welke bij velen hunner het verlangen deed ontwaken
naar het beleven van eigen, ware religieusiteit. Deze Marranen stonden
alshetware tusschen twee werelden: in hun bewustzijn was Katholicisme
en Sephardische religie onvereenigd; Katholieken zonder geloof, Joden
zonder weten. Gedreven door het verlangen in religieus bewustzijn zich
zelf te zijn, bevrijdden velen dezer Marranen zich van den geloofsdwang,
welke op het Iberisch schiereiland heerschte en trokken naar elders waar
zii eerbiediging van hun geestesvrijheid verwachtten. Zoo kwamen zij
ook naar Holland, wanend weder tot het Jodendom te kunnen terugkeeren,
eeliik zij het te Amsterdam vonden, gedragen door de traditie van de
Aschkenasim. Maar als niet-meer-Joden en nog-met-J oden konden e
Marranen in deze Oost-Joodsche religieusiteit niet de waarachtige bevredi
ging erlangen, waarnaar zij streefden, althans diegenen onder hen in
wie het geloof hunner Sephardische Vaderen het diepst wortel had geschoten.
De cabbalistische mystiek der Aschkenasim was niet te aanvaarden voor
hen, wier geestesinstelling nog immer uitging naar een Logos-leer, eens
door Maimonides als kenmerk der Sephardische religie verkon ïg .
Tot deze Marranen, zij die uit den hoogsten zielenood gedreven werden
tot het scheppen van eigen religieuse vormen, behooren Benedictus
de Spinoza en Uriël da Costa. Waar de laatste aan de scheuring in het
religieus bewustzijn der Marranen ten gronde ging bij zijn streven om
nieuwe religieuse categorieën te vormen en zich in de vertwyfehng der
wanhoop het leven benam, heeft de zooveel machtiger geest van Spinoza
den nieuwen Mythos, door da Costa van verre aanschouwd, m voll
klaarheid tot aanzijn gebracht. De Sephardische stam alszoodamg is
verdwenen, maar het was de wereldhistorische beteekenis der Mf-rranen
om Spinoza voort te brengen, uit de scheuring van wiens rehgieusbewustzijn, waarin Christelijke noch Joodsche religie weerklank vond, het were
en levensprincipe der moderne religieusiteit is ontstaan.
Zoo wijst het Marranen-probleem voor Gebhardt den weg tot die
opvatting van het Spinozisme, voor welke de zin dier beschouwingsrnjze
een waarlijk religieuse is. Streven naar gelukzalighei , ver
het Goddelijke, gericht door het wereld- en levensprincipe der Immanentie
hebben Spinoza tot zijn beschouwingswijze gedreven, welke vervuld is
doorleefdyelig^ieusiteitg ^

