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Het verschijnsel wetenschap kan vanuit verschillende
aspecten worden beschouwd. Een eerste, uitwendige be
nadering biedt het aspect dat de wetenschap toont wanneer
men haar vanuit het leven beziet. Verreweg de meeste
mensen kennen de wetenschap alleen vanuit dit gezichts
punt. Zij hebben er geen deel aan. Daar ze haar echter toch
ontmoeten en er hun oordeel over hebben, is het dienstig
dit oordeel te begrijpen alvorens tot de innerlijke be
schouwing der zaak, die tot volledig begrip nodig zal zijn,
over te gaan. Het oordeel der velen over de wetenschap
sluit een bepaling van haar zin in. Zinsbepaling rust op
maatstaven, en een der meest aangelegde is de vraag naar
het nut der betrokken zaak. Die vraag veronderstelt de
bekendheid met waarden, ten opzichte waarvan de be
oordeling geschiedt. Enige van zulke waarden zijn gezond
heid, materieel bezit, vrijheid. Wanneer men de wetenschap
vanuit die waarden beoordeelt, komen niet slechts ver
schillende, maar ook tegengestelde waardebepalingen te
voorschijn. Dat bij voorbeeld de wetenschap de gezondheid
bevordert is eensdeels waar, anderdeels onwaar. De
aanstaande medicus moet studeren en zijn gezondheid
wagen, terwijl anderzijds juist die studie tot medisch
inzicht voert en daarmee de gezondheid bevordert. Met
de maatstaf van het bezit dat men door wetenschap ver
werft is het evenzo. Iemand kan met zijn wetenschap veel
verdienen, bijvoorbeeld als geneesheer of advocaat, maar
op zichzelf bepaalt dat niet de volle waarde van zijn
wetenschap, het kan die wetenschap als zodanig ook
schaden. Andere vakbeoefenaars moeten vele uitgaven
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maken voor hun wetenschap, zij hebben boeken nodig,
moeten congressen bezoeken en omgang houden met vak
genoten, zonder dat die uitgaven door overeenkomstige
winsten, voortspruitend uit hun wetenschap, worden
gedekt.
We zouden bij deze alledaagse aspecten niet nader
stilstaan, indien ze niet zo verbreid waren. Het utilisme
is een zeer verbreide grondslag voor de beoordeling van
waarden, ook in een cultuur waarin idealisme en religieuze
waarden worden erkend. En als zijn schaduw naast zich
heeft het utilisme de magische waardering der dingen,
die blindelings een goed vereert, zonder zijn zin te begrijpen.
Deze magische waardering is zeker niet hoger aan te slaan
dan de utilistische, wel is ze een aanwijzing voor de
onbewust erkende ontoereikendheid van het utilisme.
Ieder kent de situaties waarin de studiezin van een jeugdig
lid ener familie in andere richting gebogen wordt dan waar
heen hij uit zichzelf wijst door overwegingen van
materiëlen aard of ook door een traditionele preferentie,
die niet op reële vergelijking berust, maar op voorkeur
zonder bezinning, waaraan soms een goede aanleg ten
offer valt. —
Is dus de appreciatie die vanuit het leven de weten
schappen keurt en rangschikt wisselend en onzeker van
grondslag, zo rijst de vraag of misschien het élan zelf van
den jeugdigen beoefenaar de maatstaven impliceert, waar
voor het doel ervan als zinvol zou kunnen bestaan.