Schicksals; dasz das individuelle

^br^des

Marannen Spinoza, einen verlorenen Gott zu suchen, das a g
Erlebnis unseres Jahrhunderts ist."
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Zien wij thans het historisch probleem met betrekking tot het Spino
zisme dat voor Gebhardt bestaat in den genetischen samenhang van de
formuleering van Spinoza's gedachten met Leone Ebreo's Neoplatonische
leer. Ook deze vraag heeft Gebhardt behandeld in zijn reeds genoemde
verhandeling Spinoza und der Platonismus, terwijl hij
aan Leone Ebreo bovendien een afzonderlijk geschrift heeft gewijd, dat
behalve een uitgave van Leone's Dialoghi d'Amore, een analyse
van dit document der Italiaansche Hoog-Renaissance bevat, waaruit
de lezer een kristalhelder beeld krijgt van een magistraal gedachtengebouw,
dat aan de vergetelheid was prijs gegeven.
Gebhardt verhaalt, dat hij, de volgens de inventarisatie van notaris
W. van den Hove opgegeven boeken, welke Spinoza's bibliotheek uit
maakten, verzamelend, daarbij ook in handen kreeg het onder no. 24
van de boeken in quarto vermelde werk: Leon Abarbanel, D i a l o g o s
d i A m o r, de Spaansche vertaling van 1568 van Leone Ebreo's in 1535 in
eersten druk verschenen en in het Italiaansch geschreven D i a l o g h i
d'Amore, een boek, dat in 80 jaren 11 nieuwe drukken beleefde
en in het Fransch, Spaansch, Latijn en Hebreeuwsch vertaald werd.
Het mag inderdaad onverklaarbaar heeten, dat dit werk, dat blijkbaar
in de 16de eeuw in handen van ieder was, die aan het cultuurleven deelnam,
na in 1607 voor het laatst herdrukt te zijn, nimmer meer is uitgegeven
voordat Gebhardt daartoe overging. Uit hetgeen hier volgt over de
beschouwingswijze van Leone Ebreo, ontleend aan Gebhardt s meesterlijke
analyse, zal kunnen blijken, dat de wijsgeerige geschiedenisbeschrijving
tegenover dezen wegbereider tot den modernen tijdgeest een onrecht
heeft goed te maken en, in stede van hem stilzwijgend voorbij te gaan,
aan Leone een plaats zal moeten geven naast Plotinus en Bruno en in
historisch-genetischen samenhang met Spinoza. Dit inzicht danken wij
aan Gebhardt.
Leone's leer van de kosmische Liefde is een leer van Godsliefde en
Schoonheid als een tweede niet is aan te wijzen. Het is uit Liefde tot
eigen schoonheid, dat God de wereld schept om wezens, hem gelijk voort
te brengen, en zoo ontstaat de Liefde Gods tot de geschapen wereld. De
eerstgeborenen uit de Goddelijke scheppingsdaad zijn het Goddelijk
Verstand (de vader der wereld) en de Chaos (de moeder der wereld), die
uit Liefde tot de vormen der ideeën de wereld in haar eindigheid tot aanzijn
brengt. Het principe der Liefde is verbonden aan het Zijn als het scheppend
en haar eenheid dragend beginsel der wereld, een „Circulo Amoroso'',
gelijk de „Circulo discendendo" voert van Schepper tot schepsel en de
„Circulo ascendendo" terug van schepsel tot Schepper. De kosmische
Liefde daalt neder e n stijgt weder op; zij is d e grond v a n het worden u i t
God maar eveneens van de terugkeer tot God. In uitstralende Liefde
schept God de wereld, geüjk hij zichzelf in innerlijke Liefde bemint.
In God zijn subject en object der Liefde één, voorzoover de kosmische
Liefde de Liefde Gods tot zichzelf als het hoogste Schoone is. God staat
ten opzichte van de wereld als haar bouwmeester, in wiens geest de vormen
zijn, die aan het geschapene schoonheid verleenen; God is de Schepper
der' schoonheid, de schoonheid Gods, welker uitstraling aan de wereld
het aanzijn geeft en zich door een verbindingsketen van schakels tusschen
het Goddelijke en de wereld in haar als een stroom van Liefde uitstort.
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Evenals de Liefde in God niet anders is dan de Liefde Gods tot zichzelf,
zoo is ook het Goddelijk Verstand het zichzelf verstaan van het Goddelijke:
ook subject en object van kennen zijn in God één; het hoogste inzicht
is de zelfkennis Gods. Volgens de opvatting van Leone Ebreo maakt
de wereld deel uit van het Goddelijk Verstand, den Logos, die de idee van
het Universum in de veelheid zijner samenstellende vormen in een volkomen
eenheid in zich omsloten houdt. De Goddelijke Logos, het Goddelijke
zelf, is de eenheid in de veelheid; het is Gods geest, die alles doordringt
De mensch, die in zijn wezen deel heeft aan de kosmische Godsliefde,
streeft naar terugvoering van zichzelf en de wereld tot God als bron
der Liefde, een terugkeer tot God langs den weg van redelijk inzicht,
Liefde en in-genieting-opgaan; de mystische „Fruitio Dei' , waartoe de
„Amore Intellettuale" leidt.
..
Gebhardt wijst erop, dat in Leone's beschouwingswijze zich de overgang
voorbereidt van den transcendenten vorm van het religieus bewustzijn
tot den immanenten. De als persoonlijkheid voorgestelde Godheid der
geopenbaarde Overlevering wijkt meer en meer voor het immanentvormloos Goddelijke: de eenheid van het Universum, beheerscht door
Goddelijke Liefde als kosmisch principe. De wereld als deel van het
Goddelijk Verstand is niet meer dualistisch van een transcendente Godheid
gescheiden; het statisch wereldbeeld, berustend op Gods transcendentie
ten opzichte van zijn schepping, wordt verdrongen door een dynamische
beschouwingswijze, welke de wereld in de ontplooiing van den Goddelijken
Logos begrijpt. Maar het vormprincipe van Immanentie is Leone nog
niet ten volle tot het bewustzijn gekomen: transcendente elementen,
bevorderd door zijn personalistische uitdrukkingswijze, zijn vermengd
met symbolen, waarin het principe van Immanentie naar voren komt.
Leone waande zich een geloovig Jood en aanvankelijk schijnt men het
revolutionnaire in zijn religieus denken nauwelijks te hebben ingezien.
Zooals Thomas Aquinas de Christelijke leer met Aristoteles wilde verzoenen,
zoo streefde Leone naar verbinding van de Joodsche geloofsleer met het
Platonisme, maar vernietigde daarmede de transcendente Openbaringsreligie en werd de onmiddellijke voorlooper van Benedictus de Spinoza,
die den nieuwen religieusen Mythos schiep en daarop een nieuwe wereld- en
levensbeschouwing opbouwde.
Op verschillende punten heeft Gebhardt den samenhang tusschen
Leo n e ' s l e e r e n h e t d e n k e n v a n S p i n o z a , v o o r a l z o o a l s h e t i n d e K o r t e
Verhandeling over God, de Mensch en deszelfs
Welstand, zijn jeugdwerk, geformuleerd is, aangetoond.
Op eenige plaatsen in zijn geschriften zinspeelt Spinoza kennelijk
op Leone Ebreo: in den T r a c t a t u s Theologico p o li t11 c u s
spreekt hij van de bespiegelingen der Platonici, welke zij getracht hebben
met den Bijbel te vereenigen, daarbij klaarblijkelijk denkende aan Leone,
die de mythen van het Symposion in verband brengt met de
Mozaïsche mythen. In het tweede dialoog van de K o r t e V e r h a n d e 
ling — de kunstvorm van Leone's D i a 1 o g h 1, welke Spinoza
overigens verre lag — laat Spinoza als persoon optreden „Theophilus ,
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waarbij hem Leone's schepping van den persoon „Filo" voor oogen
moet hebben gestaan. Ook in de Ethica ontbreekt een herinnering
aan Leone niet, waar Spinoza (Eth. II, 7> schol.) in verband met zijn
identiteitsleer van idee en ding de opmerking maakt, dat eenige Hebreërs dit
ook als door een nevel hebben gezien toen zij leerden, dat God, het Goddelijk
Verstand en de door God begrepen dingen één en hetzelfde waren. De grond
stemming, waarop Leone's Dialoghi zijn gebouwd, treft men ook
in den Tractatus de Intellectus Emendatione aan:
afkeer van de wereld en zelfinkeer, inzicht in de ijdelheid van schijnwaarden
als rijkdom en eer, bezinning, streven naar kennis van het ware Goed
en de drang tot vereeniging daarmede in liefde; de wensch om het Eene
te kennen, waarin alles kan worden begrepen.
I n de K o r t e V e r h a n d e l i n g staat Spinoza zelfs onder den
invloed van de nawerking van de transcendente voorstellingswijze, welke
bij Leone nog niet geheel overwonnen is. Wanneer Spinoza schrijft, dat
God niet kan nalaten het Goede te doen, wordt God onder een transcendent
gezichtspunt van waarde gesteld (I, 2). Zoo ook waar de opvatting gehuldigd
wordt, dat de begeerte in den mensch alleen kan optreden „onder de
gedaakte van Goet" (II, 3)- Gelijk bij Leone wordt hier de begeerte geboren
uit het inzicht in het transcendente waardebegrip, het Goede, terwijl
daartegenover in de Ethica de begeerte, de „cupiditas", als de bestaansdrang
van al wat is wordt gekenmerkt, d.w.z. als immanente noodwendigheid,
zonder doelstelling onder transcendent gezichtspunt. Ook Leone's persona
listische terminologie neemt Spinoza in de K o r t e V e r h a n d e l i n g
over door de „Modi infiniti" als eerste phase in de Logosleer aan te duiden
als „zone" van God — Leone's „primi generati da Dio" — en deze Godde
lijke scheppingsdaad te noemen „een werk waarlijk zoo groot als de groot
heid des werkmeesters betaamde" (I, 9).
Leone's immanente voorstellingswijze van het Universum als één
groot individu kan Spinoza tot voorbeeld hebben gestrekt wanneer hij
in den Tractatus de Intellectus Emendatione gewaagt
van de eenheid, die ons met de geheele Natuur verbindt, een gedachte,
welke in de Ethica aldus wordt uitgedrukt, dat de Natuur een individu
is met wisselende deelen zonder dat het individu als geheel zich wijzigt
(Eth. II, Lem. 7, schol.). Ook de verbinding, welke Spinoza stelt tusschen het
Goddelijk Verstand, de intellectus infinitus, en de ideeën, is dezelfde als het
door Leone gelegde verband tusschen de „intelletto agenti" en de ideeën. Het
Goddelijk Verstand is het metaphysisch subject der ideeën, welke bestaan
ook al denkt geen mensch haar, een leer, die herinnert aan het objectief
idealisme van Plato, gevormd tot immanent begripsrealisme. Gelijk
Leone huldigt Spinoza de leer van de identiteit van God en de wereld als
inhoud van het Goddelijk denken; het is de immanente Logosleer, het
objectief verband der ideeën, welker metaphysisch subject God is. Dat
in God subject en object van kennis en de kennis zelve één en hetzelfde
is, had Leone reeds uitgesproken en in de uitbreiding dezer identiteitsleer
op de Godsliefde was Leone Spinoza eveneens voorgegaan: immanente
Eros naast immanenten Logos. Ook Leone had geleerd, dat God de menschen
niet liefheeft, maar zichzelf, want de menschen zijn niet anders dan
i n God, zoodat de Liefde in God Gods Liefde tot zichzelf is. Ja zelfs de
termen „Amore Intellet.uale" en „Cognizione intuitiva" ter onderscheiding
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van de „cognizione per discorso" (rationeele kennis) kon Spinoza bij Leone
vinden, terwijl de schildering van de mystische vereemging van den
mensch met God in de Korte V e r h a n d e l i n g, waar van het
eenieten" door den mensch van Gods' heerlijkheid en s menschen
,|rust in dat Goed" wordt gewaagd, aan Leone's poëtische uitdrukkingswijze
doet denken.
... ,
Tenslotte heerscht verwantschap tusschen Leone en Spinoza bi] net
standpunt ten aanzien van het onsterfelijkheidsprobleem. In Leone's
virtü heroica" en Spinoza's „virtus", aanduidende den staat van s
menschen onsterfelijkheid, komt de opvatting tot uitdrukking, dat deze
niet als feit gegeven is, doch als een als 's menschen bestemming m zijn
leven op aarde te verwezenlijken taak is opgegeven. In verwerkelijking
zijner eeuwigheid als de erlanging van den hoogsten graad van inzicht,
is voor Leone en voor Spinoza'smenschen onsterfelijkheid gelegen.
Zoo komt dan Gebhardt tot de slotsom, dat de Marraan Benedictus
de Spinoza, die in den aanvang van zijn wijsgeerig denken naar de oude
religie van zijn Sephardisch stamvolk zocht, den invloed heeft ondergaan
van een Joodsch denker, Leone Ebreo, onder welken invloed Spinoza s
inzicht zich echter principiëel van de religieuse beschouwingswijze van
zijn Volk afwendde: geen Mythos der Qabbala, maar de Platonische Eros
en de Logosleer van de Plotinische denkrichting.
Gebhardt wijst erop, dat Spinoza's jeugdgeschrift, de K o r t everhandeling, waarin de invloed van Leone Ebreo het duidelijkst is,
zich van zijn Ethica onderscheidt door een minder consequente doorvoering
van het principe van Immanentie. In de K o r t e V e r h a n d e l i n g
staat het inzicht vóór het begeeren en is de kennis onder het gezichtspunt
van het Goede gesteld. Met dit transcendente, aan Leone ontleende,
objectieve waardebegrip breekt Spinoza in de Ethica: in plaats
van de beschouwingswijze „sub specie boni" wordt die „sub specie aeternitatis" gesteld, het gezichtspunt van immanente wetmatigheid en nood
wendigheid. Zoo komt ook in de Ethica de drang tot behoud des
bestaans naar voren als uitmakende 's menschen wezen instede van
de liefde tot het Goede, gelijk in de K o r t e V e r h a n d e l i n g , e n
wordt de liefde van een constitutieve categorie, zooals in Leone s leer,
tot een relatieve verhouding, een overgang van geringere tot groo er~
volmaaktheid.
..
.
Aldus heeft Gebhardt getracht de bron aan te wijzen, waaruit bpinoza
geput kan hebben om zich te doen leiden in de richting van het vormprincipe
van Immanentie, waartoe zijn levensgevoel hem drong, waar de trans
cendente en dualistische beschouwingswijze geen bevrediging meer
schonk. Deze bron zou zijn geweest Leone Ebreo s D i a l o g h i
d' A m o r e. Maar uitgaande van de onvolkomen en tegenstrijdige
beschouwingswijze van Leone, waarin immanentie en monisme trans
cendentie en dualisme nog niet geheel hebben overwonnen, is Spinoza tot
volkomen inzicht in de religieus monistisch-immanente wereld- en levensleer geraakt en heeft hij aan haar als eeuwig type van denken vorm
gegeven.
Het derde door Gebhardt gestelde probleem betreft het begrijpen van
het Spinozisme als uitdrukking van een metaphysischen levensstijl
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in de algemeene systematiek van den ontwikkelingsgang des geestes.
I ndeschitterendeinleidingvanzijn V o n d e n f e s t e n u n d e w i g e n
D i n g e n e n daarna in zijn R e m b r a n d t u n d S p i n o z a ,
verschenen in het Spinoza-Festheft der Kantstudien en in het vierde deel
van het Chronicon Spinozanum, heeft Gebhardt de plaats van het Spino
zisme in de wereldhistorie als krachtveld van metaphysische stroomingen
bepaald.
.
De verhandeling Rembrandt und Spinoza draagt als
ondertitel den naam S t i l g e s c h i c h t l i c h e B e t r a c h t u n g e n
zum Barockproblem, want als uitdrukking van den Barok
als metaphysischen stijlvorm wil Gebhardt het Spinozisme evenals
Rembrandt's kunst begrepen zien.
„Zeit ist Kraft, die in der Form sich auszert", is Gebhardt's uitgangs
punt." Deze kracht van den tijdgeest is het levensgevoel, dat den tijd
kenmerkt, en de zichtbare uitdrukking van dit levensgevoel is de stijl
van den tijd, die de verschillende openbaringsvormen van een tijdsperiode
tot een eenheid samenbindt. Het is dezelfde scheppende kracht, welke
kunst, wijsbegeerte en religie op gelijke wijze beheerscht. Was het in
het algemeen taak van de geschiedenis der wijsbegeerte om een ideeënontwikkeling te reconstrueeren, was haar onderwerp derhalve gelegen
in het „Nacheinander der Geschichte", Gebhardt brengt een nieuwe taak
naar voren, de beschouwing van het „Zugleich der Kultur".
De verhouding van de Scholastiek tot de bouwkunst der Middeleeuwen
moet evenzoo kunnen worden vastgesteld als de betrekking tusschen
Scholastiek en Aristotelisme of tusschen Mystiek en Neo-Platonisme.
Een nieuwe methode met het oog op deze nieuwe taak van de wijsgeerige
geschiedenis-beschouwing wacht op nadere uitwerking. Gebhardt vat
de wetmatigheid, welke in het cultuurleven werkt, niet op als een voort
schrijdenden ontwikkelingsgang, maar als spiraal-beweging: „Immer
löst im Rhythmus der Geschichte die eine Zeit die andere ab, das „apeiron
der Spatantike das „peras" der Antike, die Raumdurchbrechung der
Gotik, die Rundbogengeschlossenheit der Romantik, die Unendlichkeit
des Barock die „perfectio" der Renaissance".
Voor Gebhardt beweegt zich het levensgevoel tusschen de beide polen,
welke begrenzing en eindigheid eenerzijds en oneindigheid anderzijds
vormen. Zoo staan ook Renaissance en Barok tegenover elkander. Het
wezen van de Renaissance is bepaaldheid van vorm, het middel daartoe
begrenzing, terwijl het kenmerk van den Barok in den drang tot het
oneindige ligt. Het oneindigheids-streven van den Barok komt in drie
categorieën tot uitdrukking: het vormlooze, de substantie-gedachte en het
symbool van kracht en beweging (Potentie). De Barok geeft zich over
aan de „illusie" van het oneindige, waar de Renaissance een plastische
stijl is. De beelden van den Barok zijn niet in de eerste plaats begrensde
en gevormde vlakken, waaruit een omlijnd en bepaald geheel wordt
samengesteld, maar zij zijn gericht op diepte en wekken de illusie van
het oneindige. De schoonheidsidee van den Barok is irrationeel, tegenover
de rationaliteit der Renaissance.
Het behoort tot het wezen van het oneindige, dat het ondeelbaar
is en daarom is de tweede categorie van den Barok de substantie-gedachte,
d.w.z. de gedachte, dat alleen de oneindige Aleenheid in waarheid bestaat
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en al het begrensde slechts in haar zijn bestaansgrond vindt. Zoo vormt
de Barok zijn voorstellingen niet als op zichzelf staande en een gesloten
geheel uitmakende, gelijk de Renaissance doet, maar deze voorstellingen
zijn „als in die Welt der Endlichkeit entsandt als Künder jener eigentlichen
Welt'der Unendlichkeit."
^
„
J
Oneindigheid kan in symbolischen vorm niet anders dan als „potentie
tot uitdrukking worden gebracht. Daarom is de stijl van den^ Barok in
tegenstelling tot den stijl van het Zijn, een stijl van „worden" en „ge
schieden". In den Barok heerscht spanning, irrationaliteit in de ver
houdingen. De beschouwer staat niet voor een voltooid feit, maar hij door
leeft een gebeuren. De Barok is een dynamische stijl tegenover de statische
feitelijkheid van het Klassicisme; een organische, veelheid in eenheid
omvattende stijl, waar de Renaissance een mechanisch, analyseerend
kenmerk draagt.
In de categorieën van den Barok ziet Gebhardt de categorieen van
Rembrandt's kunst. Het onbepaalde en vormlooze brengt Rembrandt als
verkondiger van de oneindigheidsidee tot uitdrukking door een metaphysiek van licht en kleur. Zoo zegt Gebhardt: „Das Dunkel des Barock
ist die Ruhe, die aller Bewegung Möglichkeit ist, das Licht aber, in
Formen flutend, um Formen sich ergieszend, in Farben glühend und
Farben verzehrend, ist die Protuberanz des Unendlichen ins Reich der
Möglichkeit."
,
. . j • 4
In een dynamiek van licht brengt Rembrandt het in het duister
verborgene oneindige tot zichtbare symbolische vormen, waarbij alle
voorstellingen alleen den zin van het Geheel uitdrukken.
Evenals Rembrandt's kunst is ook het Spinozisme begrepen in dezelfde
cultuureenheid, bepaald door de categorieën van den Barok. Het Spino
zisme is philosophie en religie van het Oneindige, zijn uitgangspunt is
de onbepaaldheid van het Absolute en Aleene als grond van alle werkehjkheid, zoodat elke bepaling en begrenzing als ontkenning van ware werkelijk
heid wordt opgevat. Eindig-zijn is voor het Spinozisme een gedeeltelijke
ontkenning van de werkelijkheid des bestaans. De substantie-gedachte
als Barok-categorie, waardoor elke voorstelling als deel van een oneindig
Geheel verschijnt, komt in het Spinozisme tot uitdrukking in de verhouding
van het Goddelijk Aleene tot zijn eindige verschijningsvormen, de „modi .
Alles is in God, volgt uit Gods wezen en kan niet anders dan in God
begrepen worden, zoo verkondigt het Spinozisme. Ook het dynamisch
element, het derde principe van den Barok, is kenmerkend voor e
Spinozistische beschouwingswijze. Was voor Descartes de uitgebreidheid
identiek met de materie, Spinoza heeft de gelijkstelling van uitgebreidheid
met de massa der materie uitdrukkelijk ontkend en haar als geheel van
„beweging en rust" aangeduid. Kracht als verhouding van beweging
en rust" is het wezen der lichamen, kracht is ook het wezen der ideeen,
die niet als stomme teekens op een bord zijn, maar naar zelfhandhaving
streven met innerlijken wezensdrang. Werkelijkheid is „verwerkelijking
in de Spinozistische levensleer. Zoo zijn ook deugd en potentie voor het
ethisch dynamisme van het Spinozisme identiek. De zedeleer is een
dynamiek van de aandoeningen tegenover welker begrensde potentie
de onbegrensde potentie van het Goddelijk vermogen tot gelding wordt
gebracht.
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De metaphysische wezensverbondenheid van Rembrandt en Spinoza
heeft Gebhardt hiermede aangewezen, beiden verkondigers, ieder op zijne
wijze, van het levensgevoel van den Barok. Onder dit gezichtspunt tracht
Gebhardt aan beider verbondenheid meer concreten vorm te geven door
het geestesleven van Rembrandt en Spinoza te beschouwen in het verband
met de Hollandsche Sektenmystiek, zooals deze in den kring van de
Wederdoopers, verwant met de Rijnsburger Collegianten, leefde. In
Rembrandt en Spinoza werkt naar de opvatting van Gebhardt de geest
der Tegen-Reformatie, welker algemeen kenmerk zou liggen in een
hernieuwing en verinnerüjking van de religieuse idee. Het oneindigheidsverlangen, dat in de Tegen-Reformatie als de religie van den Barok
tot uitdrukking komt en zich keert tegen de begrensde persoonlijkheidsidee
van de Godheid der Reformatie, overbrugt door de gedachte van emanatie
en ekstase de klove, die het transcendent Goddelijke van de wereld scheidt,
het is de religieuse drang van den mensch zich met het Goddelijke te
vereenigen. Naast de Katholieke Tegen-Reformatie staat de Protestantsche,
waarvan in Holland het Wederdooperdom de drager is. De Mystiek
der Rijnsburger Collegianten stelt het innerlijke licht, de eeuwige openbaring
van het immanent Goddelijke, in de plaats van het uiterlijke licht van den
Bijbel als het slechts éénmaal geopenbaarde woord van een transcendenten
God. Pieter Balling's Het Licht op den Kandelaar is een
der documenten van dezen nieuwen christelijken geest, voor welken God
den mensch het allernaast is. Deze nieuwe religieusiteit beteekent een
volkomen breuk met de christelijke idee der Reformatie: „Hatte die
Dordrechter Synode aus dem persönlichen Gott der Reformation jene
metaphysische Katze gemacht, die mit ihrer metaphysischen Maus,
der Seele, ihr Spiel treibt, indem sie sie nach der Willkür der Pradestination
dem Höllenrachen oder der Himmelspforte zuwirft, so sucht die hollandische Sektenmystik der Gottheit im eigenen Innern gewisz zu werden
und die Seligkeit in der Verwirklichung Gottes im eigenen Selbst zu
erringen."
Tot den kring van deze Hollandsche mystische sekten voert de geestesgang van Rembrandt en Spinoza terug: Rembrandt, die van Calvinistisch
Doopsgezind werd, Spinoza, die de Joodsche geloofsleer van een Morteira
of een Menasse ben Israël niet meer kon verdragen, en bij de Rijnsburger
Collegianten een eerste bevrediging van zijn religieus verlangen vond.
En het was in dezen kring, dat Spinoza aan zijn gedachten het eerst
uitdrukking gaf in den vorm van de K o r t e V e r h a n d e l i n g v a n
God, de Mensch en deszelfs Welstand. Zoo kon dan
Gebhardt in zijn Rede, ter gelegenheid van de 250ste verjaring van
Spinoza's sterfdag gehouden in de Rolzaal te 's-Gravenhage, de woorden
spreken: „Wenn wir Spinoza feiern, so neigen wir uns dem groszen
Hollander, der das Erbgut hollandischer Cultur, die Gewissensfreiheit,
in seinem Theologisch Politischen Tractat, und der in seiner Ethik das
Erbe hollandischer Religiositat, die Lehre Gott in uns der Welt
geschenkt hat."
Voor Gebhardt is het Spinozisme niet in de eerste plaats een wijsgeerig
stelsel naast andere, m a a r religie onder de religies: m e t a p h y s i s c h e
religie, welker symbolen niet veraanschouwelijkt en vermenschelijkt
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kunnen worden, tegenover mythologische religie, welke laatste tot ae
verbeeldingskracht der menschen moet doordringen door personalistische
voorstellingswijzen en analogieën. Voor Gebhardt staat het vast, dat
de metaphysische religie de mythologische steeds meer verdringt, beginnend
bij de meest bezonnenen en doorwerkend tot allen, die in een niet waar
achtig doorleefde traditioneele symboliek geen bevrediging meer kunnen
vinden.
.
_ .
Als religie van het immanent-Goddelijke kent het Spinozisme vier
vergelijkingen, geworteld in de metaphysische identiteitsgedachte der
immanente beschouwingswijze. In zijn klein, maar overrijk aan inhoud,
in 1932 verschenen boekje, Spinoza, geeft Gebhardt deze ver
gelijkingen aan: D e u s si v e Na t u r a, D e u s s i v e V e n t a s ,
Deus sive Virtus, Deus sive Amor; God als de Natuur,
de Waarheid, de Deugd en de Liefde. „God-Natuur" is als wereld- en
levensprincipe van de Spinozistische beschouwingswijze het symbool
van de afhankelijkheid van het eindige van het oneindige; het geeft
uitdrukking aan het levensgevoel, dat alle Zijn een eenheid is. Het phenomeen der menschheid is slechts één der oneindig vele vormen, waarin de
oneindige God-Natuur zich met noodwendigheid openbaart. Door den
Mythos „Deus sive Natura" worden wereld en mensch
in God opgeheven.
God drukt zich als de immanente Logos der wereld in een oneindig
vast verband van ideeën uit en zoo is ook 's menschen geest, voorzoover
hij inzicht heeft, een openbaringswijze van het Goddelijk denken. Wat de
mensch begrijpt, begrijpt hij in God; van het Goddelijk denken is 's menschen
denken een openbaringsfunctie. Zoo is in elk waarlijk inzicht de mensc
met het Goddelijke vereenigd en is God de Waarheid, „Deus sive Veritas .
In inzicht wordt de mensch zich zijn vereeniging met het Goddelijke
bewust. Door inzicht in verband en wezen der dingen kan de mensch
alleen de aandoeningen overwinnen en den staat van vrijheid erlangen,
een bevrijding van subjectiviteit, individueele willekeur en mechanische
gebondenheid. In dit inzicht ligt tevens 's menschen vereeniging met
het Goddelijke als de verwerkelijking van het Oneindige in het eindige,
's menschen eeuwigheid en onsterfelijkheid: het is de hoogste ontplooiing
van het wezen des menschen, door Spinoza „Virtus", deugd, genaamd,
„Deus sive Virtus".
Tenslotte: gelijk God in ons als inzichtsvolle wezens denkt, zoo
openbaart zich ook zijn Liefde in ons. De Liefde, waarmede wij God
beminnen, is de Liefde, waarmede God zichzelf bemint. God is de eenige,
alomvattende Liefde, de metaphysische drang tot eenheid van alle Zijn.
In deze vergoddelijkte wereld zijn God en Liefde één, de immanente tros
van het Spinozisme, „Deus sive Amor .
Moge thans na een,zij het ook onvolledige, uiteenzetting van Gebhardt s
beteekenis voor het inzicht in de Spinozistische beschouwingswijze,
met enkele woorden zijn overige werkzaamheid, waarmede hij als geen
ander den kring van Spinozisten aan zich verplicht heeft, in herinnering
worden gebracht. Ik bedoel Gebhardfs arbeid als vertaler en uitgever
van Spinoza's geschriften en ten slotte hetgeen hij gedaan heeft voor
de Societas Spinozana en het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht.
Als vertaler heeft Gebhardt er toe bijgedragen Spinoza s geschriften
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in ruimer kring bekend te maken en tallooze malen vindt men uitGebhardt's
vertalingen geciteerd. Hij voorzag bovendien zijn vertalingen van hoogst
belangrijke inleidingen en aanteekeningen, aldus ook op dit werk den
stempel van zijn uitgebreide kennis drukkende. Van zeer veel nut voor
hen, die zich met de geschiedenis van Spinoza's leven bezig houden,
is het door Gebhardt uitgegeven geschrift, S p i n o z a , L e b e n s beschreibungen und Gesprache, een verzameling, waarin
de bekende levensbeschrijvingen van Spinoza door Jarig Jelles, Lucas,
Kortholt, Bayle en Colerus in het Duitsch vertaald zijn opgenomen. In
zijn Von den festen und ewigen Dingen gaf Gebhardt
een vertaling in uittreksels uit Spinoza's geschriften, zoodanig, dat zij
een aaneengesloten geheel vormen als een uiteenzetting van de gansche
Spinozistische leer; het is mede een proeve van vertaling van Spinoza's
Ethica, ontdaan van den mathematischen vorm.
Belangrijker nog dan zijn vertalingen is Gebhardt's uitgave van
Spinoza's geschriften onder den naam Spinoza Opera, een
monumentaal werk in vier zware deelen, door hem in opdracht van de
Heidelberger Academie van Wetenschappen in 1926 bezorgd. Het is de
zesde uitgave van de gezamenlijke geschriften van Spinoza sinds Paulus
haar voor het eerst in 1802/1803 volbracht. Het eerste deel bevat de jeugd
geschriften van Spinoza, d e K o r t e V e r h a n d e l i n g v a n God, d e
Mensch en deszelfs Welstand, Renati Descartes
p r i n c i p i o r u m p h i l o s o p h i a e p a r s I, II, C o g i t a t a
metaphysica, Compendium grammatices linguae
h e b r a e a e . Het tweede deel houdt dewijsgeerigewerkenin, T r a c t a t u s
de intellectus emendatione, Ethica; het derde deel
de theologische e n politieke geschriften, T r a c t a t u s t h e o l o g i e opoliticus, Adnotationes a d t r a c t a t u m theologieopoliticum, Tractatus politicus; in het vierde deel zijn
opgenomen E p i s t o l a e , S t e l k o n s t i g e R e e c k e n i n g v a n
den
Regenboog, Reeckening v a n Kanssen. De
tekst-kritische arbeid aan deze uitgave besteed en door Gebhardt in
uitvoerige aanteekeningen verantwoord, stelt ons voor het psychologisch
probleem hoe het mogelijk is, dat een geest, zóó ingesteld op metaphysische
bespiegelingen als die van Gebhardt, zich tevens kon bezig houden met
een arbeid, waarbij het kleinste tekst-kritische détail niet verwaarloosd
werd. Het is Gebhardt's veelzijdigheid, waarvan zijn Spinoza-uitgave
het sprekendste bewijs levert. Uit liefde voor het Spinozisme heeft Gebhardt
dezen reuzenarbeid ondernomen en in korten tijd volbracht, daarmede
van de overgeleverde geschriften van Spinoza, naar men mag aannemen,
den definitieven tekst vastgesteld hebbende. Had Gebhardt ons niet anders
nagelaten dan zijn Spinoza Opera, het ware reeds voor hem geweest
een „monumentum aere perennius". En als ware deze onvolprezen
Spinoza-uitgave nog geen voldoende geschenk van Gebhardt ter gelegenheid
van de herdenking van de 250ste verjaring van den sterfdag van Spinoza,
in hetzelfde jaar 1927 verscheen het door hem opnieuw bezorgde en
aangevulde bekende werk van Jakob Freudenthal, S p i n o z a , L e b e n
und Lehre, in twee deelen. Voorwaar, een geestesproductiviteit
voor welke slechts zwijgende bewondering past!
Tenslotte Gebhardt's beteekenis voor de Societas Spinozana, het
237

internationale Spinozisten-Genootschap en het Spinozahuis aan de
Paviljoensgracht. Hij was het, die reeds in 1919 aan den Nederlandschen
Spinozist Dr. Willem Meijer het plan voorlegde om een internationaal
genootschap te stichten, waarin allen, wier belangstelling uitging naar
de leer van Benedictus de Spinoza, vereenigd zouden zijn. Toen in 1920
deze vereeniging tot stand kwam, was het Gebhardt's bezielende invloed,
die de internationale banden steeds hechter heeft gemaakt, een invloed,
welke zich niet het minst bespeuren laat in het Chronicon Spinozanum,
dat de Societas Spinozana in de eerste zeven jaren van haar bestaan
heeft uitgegeven. Wie van de deelnemers aan de Spinoza-Congressen
van 1927 en 1932 herinnert zich niet de plaats, welke Gebhardt daarbij
heeft ingenomen!
En wat het Spinozahuis aan de Paviljoensgracht betreft, het voorwerp,
waarin hij zijn geestelijke liefde voor het Spinozisme alshetware had
gesymboliseerd, zijn zorg en toewijding voor deze plaats, waar in het
Goddelijke Mysterie eens het diepst geschouwd is, maakt beschrijving
welhaast onmogelijk. Men leze hetgeen Gebhardt zelf over z ij n Spinoza
huis heeft geschreven in het vijfde deel van het Chronicon Spinozanum
en in de Septimana Spinozana. Zonder den Duitscher Carl
Gebhardt zou het Nederlandsche Spinozahuis verloren zijn gegaan: dit
vergete men nimmer!
In verschillende landen is het overlijden van Gebhardt herdacht,
niet alleen in den kring van hen, wier belangstelling uitgaat naar leer
en persoonlijkheid van Benedictus de Spinoza, maar ook daarbuiten.
Inderdaad, met Carl Gebhardt is d e internationale Spinozist van onzen
tijd heengegaan.
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Over het 8e Internationale Filosofen-kongres te Praag.
(2—7 SEPT. 1934)
door
Prof. Mr. Dr. LEO POLAK
III (slot).
Nu het vorig nummer ons overzicht onderbroken heeft en onze nog
altijd bekrompen tijdschriftruimte nog slechts weinig bladzijden gedoogt,
veel minder dan mijn poging om recht te doen wedervaren aan het belang
rijkste wat het kongres heeft opgeleverd nog zou vereisen, zullen we moeten
kiezen èn delen en ons node nog vaker moeten beperken tot vermelden
i.pl.v. bespreken.
Wat dan Julius Kraft betreft, zijn bedoeling, wanneer hij de zgn.
„geesteswetenschappen" tot „natuurwetenschappen" stempelt, is daarom
zoveel onschuldiger en eenvoudiger dan het lijkt en allerminst naturalisme,
qua fysicisme of Physikalismus, wijl hij onder „natuur" niet de ruimte
wereld, het objekt der natuurwetenschappen, verstaat, tegenover de onruimtelijke en onwaarneembare wereld van het psychische en zijn uit
stralingen, de „geest", die het objekt der geesteswetenschappen vormt,
maar heel de wereld in tijd en ruimte, heel Kant's „mögliche Erfahrung .
En aangezien nu noumenorum non datur scientia wordt alle wetenschap
in die zin „ervaringswetenschap", i.e. „natuurwetenschap". Het is dus
in zover (van de belangwekkender bijzonderheden moeten we hier afzien)
een woordenkwestie. En een terminologie, die b.v. Cultuurgeschiedenis en
sociologie tot „natuurwetenschappen" maakt, lijkt mij weinig aan
bevelenswaardig, al geven we Kraft gaarne toe, dat er met de term „geest"
erbarmelijk on-en anti-wetenschappelijk pleegt te worden gesold.
Ons resten nu nog twee kongres-themata. Over het eerste, Gods
dienst en Wijsbegeerte kunnen wij te beknopter zijn, daar op
dit aangelegen punt het kongres o.i. niets van wijsgerig of principieel
belang heeft opgeleverd, noch in de gelijk gemeenlijk talrijke bijdragen,
waarin wijsgerige problemen door een bepaalde godsdienstige bril (Rooms,
Protestants, Grieks-orthodox etc.) werden bekeken (Verweyen, Katkov,
Chevalier, Lossky, Jolivet, Noël, Charles Werner, S. Frank, Shebbeare,
Anna Forbes Liddell), noch in wat ter Alg. Ochtendzitting, aan dit onder
werp gewijd, door de beide inleiders te berde werd gebracht, n.1. Erich
Przywara s.J. (München) en Léon Brunschvicg (Parijs).
Tegen eerstgen. spreker werd in het debat terecht opgemerkt (door
Verweyen), dat zijn betoog alleen gold voor zijn eigen godsdienst, en door
een ander debater, dat het bovendien alleen gold voor die filosofie, die nog
bereid was, zich de oude rol van ancilla theologiae te laten welgevallen.
Nieuw was bij Przywara, behalve de aanpassing aan modern filosofisch
spraakgebruik, speciaal het etymologisch sofisme, dat telkens, na de
scheiding van godsdienst en wijsbegeerte t.a.v. voorwerp, van
methode en van „Standort", punt voor punt verkondigde
„die Rück-bindung (re-ligo) von Philosophie zu Religion"! Przywara's
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dialectische en rhetorische virtuositeit vond de bijval, die ze verdiende.
En het op zichzelf niet minder fraai opgebouwde pleidooi van Brunschvicg
voor een religie, die geheel „spiritualité" heeft te zijn en dus „la matérialité du surnaturel" heeft te vervangen door „1'idéalité du spirituel"
geldt per saldo even eenzijdig alleen van pantheïstisch standpunt. Zo
culmineerde dan deze oratie in een even bedenkelijk, of liever verwerpelijk,
moralisme t.a.v. de godsdienst als intellektualisme t.a.v. het zedelijke,
met het Spinoza-citaat, waarin „Christus" tot „summus philosophus"
wordt geproclameerd: ,,Ce qui revient a dire, pour tout résumer en un mot,
que c'est même chose d'apprendre a penser et d'apprendre a aimer"!
Een uitlating van Przywara, dat „auch geschichtlich die Philosophien
als sakularisierte Theologien zu entstehen pflegen" (heeft niet Feuerbach
indertijd die bisherigen Philosophen ,,mediatisierte, durch den abstrakten
Begriff vermittelte, Theologen" genoemd, gelijk Comte de metafysiek
„des mythes rationalisés" ?) had het groot succès bij de positivistische
loochenaars der wijsbegeerte als autonome wetenschap, de aanhangers
van het logistisch fysicisme, dat zij nu als „bekentenis van filosofische
zijde zelf" telkens herhaalden, dat de wijsbegeerte evenmin wetenschap
was als de godgeleerdheid, immers in wezen slechts „gesaeculariseerde
theologie".
En zo belanden wij dan nu bij het kongresthema der moderne
„logistiek" of „logische Analyse" en haar belang voor
de wetenschappen, — een onderwerp, dat afzonderlijke uitvoerige be
spreking zou vergen en verdienen, gelijk het die dan ook b.v. in de Revue
de Métaphysique et de Morale heeft gevonden, waar naast Parodi s
algemeen overzicht van het kongres Cavaillès dit thema apart voor zijn
rekening heeft genomen. Doch plaatsgebrek belet mij, hier ampeler
oriënterende en critische beschouwingen te geven, die voor een afzonderlijk
art. (wellicht van een mijner leerlingen) bewaard mogen blijven.
Hier moet tans een minimum van verslag en toelichting volstaan.
De „logistiek" in ruimer zin, dus de denkrichting of -stroming van de
„Wiener Kreis" en geestverwante groepen, in Praag, Warschau, aan de
Harvard-University en elders, een denkwijze, die zich onder verschillende
verwante namen pleegt aan te dienen — als „empirische of wetenschappe
lijke filosofie", „wetenschappelijke wereldbeschouwing' , als „logisch of
logistisch of methodisch positivisme" of „neopositivisme", als „eenheids
wetenschap", als „logicisme en fysicisme of fysicalisme" of als „sciën
tisme" — is na de beide eigen „Tagungen für Erkenntnislehre der exakten
Wissenschaften" in 1929 en 1930 ditmaal voor het eerst op een algemeen
filos. kongres in een eigen afdeling met eigen probleemstelling opgetreden,
verdedigd en bestreden. Deze sektie-vergaderingen en diskussies zijn wel
de drukstbezochte en geanimeerdste van het kongres geweest. De meeste
leidende figuren der beweging, als Carnap, Frank, Schlick, Jörgensen,
Reichenbach, waren aanwezig. De toen kortelings en de inmiddels ver
schenen nieuwe fundamentele publicaties, b.v. nieuwe delen van de
„Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung": Carnap s „Logische
Syntax der Sprache" en Popper's „Logik der Forschung" zullen stellig en
terecht de hier aan de orde gestelde probleemgebieden en probleem
behandeling in het triennium tot het kongres te Parijs een stijgende plaats
verschaffen in de internationale filosofische belangstelling. En naar ik
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juist verneem zullen te Parijs twee van de zeven hoofd-themata zijn:
„L'unité de la science: la méthode et les méthodes" en „Logique et mathématique".
Wat nu onder „Die Methode der logischen Analyse" als kongresthema te verstaan viel, moge Carnap's eigen verklaring ons hier zeggen:
„Der Wiener Kreis und verwandte Gruppen stellen sich die Aufgabe, die
Begriffe und Satze der Wissenschafts- und Alltagssprache
logisch zu analysieren. Dabei wird die Auffassung vertreten,
dass es darüber hinaus keine sinnvollen philosophischen Probleme gibt. In
den traditionellen philosophischen Problemen befinden sich drei Bestandteile, die meist in enger Verbindung auftreten: ein metaphysischer, ein
psychologischer und ein logischer Bestandteil. Nach unserer Auffassung
sind die metaphysischen Fragen, weil ohne theoretischen Gehalt, aus der
Wissenschaft auszuscheiden; die psychologischen Fragen sind, als empi
risch, der Realwissenschaft zuzuweisen; so bleiben als wissenschaftliche
aber nicht empirische Fragen nur die logischen übrig...." „Logik =
logische Syntax = Mathematik der Sprache; hierbei ist unter „Sprache"
ein Regelsystem bestimmter Art verstanden."
Wat men opbouwen wil is, om met Neurath (tans Den Haag) te
spreken,
„die
Einheitswissenschaft
mit
Einer
wissenschaftlichen Sprach e", een taal, zelf „nach dem
Muster der Physik aufgebaut"; zo ontstaat „der radikale Physikalismus",
die een „konsequenter Empirismus" bedoelt te zijn. Dit alles „in Widerspruch zur Tendenz derer, die den ,Naturwissenschaften' die .Geisteswissenschaften', wohl gar der ,Naturphilosophie' eine ,geisteswissenschaftliche Philosophie' gegenüberstellen, oder den ,Seinswissenschaften'
sogenannte ,Normwissenschaften', wobei man solche Trennung auf
Verschiedenheit der ,Erkenntnisweise' oder der ,Seinsweise' zurückzuführen sucht — Formulierungen, die innerhalb der strengen wissenschaft
lichen Sprache gar nicht aussprechbar sind!" Het is één strijd tegen „die
sinnleeren Worte der Metaphysik" — zin hebben alleen die stellingen, die
verificeerbaar, alias tot waarneembaars te herleiden zijn. Helaas, zo
merken wij terloops op, is deze stelling zelf in die zin eeuwig onverificeerbaar
Tans iets over de voornaamste bijdragen op dit terrein. Reichenbach
(tegenwoordig Istanboel) „Die Bedeutung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs
für die Erkenntnis" meent, m.i. ten onrechte, van zijn,sinds als boek
verschenen, onderzoek te kunnen getuigen: „Das Problem der Induktion
findet damit seine endgültige Aufklarung. Denn mit dem Nachweis dieser
Rangordnung aller möglichen Setzungen ist die Rechtfertigung des
Induktionsschlusses gegeben.".... Mij komt dit voor als de zoveelste
pragmatistische illusie op dit voor het empirisme beslissende punt.
Want wat is bedoeld met die „Nachweis dieser Rangordnung" enz.?
Niets dan dit: Over de toekomst bestaan alleen „Setzungen", een soort
weddenschappen, „die wir zwar ohne Gewahr einer Gültigkeit machen
müssen, die wir aber nach dem bestmöglichen Prinzip machen." Nu
heeft tot dusver „der Induktionsschluss" dat wedden mogelijk
gemaakt en de meeste winst-kansen gegeven.... ergo (?!) hebben we
hier het beginsel, „welches éinmal die grösste Trefferzahl erreichen
m u s s." (Sp. van mij). Zo blijft deze „Rechtfertigung" der induktie
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ronddraaien in een reeds door Hume aan- en afgewezen circulus vitiosus.
Over de voor elk „konsekwent empirisme" (helaas ook al een illusie)
uiterst bedenkelijke „Allsatze" — we weten nu eenmaal sinds Hume en
Kant dat ervaring nooit ofte nimmer de algemeenheid levert, nodig om
ons de poort der toekomst logisch te ontsluiten • sprak Kaila (Helsinski),
die altans reeds de principiële onverificeerbaarheid van Allsatze als de
natuurwetten toegeeft, zonder dat deze aan derzelver ,,Sinn" of „Gehalt
te kort doet.
,
_
....
Onder het motto van Roger Bacon: „Sine mathematica nihil sciri
potest." sprak Kobylecki (Nowy Targ) over „Relation as a primitive and
fundamental idea of mathematical logic and of philosophy".
_ Fe'lx
Kaufmann (Wenen) had „Die Bedeutung der logischen Analyse fur die
Sozialwissenschaft" tot onderwerp gekozen, — anticipatie
op zijn te publiceren boek „Methodenlehre der Sozialwissenschaften
waarbij „spezifische Werterkenntnis" eenvoudig geloochend en norm
wetenschap of axiologie, zover niet geloochend, dogmatisch tot „Sozial
wissenschaft" wordt geproclameerd. De axiologie als empirische autonome
wetenschap (ethiek, aesthetiek etc.) behoeft zich waarlijk niet door K. te
laten zeggen, „dass sich der Forscher, qua Forscher, von allen Normsetzungen und von Vorurteilen, die emotionalen Einstellungen entspringen, fernzuhalten hat." De taak der wetenschap is niet, normen te
geven" of te „wijzigen" —een dubbele zinledigheid, Nietzscheaanse waan
— maar normen op te diepen, bewust te maken en te (doen) begrijpen
uit maatstafbesef.
_ „„
,
Ueber den Begriff der Ganzheit" gaf Schlick (Wenen) een be
schouwing vol scherpe kritische ontleding. „Probleme der passenden
Beschreibung, der zweckmassigen Definitionen werden mit Tatsachenfragen verwechselt " „Die ,Ganzheit', ein vortreffhches begnffliches
Beschreibungsmittel, verwandelt sich in ein un-Wesen, wird zu ,Entelechie
und ahnlichen Ausgeburten philosophischer Unklarheit."
In ,Die logischen Grundlagen der Wissenschaften" trachtte Jorgensen
(Kopenhagen) te betogen, dat alle „weten" „entweder tautologisch oder
empirisch" is. Van de logica nl. wordt door het logicisme een „tautologie
gemaakt, doordien de beide grondwetten van het denken... onbekommerd
in de definitie of de „matrix" der ontkenning
worden gelegd... als waren ze „blosse Konventionen uber den Sprachgebrauch"... terwijl naief wordt opgemerkt „man kann sich keine Geblete
denken, wo eine sich selbst widersprechende Logik gilf'. Waarom met..
Waarom behoort „Widerspruchslosigkeit" tot de „Grundbedingungen,
die für iedes System erfüllt sein müssen" ? Wat is dit voor een apodiktisch
apriorisch oordeel? Wat betekent dit „moeten"? Van waar deze gans niet
conventionele intolerantie? — Zomin als de „tautologische a f l e i d i n g
(de analyse) bevatten de elementen der wetenschappen voor
Jörgensen meer een probleem: ze zijn óf empirisch (synthetisch-aposteriorisch) öf, zover ze onloochenbaar niet-empirisch (synthetischapriorisch) zijn (axioma's b.v.)... slechts „hypothetischer Natur , in tegen
stelling tot het Wiss e n een„Glauben, Fürwahrhalten M u t m a s s e n
oder E r r a t e n". Zo wordt dus het afgeleide weten ï.pl.v. uit elementa
weten uit elementair niet-weten verkregen — en zelfs het probleem der
ervaringswetenschap niet meer gezien.
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Ten kongresse heeft de kritiek zich voornamelijk doen gelden in
een drietal bijdragen. De bekende pragmatist Schiller (Oxford) poogde in
zijn „How is 'exactness' possible?" exakt te bewijzen, dat exaktheid
onmogelijk is, „a false ideal". — Exakt is slechts de zuivere analyse, die
op gegeven definities berust. De definities slaan öf op werkelijkheid, en
vaarwel dan exaktheid, onveranderlijkheid etc. — er is dan enkel be
nadering, kennis in wording en ontwikkeling — öf wel de definitie is vrij,
d.w.z. willekeurige conventie, maar heeft dan met wetenschap zo min te
maken als enig ander spel. Het is een fictie, dat men innerlijke zin, be
doelingen (altijd persoonlijk) zou kunnen vastleggen, belichamen in on
veranderlijke symbolen, altans nooit (en dat lijkt mij een zeer be
hartigenswaardige opmerking) m e e r d a n i n w o o r d e n (die
immers het symbool moeten definiëren): „Nor can mathematical symbols
be more exact than words. It is sheer delusion to think otherwise." —
Het logistisch spel met onveranderlijke conventionele tekens mist volgens
S. alle kontakt met „the real problems of scientific knowing". „It is a
game of make-believe, which mathematically trained pedants love to play,
but which does not on this account become incumbent on every one. It
may have the advantage that it keeps logisticians out of other mischief.
But I fail to see that it has either any serious significance for understanding
scientific knowing or any educational importance for sharpening wits!"
Dat is Schiller ten voeten uit!
Tegen het fysicalisme van „Un nouveau scientisme" wendt zich
Frutiger (Genève). De rol van „ancilla scientiae" is der filosofie even
onwaardig als die van „ancilla theologiae". Ze heeft haar autonomie te
handhaven. Tegen het pseudo-platonisme van een transcendente metaphysica van „het absolute" „le criticisme de Kant est sans réplique",
het fysicime echter blijkt zelf een verkapte vorm van metaphysica et
peut-être pas de la meilleure espèce.
Lest best — een kabinetstukje van magistrale immanente kritiek is
de bijdrage van den phaenomenoloog Roman Ingarden (Lemberg) „Der
logistische Versuch einer Neugestaltung der Philosophie — eine kritische
Bemerkung", waarin op 2 bladzijden het essentiële van het „methodisch
positivisme" in stellingen wordt samengevat en op 4 pagina's een vlijm
scherpe kritiek wordt gegeven. Node onthoud ik mij van citeren. Hier
volsta het résumé: „Der Referent wendet sich gegen den Standpunkt
des methodischen Positivismus, indem er zu zeigen sucht, dass die ,metalogischen' Satze (sc. de Satze über Satze van de logische Analyse) entweder
sinnlos oder sinnwidrig sind oder blosse Sinnunterschiebungen darstellen.
Es ist notwendig, zwischen der Verifizierbarkeit des Satzes und dessen
Sinn zu unterscheiden. Da der Sinn des Satzes nichts Physisches ist, so
muss ein eigenes Erkenntnisgebiet der Philosophie anerkannt werden,
falls dieselbe in ,logischer Analyse' bestehen soll. Es muss auch
zugegeben werden, dass das Gegebene bezw. die Erlebnisse erkennbar
sind und dass es möglich sei, über dieselben intersubjektive Satze
aufzustellen."
Nochtans, hoe nodig en gerechtvaardigd ook dergelijke kritiek moge
zijn, zij treft m.i. slechts wat toch eigenlijk in heel de logistiek toevallig,
sekundair is, haar kinderziekte zou men willen zeggen: haar naturalistisch
positivisme. Maar een waarlijk streng wetenschappelijke wijsbegeerte,
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qua algemene werkelijkheidsleer („metaphysica"), wete^chapsleer en
waardenleer, dus ook de terecht beoogde „wissenschaftliche Weltauffassung", een wijsbegeerte, die „exakt" is, inzover ze van elke stap, die
ze doet, van de eerste tot de laatste, redelijk rekenschap vraagt en tracht
te sreven behoeft niet alleen niet positivistisch, empiristisch, naturalistisch
te zijn, maar kan het bij voldoende verdieping, d.i. kritische doordenking,
niet eens wezen. En zo zal ook de te verlangen strenge eenheidstaal der
wijsbegeerte dienovereenkomstig universeel genoeg moeten zijn om niets
wat kenbaar of denkbaar is onzegbaar te maken, om geen mogelijke ^raagof oordeelsrichting, geen „kategorie" te verloochenen van de geest, die
begrijpen wil en begrepen wil worden.
<
Doch geen eenheid van wetenschap zonder eenheid van methode,
van probleemstelling, van probleembesef. Moge Parijs ons weer een stap
verder op deze weg brengen dan Praag, en moge Nederland daartoe weer
het zijne bijdragen. En moge daar ook het door Petzall (Goteborg) in
geleide, wat achteraf geraakte „Project of a bureau of philosophical
research information" de verdiende belangstelling vinden.
In het Tijdschrift der Alg. Ned. Vg. v. Wijsbeg. moge de k°ngres"
bespreking besluiten met de herinnering aan het heuglijke feit, dat een
2o-tal Nederlanders de door de A. N. V. v. W. voortreffelijk georganiseerde
reis naar Praag heeft ondernomen tot algemene voldoening, dat de Rij
universiteit te Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de R K.
Universiteit te Nijmegen zich hadden doen vertegenwoordigen; dat de in
leiding van collega Pos over „La Qualite et ses aspects quantitatifs tot
een geanimeerde gedachtenwisseling heeft geleid; en dat het permanent
Organisatie-Comité der Intern. Filos. Kongressen waarin sinds he
reglementair uitvallen van Prof. de Boer nog slechts een Nederlander
zitting had, zich heeft aangevuld met de Heren Pos en De Vleeschauwer.