Ongetwijfeld wordt de wetenschap machtig bevorderd
door de aantrekking die zij uitoefent op de intuitie van
jeugdige personen die van haar nog geen kennis hebben,
maar getrokken worden door een raadselachtig voor
weten, dat het kenmerk is van elke begaafdheid die zich
in de vroege jeugd verraadt, zij moge liggen op het gebied
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van wetenschap, kunst of waar ook. Maar dat dit voor
weten en de stuwing ervan, die de jeugdige krachten tegen
alle andere invloeden in, primair bepaalt, een zo duidelijk
gegeven phenomeen zou zijn, dat men uit dat élan zelve
den zin van dat waarop het zich zoekend richt zou kunnen
verstaan, is weer niet juist. Deze aandrift is veeleer een soort
list der natuur of der wetenschappelijke rede, die het zo
inricht, dat, terwijl de meeste mensen hun voornaamste
krachten natuurlijkerwijs en zonder bedenken in dienst
stellen van hun practisch-sociale levensontplooiing, waarbij
de kennisdrang spoedig aan deze strevingen ondergeschikt
raakt, zij er, als om de hogere energieën te concentreren,
enkele uitkiest in wie de gewone onderschikking van de
geestkracht aan het leven zich niet voltrekt, die den
kennenden aandrang als primair behouden en die tengevolge
van de bijzondere taak die hun aard hun oplegt, dan ook
bijzondere spanningen in hun ontwikkeling moeten door
maken, daar in het algemeen de miskende natuurorde
wel de neiging heeft zich op enige wijze te wreken. Hoe
dit ook zij en hoe onmisbaar deze uitzonderende keuze
der natuur van bepaalde dragers van den wetenschappelijken aandrift ook zijn moge, wat er omgaat in degenen
die daartoe zijn voorbestemd, maakt niet hun lateren
arbeid in de wetenschap begrijpelijk, maar veeleer
omgekeerd: wat er dringt en spant in deze personen, daarvan
wordt de betekenis eerst klaar door hetgeen zij later, in
den samenhang met gelijkgerichten, tot stand brengen.
De enkeling die naar wetenschap streeft, wordt begrijpelijk
voor anderen en voor zichzelf, nadat hij zijn soortgenooten
gevonden heeft, en de gemeenschap der soortgenoten op
haar beurt wordt begrijpelijk nadat zij een gebied van
arbeid ontdekt heeft waardoor zij zich kan inpassen in
het grote historische proces dat de wetenschap, objectief
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beschouwd, is. Beschouwing van de geschiedenis der weten
schap is nodig met het oog op de bepaling van haar zin.
In achtereenvolgende tijden zijn wetenschappelijke resul
taten bereikt op hetzelfde gebied van onderzoek, die onder
ling door een bepaalde orde verbonden zijn. Deze orde is
een voortgang, die doet blijken dat in de wetenschap een
bepaald streven, dat aan geen harer afzonderlijke beoefe
naren volledig bewust is, zich verwerkelijkt. De volgende
geslachten knopen aan bij den arbeid van de vorige, zij
lossen de vragen op die waren blijven staan, zij zien
en stellen nieuwe. Zo openbaart zich in de geschiedenis
der wetenschap een bepaalde zin. Wij zien achteraf, hoe
resultaten die nu aanvaard zijn, groeiden uit en zich
stelden tegenover wat vroegeren als resultaat-voorgoed
hadden aanvaard. Dat resultaat bleek echter mening te
zijn. Die voortdurende overgang van wat voor zeker gold
in subjectieve mening, is geen ordeloos gebeuren, noch
vergelijkbaar bij de wevende Penelope, die bij nacht de
vordering van den dag te niet doet: het is een voortgang,
waarin het vorige niet naar willekeur omgeworpen, maar
methodisch ingeschakeld en in groter verband bewaard
wordt. De waarheid die dwaling bleek wordt steeds erkend
in haar betrekkelijke waarde, als een aspect van de dingen,
dat geldt voor een bepaald standpunt, maar niet absoluut,
waarvoor het gehouden werd zolang de afhankelijkheid
van dat standpunt niet was ingezien. De gewaande waarheid
moet verworpen worden, voordat ze in haar betrekkelijk
heid in de nieuwe, ruimere waarheid, kan worden aanvaard.