Ingekomen Boeken.
B. T e r H a a r Dzn. Catechetische moeilijkheden en mogelijkheden. Van Gorcum,
j. FAlTn'tge35'winter! Wat is er van den nacht? Rozenheek en Venemans,
W. gïrTlTh/GAmdzüge'zur Rechtsmetaphysik. Niemeyer, Halle 193S, Si blz.
r T Rertline: Magie en phallisme. Paris, Amsterdam, 1934» 112
E de Bruine®' Éthf« 1 De structuur van het zedelijk phenomeen. Philos.
Bibliotheek, Antwerpen-Brussel; Nijmegen-Utrecht, 1934, 519 blz.
^
F v n n A s t e r Die Philosophie der Gegenwart. Sijthoff, Leiden, 1935»
H Reichenbach. Wahrscheinlichkeitslogik. Sijthoff, Leiden, 1935. 451 b •
ïcta Ps vchologica. Edita a G. Révész. Nijhoff, Den Haag, 1935- 232 blz.
W Stern. Allgemeine Psychologie. Nijhoff, Den Haag, 1935* 3 4
K.' Stilling. Der Staat. Reinhart, München, 1935- 323 teE. Utitz. Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit. Sijthoff, Leiden, 935
p r>SP9<i rartes Lettres sur la morale. Boivin, Paris, I935* 333 blz.
R. Riphaagen. Het huwelijksvraagstuk. Van Gorcum, Assen, I93S244
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Boekbesprekingen.
K a r l M a n n h e i m , Mensch und Gesellschaft im Zeitalter
des Umbaus. Leiden, 1935. blz. 207. A. W. Sijthoff's Uitgevers
maatschappij. N.V. Prijs f 4.20, geb. f 5.—.
In dit in Nederland verschenen jongste werk van de Duitse socioloog uit Londen,
worden achtereenvolgens uiteengezet de rationele en irrationele bestanddelen in onze
maatschappij, de sociologische oorzaken van de tegenwoordige cultuurcrisis en het
denken op de ontwikkelingstrap, waarop tot „ordening" wordt overgegaan. Deze
„ordening" ziet deze leider van de „sociologie van het denken" als een komende al
gemene noodzakelijkheid, onder sombere vooruitzichten met betrekking tot de geeste
lijke vrijheid voor de komende geslachten. Of hij dan niet iets tijdelijks van onze
overgangstijd als vast aanneemt voor de toekomst en dit bovendien een overspannen
betekenis toekent, zal moeten worden afgewacht. Zeker is echter, dat zijn beschouwingen
zeer lezenswaardig zijn door hun boeiende originaliteit en dat zij van het bezit van een
superieur intellect getuigen.
Men leze daarom zijn uit het marxistisch determinisme stammende gedachtenwereld, voorzoover deze een toekomst suggereert, met het vereiste noodzakelijke
v- S.
voorbehoud.
Dr. A. J. Westerman Holst ij n. De invloed van het
bewuste denken op het onbewuste.
Met deze openbare les opende de schrijver op 27 Sept. 1.1. zijn privaat-docentschap
in de psychoanalyse. Hij verheugt zich dat deze tot een officieel vak van universitair
onderwijs is verheven, evenals dit kort geleden geschiedde met de parapsychologie,
want daardoor wordt volgens hem voorkomen een vastloopen in sectarische onderonsjes.
Hij tracht in deze rede na te gaan den invloed van den geest op de psyche, of wat
in psychoanalytisch spraakgebruik heet den invloed van het Ik op het Es. Volgens
de psychoanalyse zijn alle levensverschijnselen terug te brengen tot de beide gronddriften Eros en destructiedrift, en is het gesublimeerde te herleiden tot een gedesexualiseerde erotische energie.
De „afreageering", een begrip waarmede de psychoanalytici zoo veelvuldig
werken en dat in hun leer een zoo groote rol speelt, is volgens hen reeds in nuce te
vinden bij Spinoza (Eth. V. 3), waar het heet dat een aandoening, die slechts een
lijding of passio is, ophoudt zulks te zijn, zoodra wij ons daarvan een scherpe heldere
voorstelling vormen. Een affectverdringing dus ware mogelijk door heldere bewust
wording.
In geen enkele psychische actie wordt het praelogische zoo zeer uitgeleefd als
in de phantasie. Het onbewuste phantaseeren kan zeer hinderlijke symptomen
veroorzaken van neurosen en andere psychopathologische stoornissen. Maar worden
zulke phantasieën bewust, dan kunnen zij daardoor hare gevaarlijkheid verliezen; en
worden zij bewust uitgeleefd, hare ondergrondsche nadeelige voortwerking inboeten.
Zoo kan een aandachtsvestiging op eigen zielsbeleven de gevoelens verdiepen en
verruimen. Maar ook kan het wel voorkomen, hoewel dan slechts bij uitzondering, dat
iemand zijn woede of haat door en tijdens zijn zelfobservatie voelt toenemen.
H e r m a n n G m e l i n . Französiche Geistesform in Sainte-Beuve_
Renan und Taine. Junker vind Dünnhaupt Verlag. Berlin 1934^
In dit boekje behandelt de auteur de drie schrijvers, die in de tweede helft der
vorige eeuw wellicht den meesten invloed geoefend hebben op het geestesleven in
Frankrijk. Van die drie is wellicht de eerstgenoemde ten onzent eenigszins te ver
gelijken bij Busken Huet, de tweede bij Allard Pierson, welke beide Hollanders aan
vankelijk hier te lande Fransche predikanten geweest zijn in de Eglise Wallonne. Wat
Taine betreft, deze heeft zich wel eens een leerling van Sainte-Beuve genoemd en waar
schijnlijk zal hij hem ook wel eens persoonlijk ontmoet hebben, maar groot is de van
hem ondervonden invloed zeker niet geweest. En wat Renan aangaat, met dien zal
hij wel uiterst weinig voeling gehad hebben, al leefden beiden juist in denzelfden tijd
en stierven zij nagenoeg gelijktijdig. De een toch is sceptisch, maar in herinneringen
aan vroegere jeugd toch steeds bezield gebleven met godsdienstige neigingen; terwijl
de ander met zijn meer rationalistisch-positivistische zienswijzen zoowel van een Hegel
als van een Comte invloed heeft ondergaan. Over een Boeddha en den Christus zullen
beiden dan ook wel zeer uiteenloopend gedacht hebben.
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Wii zullen thans met 't oog op de plaatsruimte ons verder alleen nog met Taine
bezighouden, trouwens zeker wel den belangrijkste en meest wysgeonge van het
drietal. Taine is een echt vertegenwoordiger van den zoogenaamden theoretischen
mensch naar de door Spranger opgestelde hoofdtypen. In hem vinden wij een zuiveren
intellectualist, wiens streven slechts gericht is op waarheid en inzicht; hij is een kamer
geleerde, ver verwijderd van het gewoel der wereld, wiens ideaal bestaat m een ver
meerdering van kennis en die zijn gansche leven aan een wetenschappelijk monniksbestaan^is^get^
^aine is een brug te slaan tusschen de natuur- en de geestesweten
schappen. Overal zoekt hij wetmatigheden te ontdekken, overal analyse en synthese
te vereenigen al lukt het hem geenszins de antithese tusschen die beide geheel bevre
digend op te lossen. Zoo voert zijn rationaliseering dikwerf tot een mechaniseering,
die niet volstaat om alle verschijnselen op geestelijk gebied voldoende te verklaren.
Maar volgens Taine dienen op geestesgebied soortgelijke; wetten teheerschenalsmde
natuurwetenschap, al zijn
waarnemingsmateriaal en middelen onderling verschillend.
natuurwet^
%jn j)fJaculté maïtresse". In een karakter zoekt hij door analyse
de heerschende eigenschappen op te sporen en die logisch te verbmden op eenscort
van objectief natuurwetenschappelijke wijze. Van Livius bv. was volgens hem die
„faculté maitresse" gelegen in de welsprekendheid, dewelke de voor- en de nadeelen
Van Z(iokop"t