Wie de tegenwoordige resultaten ener wetenschap in zich
opneemt, zal vaak beginnen met een gevoel van druk
vanwege het vele en het moeilijke; hij zal echter, verder
gekomen en nadat de materie hem is eigen geworden, een
gevoel van vreugde bespeuren vanwege de schoonheid van
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het bereikte, waardoor niet alleen zijn innerlijk, maar ook
de wereld zelve voor hem schoon wordt. Juist de beoefenaar
der wetenschap zal dit niet houden voor een aesthetisering,
die den ernst en de soberheid van de wetenschap miskennen
zou. De beoefening der wetenschap is juist dan niet
aesthetisch meer, wanneer zij ernaar strééft het te zijn;
dan doet zij zeker te kort aan de eisen die in haar wezen
liggen. Maar anderzijds: het resultaat van alle ernstige
moeite, die men aan de wetenschap besteedt en waarin
generlei effect gezocht wordt naast de waarheid zelve,
hééft onbedoeld zulk een effect. Kn zo is er juist een trek
van schoonheid in het ondankbaarste wetenschappelijke
werk, voorzoover het naar de eisen die het stelt voltrokken
is. Schoon is reeds de aanblik van het overigens misschien
onbelangrijke resultaat waaraan een enkeling zijn volle
krachten gegeven heeft, maar veel schoner nog zijn de
werken van de wetenschap in de geschiedenis. De toe
nemende kennis der wereld, de verstoring van den waan,
alsof de bereikte kennis volledig ware, de onvermoede
mogelijkheden, door de kritiek op het bereikte geoefend,
de overwinning van belemmeringen die door onbewuste
vooroordelen werden in den weg gelegd, de andere op
vattingswijze waartoe men kwam door een schijnbaar
onbelangrijke uitzondering op den regel, die men als alge
meen geldig aanvaard had, het is alles even schoon als
waar.
De Europese wetenschap is bij de Grieken haar loop be
gonnen. Deze grondleggers komen ons soms archaisch voor,
maar zij waren het die de grondslagen stichtten voor de
wiskunde, de natuurkunde, de biologie, de psychologie,
de sociologie en het onderzoek van den menselijken geest.
Nadat deze wetenschappen in het duizendjarig rijk der
Middeleeuwen gesluimerd hadden, ontwaakten ze in den
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nieuweren tijd tot verderen groei. Hun omvang neemt toe,
waarbij het evenwicht tussen de aanzwellende menigte der
feiten en het beheersende begrip soms gestoord lijkt.
Maar nooit ontbreekt dit begrip geheel of bezwijkt de
geest voorgoed onder den druk der gegevens. Elke sceptische
interpretatie, die op de toeneming der wetenschappen
wil steunen, is evenzeer een stemming en even onhoudbaar
als de tegenovergestelde gedachte, dat in enig bepaald
stadium wetenschappelijke kennis die absoluut zou wezen,
bereikt zou zijn. Vergelijkt men de achtereenvolgende
opvattingen in een bepaalde wetenschap, zo leert men den
geest kennen, die bestendig werkt achter die wisselingen,
die de grond is zowel van het opstellen van theorieën,
als van het prijsgeven door de kritiek. Men ziet den geest
werken volgens hem voorzwevende ideeën, ideeën als
eenheid, onderscheid en samenhang, wezenlijk en bijkomstig,
grond en gevolg. Aanvankelijk waren deze met allerlei,
bijmengsels van subjectief-psychologischen aard verbonden,
met allerlei al te menselijke factoren, maar langzaam
aan kristalliseren ze zich. Achteraf beschouwd blijkt het
altijd de kennende geest te zijn, die in de verschillende
fazen van de kennis de leiding heeft. Van hem en niet van
de dingen zelf gaat het initiatief uit tot verwerking van de
gegeven stof der zintuigelijke indrukken, hij imagineert
de patronen volgens welke die stof kan geordend, hij merkt
het onderscheid op tussen het ontworpen patroon en de
verschijnselen en hij is het tenslotte die zijn eigen ontwerp
zo wijzigt, dat het met de ervaring zo goed mogelijk overeen
stemt. Wanneer men hem in zijn werkingen beschouwt,
ontwaart men een al groter omvang daarvan. Men moge
eerst menen, dat de dingen die hij door de aanschouw ing
der zintuigen kent, kant en klaar op hem afkomen, maar
dit realisme is enkel houdbaar zolang men er niet over
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nadenkt. Dat het verstand synthesen voltrekt, die be
trekking hebben op de gegevens der zintuigen, maar deze
niet in hun gescheidenheid laten staan, dat ieder gebruik
van simpele termen als „en" het gegevene te boven gaat,
zal men gemakkelijk inzien. Echter is ook daarmee de grens
nog niet bereikt van het aandeel dat onze geest heeft in de
totstandkoming der kennis. De eigenschap die het eerst
treft in de beschouwing van ons verstand, is het samen
voegend vermogen, waardoor hij de kennis tot stand
brengt. Men moet echter ook vragen of de losse elementen
die samengevoegd worden, eenvoudig gegeven zijn, of
ook zij niet een werking des verstands, een onderscheidend
vermogen veronderstellen, zodat in de formulering onzer
kennis niet enkel de verbinding der elementen, maar ook
hun onderscheiding een werk van het verstand is. Op dien
weg voortdenkend komt men tot de vraag, wat aan de kennis
tenslotte niet meer als product van het verstand kan
worden begrepen, waar de grens ligt zonder welks over
schrijden de samenwerking van denken en ervaring niet
tot kennis kan voeren. En steeds als men de overzijde,
dat gegevene dat van het verstand onafhankelijk zou zijn,
tracht te bepalen, zal men opmerken dat in die bepaling
zelf het verstand zijn rol reeds speelde.