gebled^M "ekun s t blijft Taine zijn analytische^natuurwetenschappe
lijke methode |etrouw; ook hier moet volgens hem alles verklaard worden uit de
drie factoren ras, milieu en tijdstip. Maar begrijpelijkerwijze merkten Samte-Beuve
en anderen op, dat met die methode geen voldoende recht werd gedaan aan de individueele oorspronkelijkheid en scheppingskracht der groote k™s^n^SvJ^®
evenwel zocht alleen typen op te stellen, geen enkelgevallen, die slechts dienden
ter illustratie dier typen. In dat streven heeft hij zoowel
J
gevonden.
H a n s R e i n e r . Das Phanomen des Glaubens, dargestellt ï m
Hinblick auf das Problem seines metaphysischen Gehalts, XI en
256 blz. R.M. 8. —. Max Niemeger, Halle (Saaie). 1934.
Primair-philosophisch steunt dit werk op de existentiële philosophie van Heidegger, godsdienstphilosophisch op Otto, Scheler, Johs. Muller. Het poogt de wortelen
des geloofs als bovenhistorisch-ontologische bloot te leggen en stelt zich daarbij
scherp tegen de dialectische theologie, die het van alle religieuze ervaring wenst onaf
hankelijk te méiken. Daarmee verliest het geloof echter zijn levende volheid, die he
bij alle grote gelovigen: Augustinus, Luther, enz. had, en daalt af tot een „op de uiters e
wallen zijner zelfhandhaving strijdend traditiegeloof .
Terwijl Heidegger, in overeenstemming met Nietzsche, zijn philosophie atheïstisch
afsluit en zijn irreligieuze houding de vastberadenheid (Entschlossenheit) tegenover
alle ^ngst vertwijfeling en nood des levens, meent Reiner dat dit steunen van de mens
tegenover'het lot op eigen kracht illusie is, dat de genoemde vastberadenheid slechts
mogelijk is, doordat haar krachten van elders toevloeien,die in de,
zin des bestaans doen geloven, welk laatste phaenomeen, zo hf ^t ^n een ttieore^
tische veronderstelling is, maar de gehele mens en zijn wereld in gloed zet, de kern
der re[1^gl^-®e®r^g™ftgn wij een der jongere vooraanstaande philosophen, die door
de diepte en de klaarheid van hun philosophische overtuigingen waarborgen, dat de
philosophie in Duitsland voorlopig nog met is uitgestorven.
J• •

H a n s R . G . G ü n t h e r . D a sP r o b l e m d e s Sichselbstverstehens,
244 blz. R.M. 10. — Junker. und Dünnhaupt, Berlin 1934Een grondige studie over het verstaan van zichzelf, voornamelijk zich m de
voetsporen van Spranger bewegende. De wijze, waarop wij anderen enonszelfverste^i
In de kwestie, in hoever wij m staat zijn, een juist waarderingsoordeel over onszelf
uit te spreken, zijn de behandelde hoofdproblemen.
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5e Aflerering

Over de logica der cultuurwetenschappen
door
Dr. T. GOEDEWAAGEN
I. D e c r i t i s c h e m e t h o d e e n d e c u l t u u r w e t e n 
schappen.
Kleeft er aan de critische methode een vitium originis? Is en blijft
zij principieel behept met de zwakheden harer origine? Maakt het feit,
dat zij bij Kant haar kracht in de logica der mathematische natuurweten
schappen en haar zwakte in die der cultuurwetenschappen toont, haar
ten enenmale ongeschikt voor de vervulling harer taak: het encyclopaedisch systeem der wetenschappen?
Het is Max Scheler, die deze vragen bevestigend beantwoordt.
Hij constateert een „eclatanteste Schiffbruch" dezer methode t.a.v. de
historische wetenschappen 1). Het kategorieënsysteem van Kant's eerste
Kritik acht hij „schlechthin tödlich" voor de cultuurwetenschappen.
„Dasselbe Prinzip, das nach der transzendentalen Methode die Naturwissenschaft als Erfahrungswissenschaft „möglich" gemacht hatte,
hatte die Geschichtswissenschaft als Erfahrungswissenschaft unmöglich
gemacht" 2). Bij het zoeken naar een „Ausgleich" tussen exacte en
historische wetenschappen wordt de transcendentale methode evenals de
psychologische incompetent verklaard.
Er is hier sprake van een misverstand. Wat Scheler tegen Kant aan
voert, treft niet de critische methode überhaupt. De kategorieën der Kr.
d. r. V. deugen inderdaad niet voor de historie. Zij zijn georienteerd aan
Newton en niet aan Herder's „historische Vernunft", waarvoor Kant,
blijkens zijn recensie, niet de ware „feeling", laat staan begrip had. Maar
hiermee is nog geen woord gezegd over de competentie der critische
denkwijze in het algemeen. Evenmin als men de klassieke mechanica
der 18e eeuw kan vereenzelvigen met de physica, of de plantensystematiek
van Linnaeus met de botanie, kan men de critische methode in haar
historische gedaante van 1781 — typisch kind van de Verlichting —gelijk
stellen aan de critische methode zonder meer, die zich via neo-criticisme
heeft ontwikkeld tot de huidige epistemologie, het logisme 3). De huidige
physica is geen Newtonisme, de huidige epistemologie geen Kantianisme
te noemen. De wijze, waarop Kant zijn transcendentale methode uit
werkte is binnen de critische methode al op tal van punten gecorrigeerd
en daarmee als subjectief overwonnen. Subjectief bleek Kant's verwaar!) Die transzendentale und die psychologische Methode, 2. Auflage, p. 68.
2) Lc. p. 69.
3) Zie over deze ontwikkeling ons art. „Verleden en toekomst der critische philo
sophie", Annalen V (in dit tijdschrift, 27e Jaargang).
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lozing; van het „Faktum" der cultuurwetenschappen: psychologie,
sociologie historie. En zo is er door de correcties, die het cntisch denken
zelf heeft aangebracht voor een „logica der cultuurwetenschappen
binnen het logisme thans ten volle plaats geruimd. Zoals de quantenmechanica objectiever is dan de klassieke — de Heisenbergsche onnauw
keurigheidsrelatie betekent, goed verstaan, met subjectiviteit, maar
obiectiviteit — zo is ook het logisme van de twintigste eeuw objectiever,
dan het „klassieke" denken van Kant, zoals trouwens het moderne
„concrete" denken überhaupt oneindig veel objectiever, ruimer, zakelijker,
15

^DetpistemologifSt dus haar „erfzonde" zelf reeds uitgezuiverd
Zij geeft Scheler gelijk, waar hij Kant eenzijdigheid verwijt, maar wijst
•i_ argumenten tegen het critische denken überhaupt van de hand.
HS'e v°„a!t ook de zin der „onlogische methode, d>. Scheler
ontwikkelt met de bedoeling, het critische denken te corrigeren. Ten
onrechte — aldus Scheler — oriënteert de transcendentale methode zich
alleen aan de wetenschap, over het hoofd ziende dat deze slechts een
onderdeel is van de „Arbeitswelt" der menselijke cultuur het geestesleven.
De philosophie als „Lehre vom Geiste" >) is de alomvattende kennis van deze
Werkzusammenhange der menschlichen Kultur"; de heining op
wetenschap vertegenwoordigt slechts één aspect dier samenhang.
Wat verstaat Scheler onder wetenschap? Deze is hem een menselijke
habitus functioneel samenhangend met de sociale structuur ener cultuur ).
De epistemologie verstaat onder wetenschap het geldigheidskader, waar
binnen het pas mogelijk wordt, überhaupt zinvolle oordelen (o.a over de
sociale bepaaldheid van „wetenschap") te vellen. Alles wat de noologische
methode over enig cultuurphenomeen als waar en daarmee als werkelijk
Sïïtt heeft zijn grond in de „wetenschap" (in epistemolog.sch. z.nl)
Zr cultuur bijgevolg in de logica dier cultuurwetenschap en tenslotte
in de prologica. Een voorbeeld: de „prinzipielle Wirkung des Weltkrieges
Luf die wissenssoziologische Struktur Europas-) is toch bezwaarhjfe. in
haar werkelijkheid te kennen zonder dat zij haar mogelijkheid hee
in het geldigheidssysteem, dat wij wetenschap noemen. In de ePlste™
^
is de verhouding dus zo: i. wetenschap (als geldigheid) — 2. cultuur
hetzelfdlTte^oeken

als de

velschil? dat haar

der cultuur, die Scheler tegenover de „logische plaatst, blijkt haar bas
in de logica der cultuurwetenschappen te hebben. De „irrationale Gru
der Wissenschaft" zal, wil hij enige zin hebben, toch
•n hpt svsteem van geldige oordelen. De „materiele a prior s , die bcneler
l^ dfcritische ethiek in het veld brengt, treffen wel Kanfs eenzijdige
„Xnw der hïk nS „iet de epistemologie überhaupt, die veeleer zelf
2ÏT begrip der cnltnn, aan het begrip „Werf zijn logos zal geven.

i\ Dip transz u. die psvch. Methode, p. *79*
2) Scheler, Die Wissensformen und die Gesellschaft, passim.
l.c. 223.