Het historisch proces der wetenschap manifesteert een
bepaalden zin, den overgang van niet-weten tot weten.
Terwijl de idee der wetenschap in den geest van den ge
leerde te zwak zich aftekent dan dat men daaruit zou
kunnen aflezen wat het wezenlijke ervan is, verheldert
zich dit schemerduister, wanneer in plaats daarvan een
groter subject, de mensheid in de geschiedenis, met over
eenkomstig machtiger bezit aan verworven wetenschap en
groter vermogen, wordt voor ogen gesteld. Het is met de
wetenschap als met Plato's onderzoek naar het gerechte
II

leven. In den enkeling is streven naar de gerechtigheid
en naar bewustwording van deze, maar geschreven in
kleinschrift. Wenden we ons tot de gemeenschap, zo wordt
door haar grootschrift het kleinschrift ontraadseld. De
verhelderende betekenis van het grotere, meer omvattende,
tegenover het engere dat ons meer vertrouwd is en waarin
wij aanvankelijk meer leven zien, is door Plato in zijn
Staatsleer op klassieke wijze voor ogen gesteld. Plato heeft
echter de geschiedenis van den wetenschappelijken geest
nog niet gekend. Zijn overgang van het individu welks
wezen kenbaar wordt door de beschouwing der gemeen
schap, sloot een idealisering in van de laatste, die zich
niet dekt met het historisch gegevene. Maar ook in haar
idealiteit gezien is de gemeenschap het vergrootte beeld
van het individu. De geschiedenis der wetenschap is niet
de idealiteit der kennis die in de individuen reëel is: zij
is de hogere realiteit, die den individuelen kennenden
geest, als aan haar ondergeschikt, zichzelf helpt begrijpen.
Inmiddels is dit beeld niet volledig juist. De mensheid
in haar voortbrengselen is niet enkel het individu in het
groot. Kennis van haar is nodig ter verheldering van ons
begrip van de plaats waar wij staan, van den zin der
hoogste strevingen naar kennis en begrip, schoonheid en
gerechtigheid, die wij in ons zelf aantreffen. Maar niet alle
momenten en dus ook niet den volledigen zin der individuele
geestelijke bewogenheid vinden we in het vergroote
beeld terug. Bepaalde spanningen en strekkingen die de
individuele kennende mens heeft, worden in de kennende
mensheid niet weergevonden. De gang der mensheid naar
de toekomst heeft geen grens die ons bekend ware, en wat
wij van het begin weten is hypothese. De wetenschap in
de geschiedenis wordt gedragen en vooruitgebracht door
sterke geesten, die niet volledig zichzelf in haar pro12

jecteren, maar ook schuil gaan achter het werk dat zij
verrichten en dan voor goed verdwijnen. Deze individuali
teiten zijn wel opgenomen in de geschiedenis, maar vóór
de geschiedenis zijn zij enkel belangrijk door hetgeen ze
tot stand brengen. Misschien wordt de politieke geschiedenis
door de individualiteiten gemaakt; voorzover deze de
wetenschap beoefenen, maken zij niet de wetenschap,
maar ontdekken ze. De wetenschappelijke werker is een
ontdekker, niet een uitvinder of wetgever. De mensheid
is een realiteit in de geschiedenis, maar zij omvat niet het
gehele concrete leven van den geest. Ook de kennis heeft
nog andere eigenschappen dan die in het proces der weten
schap te voorschijn komen; deze hangen samen met den
aard van het subject, van den beoefenaar die de mens is.