3)
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In de logica ener bijzondere wetenschap ontmoeten elkaar steeds
twee tendenzen, een deductieve en een inductieve. Enerzijds zal zulk een
logica moeten samenhangen met het centrale oriëntatiepunt, de prologica
met haar prologismen; anderzijds mag zij de factische situatie van de
wetenschap of de wetenschapsgroep, wier logische voorwaarden zij immers
zoekt, niet uit het oog verliezen. Hier ligt haar andere, haar perifere
oriëntatiepunt. Uit de synthese van deductie en inductie resulteert het
begrip.
De logica der cultuurwetenschappen maakt hierop geen uitzondering.
Ook zij heeft haar richting naar de prologica, naar het gebied der „Wissen
schaft überhaupt" en haar richting naar de „vak"wetenschap i.c. de
cultuurwetenschap, haar weg naar boven en haar weg naar beneden of
beter: haar éne weg, in tweeërlei richting bewandeld, vice versa.
A. Naar de prologica is zij gericht, voorzover in elk harer principes
het begrip der „Wissenschaft überhaupt" is voorondersteld. Het geheel is
eerder dan de delen. Het stelsel der prologismen geeft aan het stelsel der
cultuurprincipes, die de cultuurwetenschappen bepalen, zijn deductieve
zin. Wij moeten hier volstaan met — bij wijze van korte Ausschnitt uit
dit rijke systeemgebied — de hoofdpunten uit de prologica van het object
te ontwikkelen. De cultuur is het object der cultuurwetenschappen en het
symbool harer eenheid.
Wat is een object? 1). De beantwoording van deze vraag is slechts
te geven in de ontwikkeling van de momenten, die zich hieraan laten
onderscheiden, een ontwikkeling, die phasisch verloopt in het schema:
onbepaald — bepalend — bepaald.
Zo is de structuur van een object het moment zijner onbepaaldheid,
zijner mogelijkheid. Structuur is het object voorzover het als onbepaald,
abstract, gedacht is.
De structuur wordt bepaald door de functie (het verkeer). Deze is het
bepalende aan het object.
De orde (systematiek, classificatie) tenslotte is het aspect der bepaald
heid. Zij is het volledige, echte object. Zo vormen structuur, functie
en orde de grondschematiek van het object.
Onderscheiden wij in iedere phase weer opnieuw de drie genoemde
momenten.
Aan de structuur is het onbepaalde de stof, het bepalende de vorm
en het bepaalde de inhoud. Iedere structuur heeft een materieel, een formeel,
en een reëel aspect.
De functie vertoont dezelfde phasen op haar wijze. Het onbepaalde
aan de functie is het principe, het bepalende de relatie, het bepaalde het
systeem 2). Ieder voorwerp heeft zijn principiële, zijn relationele en zijn
systematische „zijde".
Ook naar zijn orde vertoont het object weer drie phasen: in onbepaald
heid is het abstract, als bepalend is het constructief, als bepaald is het
concreet. In iedere systematiek ontvouwt het voorwerp zich in abstracto,
in constructo en in concreto.
*) Verg. bij de volgende onderscheidingen ook het art. van schr. dezes: Het verkeer
van het woord in de taalleer, Annalen III p. 54.
2) Hier is de plaats van de „Prinzipien der Relation", Summa contra Metaphysicos
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Dit is de logische gang van het begrip, die, hier in abstracto aangeduid,
in de wetenschappen en haar zijnsgebieden zich m concreto voltrekt.
De prologische tendenz van de logica der cultuurwetenschappen is:
dat zich het object dezer wetenschappen, de cultuur, ontwikkelt naar
structureel, functioneel en systematisch gezichtspunt, dat aan het begrip
cultuur een materiëel, een formeel, een reëel, een principieel, een relatio
neel een systematisch en tenslotte een abstract, een constructief en een
concreet moment laten onderkennen. Cultuur als stof, als vorm, als inhoud,
cultuur als principe, als relatie, als systeem; cultuur als abstract, als
constructief, als concreet - dat zijn de uit de prologica gededuceerde
grondmotieven, die onze volgende uiteenzettingen zullen bepalen.
B De andere oriëntering is die naar de cultuurwetenschappen Zonder
deze blijft iedere bezinning op het begrip cultuur een subjectieve phantasie,
een a-prioristische vaststelling, waartegen Scheler met succes zijn argu
menten zou kunnen aanvoeren. De cultuur als eenheid van dit complex
der wetenschappen, is alleen aan de ervaring te ontdekken. Zo waren de
aan deze vragen gewijde hoofdstukken van „Summa contra Metaphysicos
S ,Metrum der philosophk" grotendeels »an induet.eve aard. Het .s
onmogelijk de cultuur als systeem te ontvouwen, zonder de daar behandelde
taal, gemeenschap, kunst, religie, „psyche", maatschappij, ge°graphie
en geschiedenis — en nog een aantal andere cultuurvormen.
controle in het geding te brengen. En zo blijkt dan nog eens weer hoe een
voudig Kant te werk is gegaan, hoe simplistisch zijn „klassieke criticisme
is en hoe enorm de vooruitgang is, die zich in Hegel s Encyclopaedie en
in' de hele ontwikkeling van het neo-criticisme manifesteert.
Er dient in dit verband nog op een tweede misverstand te worden
gewezen, dat t.a.v. de critische methode bestaat. Scheler ) noemt:
philosophie in critische zin „die Eule der Minerva der Wissenschaft .En
Bierens de Haan 2) betwijfelt „of de wijsbegeerte ermee volstaan kan,
ancilla scientiarum te zijn, zo zich aan de positieve wetenschappen vast
leggend". Tegenover deze serviliteit en „vastkoppeling der wijsbegeerte
aan de bestaande wetenschappen" stelt hij haar souverein^eit gegrond
in eenheid en totaliteit als beginselen harer systeembouw. „Zij heeft haar
eigen wetenschappelijkheid, welke zij niet dankt aan haar verband of
verbond met de erkende wetenschappen, hoe ook." D't alternatief gee
een scheve voorstelling van zaken. De epistemologie bedoelt geen vast
koppeling", maar orientatie aan de wetenschappen (die zonder ..afstand
niet mogelijk is). Zij blijft dan ook bij deze of gene wetenschap niet stilstaan,
maar heeft „in eenheid en totaliteit de beginselen harer systeembouw .Men
behoeft geenszins de epistomologie beneden zich te laten, om deze te
vfnden Zij zelf richt zich in al haar onderzoekingen op de posiüon
systématique3), zonder hetwelk haar hele bedrijf volkomen zin
loos zou zijn. Dat de wetenschappen „geen aanwijzing tot de eenheid
en totaliteit des begrips" geven, is geen reden tot een „Ignorabimus .
Geen samenhang is ooit evident of onmiddellijk aanwijsbaar geweest.
Eenheid en samenhang komen altijd allengs te voorschijn in het moda
proces der wetenschap, in casu der epistemologie.
i\ Die transz. und die psych. Methode, p. IV.
2\ Metafysica" in dit tijdschrift, 28e Jaargang, p. 3*
») Goblot, Essai sur la Classification des sciences 1898, pag. 2.
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Wel geven wij B. de H. toe, dat het totaliteitsinzicht, waartoe zijn
„wijsbegeerte" leidt—„dat voor hem (den mens) een weg openligt in dit
ondermaanse, de eeuwige weg, die deel uitmaakt van de weg der Godheid
in het Universum" — niet in de lijn der wetenschapsleer ligt. Niettemin
is dit Credo naast b.v. Faust en Divina Comoedia voor haar van belang als
materiaal en oriëntatiepunt voor de logica der godsdienstwetenschap.
Wij willen nu trachten enige momenten van het begrip cultuur te
ontwikkelen, de structurele en de functionele en de systematische zijde van
dit begrip. Een volledig doorgevoerde ordening der cultuurgebieden in een
systematische waardenleer of in een leer van Lebensformen in de zin van
Spranger of in een stelsel van primaire Idealtypen (Weber) is een opgave,
die meer vereist, dan hier kan worden gegeven l).
Wij delen het inzicht van Rothacker's „Logik und Systematik der
Geisteswissenschaften" en „Geschichtsphilosophie" (Handbuch der Philosophie van Baumler-Schröter), dat de onderscheidingen tussen verschillen
de cultuurwetenschappen logisch zijn „im pragnanten Sinn", dat zij zich
onderscheiden „durch ihre verschiedene logische Form, genauer durch
die Form ihrer Begriffsbildung" 2).
Juist daarom blijft een concrete encyclopaedie der cultuurweten
schappen voorlopig „Aufgabe".
II. De structuur der cultuur s).
Cultuurwetenschappen noemen wij alle niet-,,exacte" wetenschappen.
Cultuur is het derde rijk naast dat der wiskunde en dat der natuur, het
rijk van het ethos naast logos en physis, dat, zo verstaan, ook de civilisatie
in ,,gesellschaftliche Artigkeit und Anstandigkeit" (Kant) en de morali
sering, welke beide door Kant naast de cultivering worden geplaatst, ja
ook godsdienst en — op „lager" gebied — landbouw en veeteelt omvat.
De vroeger 4) door ons gemaakte onderscheidingen tussen wetenschappen
van de eerste en die van de tweede orde en tussen ideologische (norm)
wetenschappen en cultuur wetenschappen worden, nu wij het begrip cultuur
ruimer nemen, een onderscheiding binnen haar gebied. Wie de cultuur
der Renaissance in Italië beschrijft, zal binnen dit kader b.v. èn de toen
geldende normen der politiek onderzoeken èn haar verwerkelijking in het
psychologisch, sociologisch en historisch aspect van die tijd. Cultuur
omvat alles wat niet tot getal of beweging in ruimte en tijd te herleiden is,
alles wat — en dit is de letterlijke betekenis van „cultuur" — een ver
zorgen en een dienen inhoudt. Cultuur is een werkelijkheid sui generis.
In dit verband moeten wij opmerken, dat het onderscheid van natuur en
cultuur o.i. niet samenvalt met dat van werkelijk en onwerkelijk. Werkelijk
is een modaal prologisme. Iedere wetenschap schept zich haar eigen
werkelijkheid, de wiskunde de hare, de natuurwetenschap de hare, de
!) Over typenleer: F. Kaufmann, Geschichtsphilosophie der Gegenwart, p. 71;
over Idealtypus: Coebergh, Democratie, staatsvorm en mythe, Annalen V, p. 56,
in dit tijdschrift, 28e Jaargang.
2) Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, p. 25: „Die logische Gliederung
der Geisteswissenschaften".
3) Over het ontstaan van het begrip cultuur: A. Dempf, Kulturphilosophie (Handb.
der Philosophie), p. 9.
.
4) Summa c.M. p. 22 en Spectrum der philosophie, p. 11; zie § IV van dit opstel.
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cultuurwetenschap de hare 1). Elk van die werkelijkheden heeft haar eigen
structuur, haar eigen functie en haar eigen ordening.
Zo komen wij dan tot de vraag naar de structuur der cultuur, naar
haar stof, haar vorm, haar inhoud. Het materiële moment van iedere
cultuur zien wij in haar situatie 2). Het situatieaspect leert een cultuur
kennen in haar abstractste, onbepaalde mogelijkheid, als cultuur in natura,
Adam en Eva in het paradijs, grenzend aan de natuur. De situatie is van
verschillende aard. Allereerst is zij geographisch. Klimaat, zee, bodem
met mineralen, bebossching etc. zijn de eerste voorwaarde die cultuur
bepalen en in die elke doordachte cultuurbeschrijving, niet alleen in die der
economische, maar ook in die der „hogere" cultuur zullen meefunctionneren. „Das Theater für das Schauspiel der Weltgeschichte ) is van de
wereldgeschiedenis niet los te maken.
Een landschap, zo merkt Rothacker 4) op, is geen stuk natuur zonder
meer, maar een situatie, waarop de mens met een levensstijl, een „Haltung
antwoordt. Nog fijner onderscheidend, schrijft Clauss 6): „Das Gelande
ist der Stoff, in das die Seele ihren Stil hinein wirkt und es zur Landschaft
macht." Bij zijn vergelijking van noordse cultuur en middellandsezeecultuur wijst hij op het verschil in situatie: „Die nordische Landschaft
ruft auf, immer weiter zu gehen
immer zeigt sie sich durchzogen von
einem endlosen Undsoweiter." Maar „wenn die nordische Landschaft
Weite und Richtung hat, so hat die Mittelmeerlandschaft Spannung ).
De geographische situatie is geen absolute, maar een meewerkende grond.
Uit milieu en „Umwelt" alleen laat zich geen enkele cultuur verstaan;
zonder milieu en „Umwelt" laat zich evenmin een cultuur verstaan. „Das
Klima zwinget nicht, sondern es neiget", zegt Herder.
Een andere situatie is de anthropologische, de samenstelling der
mensengroepen naar rassen '). Ook deze zijde der cultuur laat zich met
ongestraft verwaarlozen. Rassenzuiverheid en rassenvermenging bepaalt
de cultuur van een volk, zowel structureel als functioneel. Evenmin als
het psychisch beleven kan worden verstaan zonder zijn physiologische
annexen, kan de cultuur van een volk concreet beschreven worden zonderzijn anthropologische basis. Of een cultuur goed gesitueerd is of niet, bepaalt
mede haar hele geschiedenis. Maar ook het anthropologisch gezichtspunt
is niet een panacee, dienstig om alle vragen op te lossen. Noch het milieu
noch het ras is een metaphysische grootheid, die absoluut een cultuur
determineert.
Het formele moment aan iedere cultuur is de norm. In dit begrip
zien wij een algemene kategoriale grootheid van elke cultuurwetenschappe1) Over de verlegenheid, waarin Rickert door een nog te kantiaans opgevat begrip
werkelijkheid geraakt, zie: Pos, Het apriori in de geesteswetenschappen^
2) Over „Lage": Rothacker, Geschichtsphilosophie, p. 43 en vlg.
een wem,
welks stimulerende werking wij hier gaarne vermelden.
3) Hegel, Die Vernunft in der Geschichte (ed. Lasson), p. iöo.
4) Geschichtsphilosophie, p. 47 en vlg.
5) Die nordische Seele, p. 19') Over*'de ^samenhang van beide soorten situatie: Breysig, Der Stufenbau und
die Gesetze der Weltgeschichte, p. 146.
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lijke methodiek. Wij nemen het begrip norm daarbij in de algemeenste zin.
Normen richten het leven van de taal, maar ook de beschaving, de vriendschap, de erotiek. Normen beheersen de techniek, de landbouw, de vee
teelt, de hygieniek, de geotechniek van het verkeer en de stedenbouw.
De kunst, de economie, het recht en de moraal ontlenen zijn en zin aan
een of ander „Sollen" van specifieke aard. De opvoeding en het geestes
leven zijn niet minder door imperatieven bepaald.
De norm is niet een speciaal begrip der moraal. Waar cultuur is, daar
moeten normen gelden.
Niet alleen is de norm algemeen, zij is ook primair, fundamenteel,
onafleidbaar. Ook hier weer moeten wij de opvatting van Scheler afwijzen.
Scheler wil de norm afleiden van de waardering. Tegenover „dem Satze
Kants, dass die Idee des Guten jener der gesetzlichen Richtigkeit oder der
der Gesetzmassigkeit des Wollens folge" stelt hij de opvatting: „Faktisch
erweisen sich der scharferen Prüfung alle Imperative und Normen auf
Werterlebnisse und Wertschatzungen allüberall fundiert" x). Hoe laat
zich evenwel een waardering, een habitus van keur en voorkeur begrijpen,
zonder hierin een norm als richtend gezichtspunt te veronderstellen?
Een waardering is een habitus, een levenshouding. In de habitus der
Wertschatzung actualiseert zich juist de norm en niet omgekeerd. Een
waardering is alleen als cultuur te begrijpen, voorzover zij „Erfüllung von
Wertungsnormen", „Resultat einer Wertgesetzlichkeit"2), is. Moge al
„faktisch" een Wertschatzung voorafgaan aan het bewustworden van een
norm, deze zelf is a priori, onafleidbaar t.a.v. iedere factische habitus.
De norm is de vorm der cultuur, cultuurvorm. Zij geeft in een gegeven
situatie richting. De situatie is het „verleden", de norm wijst naar het
toekomstige s), het behorende, de idealiteit. Zo heeft alle cultuur een
ideologisch moment, inzoverre zij niet passief in een situatie staat, maar
aan haar situatie vorm geeft. Wat het axioma in de wiskunde is en de
natuurwet in de natuurwetenschappen, dat betekent de norm in de cultuur
wetenschappen. Zij heeft altijd weer dezelfde functie. Zij redt een situatie,
zij vormt een stof.
De norm is de cultuur als vorm. Aan de eerste kent men de laatste.
Ook normen, die een gegeven cultuur ontkennen, het „koninkrijk der
hemelen", het irótoa yf] |3axi] van Democritus zijn zonder dat wat zij
ontkennen niet begrijpelijk. Zij verraden juist in haar negatie stellig de
basis, waarop zij gesteld zijn. Zij zijn vruchten van de boom, wier bestaans
recht zij pretenderen te negeren. De verschillende „dogmatische inter
pretaties en systematiseringen van norm-systemen (normatieve gram
matica's, religieuze mythen en dogma's, politieke programma's en uto
pieën, poetieken) onthullen a.h.w. de ideale vorm van de culturen, waaruit
zij zijn voortgekomen 4).
Naast de situatievraag is een van de fundamentele problemen van een
cultuurwetenschap: wat zijn de normen — niet alleen morele, maar ook
x)