Wat de geschiedenis opneemt is om zo te zeggen het ge
zuiverde resultaat, dat nu voor allen aanvaardbaar en
toegankelijk is. Maar zoals de grote bouwwerken der
Oudheid wel in de eerste plaats getuigen van de kunde
hunner ontwerpers, maar niet zouden tot stand gekomen
zijn zonder het lichamelijk zwoegen der slaven, die ze
uitvoerden, zo is ook van de resultaten die in de geschiedenis
der wetenschap worden opgenomen, als het ware het zweet
afgewist en meer nog, wat in den mens die ze tot stand
bracht, gewerkt heeft. Hiermee is gesteld, dat het weten
schappelijk inzicht, dat gevonden werd, nog een anderen
zin heeft dan die welke zijn plaats in het voortgaande
proces bepaalt. Het is de verhouding van den onderzoeker
zelf tot hetgeen hij bereikte, de betekenis die voor hem het
gevonden resultaat als eindpunt van een individueel
proces heeft, die in de geschiedenis der wetenschap móét
worden voorbijgezien. Dit is niet het psychologisch aspect,
noch ook het objectief-historische. Men zou het als het
geestelijke of anthropologische (in wijsgerigen zin) kunnen
aanduiden.
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De philosophische anthropologie bepaalt de eigen be
tekenis der wetenschappelijke activiteit zonder het subject
daarvan, den mens, op te lossen in het objectieve proces
der mensheid enerzijds, zonder ook anderzijds die activiteit
te herleiden tot andersoortige psychische factoren als
machtsbegeerte, libido, of overcompensatie. Deze alle
werken in den concreten mens, maar niet alleen de inhoud
der kennis kan daaruit niet verklaard worden, evenmin
de geestelijke vorm, die de intellectuële activiteit, in haar
verbinding met het gevoels- en wilsleven kenmerkt. Het
moge waar zijn, waarop personalistische denkers zoveel na
druk leggen, dat de mens niet opgaat in denkende activiteit,
dat daarnaast zijn geest nog andere energieën en interessen
heeft. Bedenkelijk irrationalistisch wordt deze waarheid
en, wat het intellect betreft, onbedoeld intellectualistisch,
wanneer men haar niet verbindt met het inzicht, dat
hoezeer de intelligentie in onzen geest naast zich andere
factoren moge hebben, toch ook omgekeerd in niets
de gehele persoonlijkheid zich zozeer spiegelt als juist in
het intellect, mits dit begrip ruim genoeg worde opgevat.
Welhcht is laatstgenoemde waarheid zelfs de belangrijkste
van de twee. Immers uit de eerstgenoemde valt niet af te
leiden, wat het verband tussen het denken en de verdere
geestesfuncties zij, noch ook de rangorde dezer functies.
Zoals het oog de spiegel der ziel heet, waardoor we in dit
ene orgaan de totale werkelijkheid van het individu
terugvinden, zo is de intelligentie het centrale en gevoeligste
onzer innerlijke organen, dat, waarin alle verdere gevoelsen wilsinhouden, ja zelfs lichaamsgevoelens en behoeften
zich voor den geoefenden beschouwer verraden. Bij alle
erkenning dus, dat er naast het intellect andere energieën
in den mens werken, dient vastgehouden dat die alle juist
in de intelligentie als in een brandpunt zich spiegelen.
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Is dit zo, dan volgt daaruit waarom het intellect van een
individu op al zijn hebbelijkheden en hartstochten be
trokken is, dat de worsteling om harmonie in den kennenden
mens door zijn intellect geleid wordt en dit laatste bij voortduur de uitdrukking is van den bereikten stand van zaken.