Ethik, Jahrb. d. Phil. II, p. 89—90.
Spranger, Lebensformen, p. 16.
„
. ..
3) Cohen, Ethik d. r. Willens, p. 282: „Zukunft, welcne fur den Begriff der Norm
Bedingung
ist."
.
...
4) cf. Rothacker, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, p. 22, en over
Ideologie-onderzoek: Dempf, Kulturphilosophie, p. 49.
2)
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taalkundige, economische, aesthetische, paedagogische, „gesellige ,
religieuze — van deze of geen cultuur ? Wat zijn de ideologieën die dit of
dat primitieve volk er toe leiden, zijn vijanden op te eten. Cultuurwetenschap
is weliswaar niet „wertend", maar wel „wertbeziehend" naar de bekende
onderscheiding van Rickert 1). Noch door aanvoelen, noch door aan
schouwen of „Wesensschau" onthult een volk zijn cultuur, maar alleen
door het op normen betrekkende oordeel der wetenschap. De ethnologie
is geen zaak van belangstellende wereldreizigers, kolonisten, of zende
lingen. De Acropolis openbaart geen geheimen omtrent haar zijn aan de
intuities van een bewonderend romantisme. Is het wezen der romeinse
cultuur: ,,prosaische, praktische Herrschaft" 2) ? Alleen het verificerend
proces der historie kan uitmaken, welke ideologie ditVyolk heeft beheerst.
De inhoud der cultuur, de door een norm gevormde materie noemen
wij habitus, levenshouding, „cultus", genre de vie, levensstijl, Verhalten,
Artung, Erlebensweise, Umweltpragung (Clauss). Een cultuur als de
egyptische, gesitueerd in het Nijldal, schept zich haar normen (van land
bouw tot religie) en „pragt" zich tot een levenshouding, een ethos. In alle
volkeren (niet alleen in z.g. primitieve) ziet men een mythe als ,,a warrant,
a charter and often even a practical guide" »), die zich in een levenshouding
actualiseert. Een „Verhalten" is de wijze — aldus Rothacker — waarop
de mens zijn houding bepaalt tegenover Mitwelt en Umwelt. De habitus
is geen causaal begrip, maar heeft een „Sinnhafte" betekenis. Hetzelfde
bedoelt Rosenberg met zijn begrip type. Het type wordt hier niet als
biologische grootheid genomen, maar alleen als culturele realisering
van een mythe. Een mythe vat alle richtingen van het ik en het volk
zo samen, dat zij een levenshouding schept 4). De zin van een mythe,
waarin zich geschematiseerd een norm uitdrukt, is: de mensen te scheppen
of te herscheppen tot een type.
Uit dit alles blijkt, dat de habitus niet alleen geen physisch, maar ook
geen biologisch begrip is. Iemands handschrift mag nog zo samenhangen
met spierbewegingen, als moment van cultuur wordt de spierbeweging
cultureel relevant, uitdrukking van een karakter, verschijnsel van levens
stijl.
Zo objectiveren de cultuurwetenschappen niet alleen de normatieve
ideologieën, maar evenzeer de habitus, hetzij deze normaal of abnormaal
is. Voor de zedelijkheid van een cultuur is niet alleen de moraalcodex
document, maar evenzeer de practische moraliteit en de immoraliteit.
De godsdienstige dogmatiek schept een ideale godsdienstige mens, die
in de practijk maar betrekkelijk verschijnt in de vroomheid en de onvroom
heid, in de godsdienstige zeden van een volk of cultuurkring. Zo heeft
zich naast de philologisch interpreterende godsdienstwetenschap ook een
psychologie, een sociologie en een historie der godsdienstige levenshouding
opgebouwd. Hetzelfde is het geval met de taalwetenschap: naast inter
pretatie van grammaticale normsystemen betrekt zij ook de taalhabitus
1)
2)

Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 1921? P- io°Hegel, Die griechische und römische Welt (ed. Lasson), p. 602.
s) Malinowski, Myth in primitive Psychology, p. 37.
*) Rosenberg, Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts, p. 459 en ö»o,
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in haar onderzoek. Taalpsychologie en taalsociologie zijn evenzeer nodig
om een taalcultuur te verstaan.
In het algemeen berust de concrete kennis van een culturele structuur
juist op de correlatieve spanning van situatie, norm en habitus. De
werkelijkheid ener cultuur is noch in het een noch in het ander, maar
alleen in de wederkerige relatie dier grootheden te vinden. Het is geen
toeval, dat het gr. woord ethos zowel situatie (woonplaats) als traditie
(zede) en levenswijze (karakter, gezindheid, gemoed, zelfs gelaatstrek)
betekent. Zo drukt de taal reeds uit, dat hier van geen gescheiden bestaan,
maar alleen van een onderscheiden functie sprake is.
III. De functie der cultuur.
Wij hebben tot nu toe de cultuur nog slechts in haar abstracte mogelijk
heid gezien, als statische structuur in een moment harer beweging op
genomen en vastgelegd. Een houding, een stand, een stilstand, mist de
dynamiek, de geschiedenis, de gang, de functie. De houding, die wij in een
cultuur ontdekken is nog niet haar volledige werkelijkheid. Zo schakelen
wij een nieuw moment in: cultuur in functie, cultuur als functie. En ook
hier weer laten zich drie momenten onderscheiden: cultuur als principe,
als relatie, als systeem of m.a.w. cultuur als talent, als daad, als kosmos;
de cultuur, die men heeft, die waaraan men doet en die welke men ge
schapen heeft.
Het principe van een cultuur is het talent. De Renaissance heeft
„nieuwe mogelijkheden" in zich, een nieuwe originele geest, die volgens
Burckhardt bestaat in „eine objektive Betrachtung und Behandlung des
Staates und der samtlichen Dinge dieser Welt überhaupt" *). Men kan de
ontwikkeling van het individu in de 15e eeuw alleen verstaan, als men een
nieuwe mentaliteit, een tot nu toe „sluimerend", maar nu „ontwakend"
talent tot individualisme aanneemt. Volgens W. Jaeger „beginnt doch die
Geschichte dessen, was wir als Kultur in unserm bewussten Sinne bezeichnen können, nicht eher als bei den Griechen" 2). Dit nieuwe, deze
apx^l drukt het woord talent uit, „das Geheimnis und Wunder des
Ursprungs", het onherleidbare, het a priori, dat zelf „onmiddellijk" het
andere „vermittelt", d.w.z. verstaanbaar maakt. Jaeger spreekt van het
„geistige Prinzip der Griechen", Clauss van „die nordische Seele", Hegel
van de „volkommen neuen Geist" der Germanen, vergeleken bij die der
romeinse cultuur — verschillende namen voor hetzelfde principe, dat wij
talent noemen.
Het talent is analoog met het physische grondbegrip der Beharrung
der Energie (Kant's substantiekategorie). Het is het zichzelf gelijkblijvende
„substraat" van een cultuur, dat alle samenhang van verschijnselen als
a priori mogelijk maakt. Maar al is het analoog met de substantie der
natuurwetenschappen, het is er niet mee ident. Het maakt geen natuur
wetenschappelijke relaties mogelijk en is zeker zelf geen „oorzaak".
Talent is alleen in de cultuur relevant, altijd betrokken op normen en zonder
de vrijheid van een habitus niet denkbaar.
Wij vatten het talent hier niet op in de enge zin, die Kant er aan geeft
(Vorzüglichkeit des Erkenntnisvermögens), maar. als een factor in alle
J)
21

Kultur der Renaissance, II. Abschnitt, 1. Kap.
Pardeia. o. 5.
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cultuur. Wie een volkscultuur naar haar taal onderzoekt, zal een bepaald
talent vooronderstellen, waaruit verstaanbaar wordt, dat die taal binnen
zekere plastische mogelijkheden blijft. Maar ook de uiterlijke beschaving,
omgangsvorm, klederdracht, woninginrichting etc. laat zich uit een talent
deduceren^ ^ rechtshistorie heeft, bij Savigny en Hegel, het principe van
het talent een belangrijke rol gespeeld. De volksgeest is niet een natuur
wetenschappelijke causaliteit en heeft niets te maken met de bodem, het
klimaat, het ras. Hij is geen „Inbegnff einer Reihe naturlicher Grossen ,
maar een „spirituelles Prinzio, eine geistig absolute Grosse, die sich im
nationalen Leben, darunter dem Rechtsleben entfaltet und offenbart ).
Zowel Hegel als v. Savigny beogen „den geschichtlichen Sinn , het
historisch verstaan van rechtsculturen. Hierbij is de kategorie van het
volkstalent, de volksgeest noodzakelijke voorwaarde. Scherp spreekt
Spengler 2) van een „religiösen, gelehrten, politischen, sozialen, wi schaftlichen Stil einer Kultur, überhaupt vom Stil einer Seele . De antieke
cultuur heeft een apollinische, de arabische een magische, de noordse een
faustische ziel, die haar verschijning bepaalt.
Het principe manifesteert zich in de relatie. Het talent „bewahrt
sich" in de daad. Wat in het talent latent is, wordt actueel in de daad, in
de vrije causaliteit". Deze is een noodwendige relatie, maar een die alleen
op "normen betrokken zin heeft en aan deze relatie tot normen haar
vrijheid ontleent. De daad is een karakteristikum van de cultuur. De
zoölogische gedetermineerdheid van den mens is voor den socioloog en
den historicus nooit meer dan een voorstadium, een voorgebied, dat binne
zijn methode niet relevant is. Cultureel relevant wordt een zoologisch
phenomeen pas, als het bovendien als daad kan gelden. Zonder dit P"ncipe
laat zich de daadloosheid van Lao-tse evenmin begrijpen als het „Ik
kan niet anders" van Luther en het „alea jacta sit" van Caesar aan de
RUblDat

de daad wel analoog, maar niet ident is met de physische caus^teit, blijkt nergens zo duidelijk als in het beslissingskarakter dat haar eiDen
is Het causale verloop der natuurverschijnselen is „onzijdig . Het leve
heeft geen voorkeur voor bepaalde typen. De natuur vermijdt geen
sprongen, omdat zij conservatief van aard is. Het causale proces «„Wertfrei" wordt door geen voorzienigheid geleid en heeft zich nooit iets te
verwijten. De meteorenregen is een omstandigheid, die haar zijn dankt
aan een wet. De daad is op normen betrokken. In het begrip van de norm
zit de tegenstelling van „behoorlijk en onbehoorlijk , ..goed en kwaad
En zo heeft ook de daad wezenlijk de tweestrijd aan zich. Zoals het taknt
het aanvankelijke, „naieve" moment aan de cultuur is, zo is de daad
tragische noodlottige. Hier is de plaats van de „Scheidung der Geister ,
hier de aporie van Heracles tussen de twee vrouwen, hier het misverstaan
door de eenzijdigheid van iedere beslissing, hier het
alle cultuurhandelingen. In zijn door ons genoemde „Geschichtsphil^ophie
wijst Rothacker op de „mit dem Entscheidungscharakter alles Hande
i) A. Ross, Theorie der Rechtsquellen, p. 155 en vlg.
J. C. Coebergh, Moderne Rechtsvormmgstheoneen, p. 43a) Untergang des Abendlandes, I, p. I4S-
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verknüpfte unvermeidliche Einseitigkeit desselben" x). Dank zij de een
zijdigheid van de daad is in de cultuur de tegenstelling, de tweestrijd
inherent. Op elk harer gebieden schept zij zich haar eigen tegengestelde.
Geen gebied der cultuur of het is „verschillig" van aard. Het fatsoen staat
tegenover het onfatsoen en de held tegenover de burger. Van zijn kant
schept de burger zijn Caliban in de proletariër. De arbeidende klasse heeft
tegenover zich de genietende, luierende klasse, maar deze, zichzelf de
leiding en het particulier initiatief toekennende, ziet zich geplaatst tegenover
de domme massa, die tot geen initiatief in staat is. De gelovige schudt
het hoofd over dengeen, die in zijn leven zonder godsdienst uitkomt; de
ongelovige constateert de taaiheid, die godsdienstige voorstellingen blijken
te hebben.
Voorzover de psychologie zich niet bant in het perifere onderzoek
van gewaarwordingsdrempels e.d., maar de mens als karakter tracht te
verstaan, zal zij onvermijdelijk komen tot de „zwei Seelen", die elkaar
bestrijden. Er is geen sociologie zonder de tegenstelling van „wij" en „de
anderen", zonder „Freundschaft" en „Feindschaft". En geen historie,
die zonder het aannemen van revolutionnaire en conserverende tendenzen
zou uitkomen. „Der Widerspruch bewegt die Welt" naar het woord van
Hegel.
Het systeem van alle culturele daadrelaties, de afrondende kategorie,
noemen wij de kosmos. Wat als situatie, als norm, als habitus als talent,
als daad nog een afzonderlijk bestaan scheen te kunnen voeren, blijkt nu
in en als de kosmos samen te hangen.
Wij gebruiken in navolging van Görland de term kosmos. De natuur
is het geborene, gewordene. Kosmos betekent evenals zijn lat. aequivalent
mundus een door iemand geschapen systeem: sieraad, fatsoensorde,
staatsorde, wereldorde en hemelorde (voorzoverre geschapen door iemand,
een god). Görland noemt 2) de kosmos: „das totale Ganze einer Gestalt,
in der alles Einzelne nur Ausdruckstrager zum gebildeten Ganze ist. Der
Kosmos ist das totale Ganze alles Symbols, in dem das gestaltende Prinzip
sich seinen Ausdruck sucht." „Seele ist kosmisches Prinzip. Seele ist das
Prinzip, das sich die Gegenstandlichkeit zum Ausdruck, zum Symbol,
zum Gewand macht." Evenzo spreekt Spengler van „die Welt in Bezug
auf eine Seele" *).
Ieder talent schept zich door daden een eigen kosmos. Deze kosmos
is niet als de natuur een gegeven indifferent systeem. De kosmos is een
„gelebt" en „erlebt" systeem, een „interessante" gestalte, waarin zich
een talent uitleeft. In het aesthetisch oordeel:,, Dat landschap is groots"
is het landschap al geen natuur meer, maar kosmos, persoonlijk bezit van
een persoonlijk talent. De kosmos is altijd „belangrijk". Ook wanneer de
Stoa een aantal cultuurgoederen desavoueert of het Christendom vaststelt
„dat het hier beneden niet is", zijn die aSidcpopa en de „wereld hier
beneden" interessant juist omdat zij als onbelangrijk belangrijk worden.
!) p. 64, vgl. 69, 83, 141, 145; Logik und Systematik der G" W., p. 152.
2) Prologik, p. 185.
3) Untergang des Abendlandes, I, 212; cf. Scheler, Der Formalismus, p. 408
en Nietzsche, Wille zur Macht 383.
(79) 257

Interessant is iedere kosmos, omdat hij door daden veroverd en in
bezit genomen is, omdat hij het werkingsgebied is van een talent tot
Tathandlung, een talent tot daad. „Man lernt nichts kennen, als was man
liebt", zegt Goethe. En men kan er aan toevoegen. „En men heeft slechts
lief, wat men zelf doet".
...
Het typische van het psychische, sociale en historische leven is zijn
z.g. „onredelijkheid". Dat de ene kosmos de andere niet verstaat, niet
verstaan kan, omdat hij bestaat uit andere daden en op een heel ander
talent gebaseerd is, mag dan een tekort zijn, vergeleken bij de rustige gang
der planeten; dit „te kort" is juist het specifieke van alle cultuur. Onze
tijd krijgt weer meer en meer oog voor dit karakter der cultuur. De negen
tiende eeuw met haar mechanisch-metaphysisch dogma hield te weinig
rekening met de concrete kernvorming en de organische opbouw van
kosmen van uit een specifiek talent. De mens als biljartbal is de grond
gedachte van menige cultuurbezinning dier eeuw. De twintigste eeuw heeft
de aanvang gemaakt met een concretere opvatting. Zij ziet de geschiedenis
opgebouwd uit monadische krachtcentra, die zich elk voor zich uitwerken
in een typische bouw. In de negentiende eeuw gold een afgesloten
historische kosmos als steen des aanstoots. Thans blijkt weer duidelijk, dat
cultuur überhaupt onmogelijk is zonder volken, volksgroepen, „wereld
delen" als noodwendige in zich zelf besloten, zich tegen andere hand
havende of andere overheersende „organische" kosmen.
Het woord „organisch", dat wij hier bezigen is geen biologisme.
„Organisme" kan in het kader ener logica der cultuurwetenschap niet
anders betekenen, dan een kosmos van eigen structuur en functie.
„Organisch" kan men een kosmos noemen, omdat hij, anders dan een
biljartbal een eigen leven heeft.
IV. De ordening der cultuur.
Concrete inhoud krijgt het begrip kosmos eerst, als wij ons wenden
tot de ordening der cultuur. De kosmos wordt in de cultuurwetenschappen
altijd in bepaalde concrete gedaante geobjectiveerd. Is de dichtkunst
probleem der epistemologische bezinning, de historie vraagt altijd naar
het karakter van deze of gene poëzie.
Wij kunnen, gelijk opgemerkt, van de cultuursystematiek alleen een
algemeen schema geven.
Aan de objectsordening onderscheidden wij drie phasen: het abstracte,
het constructieve en het concrete moment, zich verhoudende als on
bepaald, bepalend en bepaald. De abstracte cultuursystematiek is die
der waarden; de constructieve die der waardedragers; de concrete die der
De waardenordening is abstract in de zin van „niets vooronderstellend
en in alles voorondersteld". Wie de cultuur van een „primitief" volk
ethnologisch wil verstaan, wie het culturele leven van dat volk wil overzien,
tot hij er een „beeld" van krijgt, behoeft als leiddraad een welgeordend
en welgefundeerd waardensysteem, primaire „Idealgesetze
(Lessing),
„Idealtypen" (Weber) 1). Het begrip waarde tot een onmisbaar moment
i) cf. Deductie en inductie in de ethnologie door T. Goedewaagen en H. Th.
Fischer, Mensch en maatschappij X i.
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van alle bezinning op het begrip cultuur te hebben gemaakt, is de verdienste
van Rickert en zijn school. Toch heeft deze o.i. aan dit begrip niet zijn juiste
transcendentale plaats gegeven. Volgens hem is de waarde een centraal
probleem en Kant de „eigentliche Begründer der Wertphilosophie",
zij het ook, dat deze ten onrechte uit het „subjektive reale Seelenleben
der Menschen", in plaats van uit de „objektive reale Kultur" zijn waardensystematiek trachtte af te leiden.x) „Das Wertverstandnis bleibt grundlegend für jede wissenschaftliche Bearbeitung der Sinnprobleme des
Lebens oder der allgemeinen Weltanschauung." 2)
Wij zien in de waarde alleen een centraal begrip der cultuurweten
schappen. Noch de wiskunde noch de natuurwetenschap — hier weer
verstaan als werkelijkheid scheppend geldigheidssysteem — heeft enige
relatie tot dit principe. Dat de wiskunde in de zin van cultuurphenomeen,
als „daad", als „kosmos" door een waarde i.c. die der waarheid geleid
wordt, volgt uit onze definitie van cultuur. Hier is wiskunde een „Wertbezogen" stuk menschenarbeid. Evenals andere axiologieën en waardeaxiomatica's ligt Rickert's waardenleer in de lijn eener logica der cultuur
wetenschap. De autonomie van wis- en natuurkunde verbiedt ons, de
waarde tot een fundamenteel „prologisch" principe te maken.
Tot het abstracte, primaire of waarden-stelsel behoren de algemene
„Idealtypen": taal, beschaving, „Geselligkeit", techniek, gymnastiek,
kunst, economie, recht, moraal, paedagogie, geestesleven3). Al deze
waarden kristalliseren zich tot kosmen. Er is een taalkosmos naast een
der beschaving, naast een der „Geselligkeit" etc. etc. En in de „kosmische"
systematiek projecteert zich de ordening der waarden.
Van de primaire onderscheiden wij de secundaire classificatie, die
naar de waardedragers. De ordening der waarden moet, wil zij zich door
zetten, gedragen worden. De mensch als Atlas der waardenwereld. Rickert
spreekt over de „Macht der Werte über das Wirkliche" en over macht
als „realer Einfluss auf Reales" 4). De waarde is naar zijn opvatting
„irreal", maar zoekt realisering in het reale. In andere termen drukken
wij hetzelfde uit. Bij het begrip abstract behoort, dat het zich concretiseert
door een netwerk van relaties, door een constructief geraamte. Evenzo
ligt in het begrip waarde zijn relatie tot een drager, waarin zij zich inkleedt,
incarneert, belichaamt. De waarde is de „hemelsche" platonische idee,
de waardedrager is de in de grot gebonden mensch, die zich de idee „her
innert" en aan haar „deel krijgt". In de dragers actualiseert zich de
waarde. Het systeem der waarden verlaat zijn afgetrokken plaats en
manifesteert zich in het stelsel der dragers, het gebied van psychologie,
sociologie en historie 5). Drager van de waarden is het individu, dat zich
de waarden „herinnert", haar beleeft op de wijze, die zijn karakter met
zich brengt. Drager van de waardenordening is de maatschappij, als gezin,
Rickerf, System der Philosophie, p. 319 en vlg.
l.c. p. 142.
3) Deze behoren tot de z.g. „wetenschappen der eerste orde", Summa c.M. p. 22.
4) System der Philosophie, p. 308.
5) Dit stelsel valt met uitzondering der geographie samen met de objecten van
de „wetenschappen der tweede orde".
2)
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familie, stam, milieu, corporatie, volk, beweging en „Kulturkreis".
Drager is de geschiedenis, die in de voor haar karakteristieke vormen
b.v. overlevering, traditie, tendenz, Geschehnis, Geschehen, Geschichte
de waarden realiseert.
. ,
Deze dragers vormen een constructieve systematiek. Zij zijn niet de
leiders maar de bouwers, de opbouwers en afbrekers der cultuur, zonder
welke'het waardenstelsel een ideaal, een vrome wensch zou blijven.
Dat de waarden in de dragers gerealiseerd worden, stempelt haar tot
goederen. Noemen wij de ordening der waarden verticaal, die der dragers
horizontaal, dan is die der goederen een kruising van beide tendenzen.
De systematiek der goederen is tertiair, concreet. Goederen ontstaan
als waarden „sich an realen Objekte haften" >) of — in andere terminoWie _ als waarden zich door dragers tot volledige concreetheid realiseren.
Zo kunnen wij de systematiek der goederen logisch opbouwen ais
de beide voorgaande stelsels gegeven zijn, nl. door vermenigvuldiging
van het primaire met het secundaire. Is b.v. gegeven de waarde „dicht
kunst" en de drager „het nederlandse volk in de zeventiende eeuw,'
dan resulteert uit multiplicatie van beide orden: „de nederlandse dichtkunst
van de zeventiende eeuw als goed. Evenzo: de waarde „staatsrecht ver- .
menigvuldigd met de historische drager „Hellenisme" geeft als goed:
„het hellenistisch staatsrecht". Of: de waarde „vriendschap" verbonden
met de psychologische drager „Nietzsche" levert als goed: „Nietzsche s
vriendschap".
, ,
,
Zo blijkt, dat wij het begrip goed evenmin als de waarde in een
speciaal zedelijke zin nemen. Overal, waar sprake is van goederen als
gezondheid, welvaart, staat, bezit, kunst, opvoeding, religie, is het terrein
der moraal in de pregnante zin van het begrip reeds lang verlaten. Het
goed heeft een algemeen-culturele betekenis; het is het concrete kruismgspunt van waarde en drager; het is de waarde voorzover gerealiseerd, de
drager voorzover geidealiseerd (in de zin van „Wertbezogen ).
Wordt de ordening dezer drie gezichtspunten (waarde
drager
goed) scherp gehandhaafd, dan is ook elke mogelijkheid van psychologisme,
sociologisme en historisme afgesneden. Nooit laat zich uit een drager een
waarde afleiden, maar omgekeerd zijn in de dragers de abstracte waarden
voorondersteld. De genoemde metaphysische déraillementen zijn niet
alleen het gevolg van verkeerde wisselstanden, waardoor verschillende
wetenschappen op elkaar's banen komen, maar van de ondeugdelijkheid
van het hele verkeersstelsel. Zo eenvoudig als b.v. Lemarie in zijn Precis
d' une sociologie (1933) dit stelsel opvat is het o.i. niet. Hij noemt_ als
„sociale producten" achtereenvolgens: gezin, staat,, civiejrecht, religie,
economie, sociale klassen en milieu's, beleefdheid, taal, publieke opinie,
wetenschappen, practische kunsten, schone kunsten.
V
*
wetensc .PP^,
geen systematiek. Hier worden gfodtheden
bij elkaar gezet, die geenszins alle uitsluitend en per se tot de socialiteft
behoren. Hier worden waarden en waardedragers verward. Hier worden
ten onrechte waarden uit sociale waardedragers (groepen) afgeteld. De
waarden taal en schone kunst b.v. gaan nooit op in haar maatschappelijke
i) Rickert, System der Philosophie p. 96.
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realisering. Deze „sociologie" is een typisch staal van sociologisme.
De logica kan hier corrigerend werken. Haar systematiek van waarden,
waardedragers en goederen kan bijdragen tot een zuiver en recht begrip
en tot een ordening van het verkeer der cultuurwetenschappen.
Wij hebben getracht, de verschillende aspecten van structuur, functie
en ordening der cultuur na elkaar te ontwikkelen. Overbodig te zeggen, dat
zij in wezen „gelijktijdig" zijn. Een bepaalde gebeurtenis, b.v. de stichting
van Alexandrië in 331 v. Chr. door Alexander de Groote, laat zich vanuit
verschillend gezichtspunt objectiveren: i°. de situatie; 2°. het oogpunt
der normen (wat heeft Alexander met deze stichting beoogd, welke normen
hebben het stichtingsbesluit gemotiveerd?); 30. de levenshouding (de
persoonlijke, maar niet minder de sociale), die in dit feit naar voren komt;
40. het talent, nodig om een stadstichting van zulke cultureel verstrekkende
gevolgen, mogelijk te maken; 50. de daad als historisch te determineren
verschijnsel; 6°. de kosmos van Alexander; 70. de waarde (b.v. monarchie);
8°. de drager (Hellenisme); 90. het goed (b.v. hellenistische staatsvormen).
Geen cultuurdatum laat zich zonder al deze structurele of functionele
of systematische principes verstaan. Misschien is niet in alle cultuur
wetenschappen het besef van de noodzakelijkheid van bepaalde kategoriale
gezichtspunten in gelijke mate doorgedrongen. Daar zouden wij dan kunnen
beleven, dat de epistemologie (anderzijds gaarne een volger) de cultuur
wetenschappen vooruit was, dat haar inzicht, juist omdat zij ook andere
wetenschapsgebieden doordenkt reeds dieper peilde, dan deze of gene
historicus of socioloog. De position systématique, waarvan wij reeds
gewaagden, is, mits steeds gerelativeerd op de „position spécifique", een
waardevol en onmisbaar instrument. De logica der cultuurwetenschappen
is zich hiervan welbewust; terwijl de psychologie, de sociologie, de historie,
ieder weer in talloze onderdelen verdeeld, elk voor zich arbeiden aan haar
taak, heeft de epistemologie haar speciale probleem: de systematiek dier
wetenschapsgebieden. Alleen zij is in staat, de eenheid en totaliteit der
cultuurwerkelijkheid te begrijpen, alleen zij vermag door te dringen tot
het begrip der cultuur.
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