Een mens die naar kennis van waarheid streeft is als
op het objectieve gericht, belangeloos, inbetrekkelijkenzin:
immers het is niet mogelijk dat hij in het geheel niets zou
willen bereiken. Integendeel, hij ziet een goed voor ogen,
waarvan hij voor zichzelf iets verwacht. Dit goed komt
hem zo groot voor, dat hij meer onmiddellijke behoeften,
die voortvloeien uit zijn lichamelijk bestaan en zijn lagere
natuur en die zich sterker laten gelden naarmate ze meer
elementair zijn, minder voelt of terugdringt. De achteruit
zetting der vitale tendenzen en hun gedeeltelijke prijsgave
geschiedt niet terwille van niets — dan zou de kracht
daartoe ontbreken — maar om een bevrediging van hogere
kwaliteit. Waarin die bevrediging bestaan zal is van te
voren niet geheel onbekend. Zij zou niet intuitief vanaf
het begin der spontane levensontwikkeling gezocht worden,
indien ze niet enigermate bekend was.
Het leven van den kennenden geest gaat in zijn volheid
alle beschrijving te boven. Het is een strijd met de gegeven
wereld der indrukken, die, zo als ze ons gegeven is, niet
kan worden aanvaard. Die wereld is te fragmentarisch,
er is geen verband in. Er moet gezocht naar grond en
eenheid, geconstrueerd, met gedachten aangevuld wat
in het gegeven ontbreekt. Reeds Plato laat de drang naar
kennis een zoon zijn van Penia en Poros, armoede en weelde.
De armoede, dat is de onbevredigdheid, stuwt den geest
voort, de weelde is het doel dat hem niet onbekend is.
Het begin van alle kennis is de aanschouwing der wereld.
Wij vangen aan met in die aanschouwing te weiden en ons
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daaraan te verzadigen. Wij kunnen echter bij haar niet
blijven, doordat zij een eigenschap heeft die met de eisen
van onzen geest onverenigbaar is: haar onbegrensdheid.
De aanschouwing der dingen heeft nooit het eind bereikt.
Een kind verzadigt zich eraan tot het van vermoeidheid
in slaap valt. In de wetenschap wordt nu de onbegrensdheid
der aanschouwing te boven gekomen door de begrippen.
Hier vangt het denken aan. In een begrip is de eindeloosheid
overwonnen,* het onvoltrekbare van het aanschouwen
voltrokken. Elk begrip slaat in zich zelf op een eindeloos
heid van gevallen, die in hem aanwezig zijn, maar er blijft
een spanning tussen het ene begrip en de vele aan
schouwingen waarin men dat begrip terugvindt. Het was
niet doenlijk, bij de aanschouwing te blijven, die nergens
een grens heeft en waarin de dingen zich al maar anders
voordoen. Ze moeten opgevangen worden in begrippen,
die het onderscheid van verschillend en verscheiden in
voeren en daardoor het overeenkomstige onder één gezichts
punt brengen. De begrippen dienen dus om aan het
onbegrensde te ontkomen. Ze dienen echter en kunnen niet
de ervaring, die de aanschouwing biedt, voorgoed ver
vangen. In de begrippen is onze geest bij zichzelf, hij schept
en hanteert ze teneinde de verbinding tussen zichzelf en het
gegevene tot stand te brengen. Wanneer hij echter bij zich
zelf blijft, uit minschatting van het gegevene of uit zelf
behoud, dan verliest het begrip zijn waarde, dan is in
plaats van de onophefbare relatie van begrip en ervaring
het verabsoluteerde begrip getreden. Nu is er inderdaad
naast het vraagstuk van de verhouding tussen begrip
en ervaring nog een ander, namelijk dat van den samenhang
en de orde der begrippen onderling. Dit behandelt de wijs
begeerte, in onderscheid van de wetenschappen, die hun
begrippen steeds op de ervaring betrekken. In de wijsib

begeerte gaat het denken het kennen nog te boven, maar
dit is hier niet aan de orde.
Dat het kennen in ons meer is dan zijn inhoud die als
resultaat kan worden geisoleerd, leert het eenvoudigste
voorbeeld. Het hangt van een aantal factoren af, waarvan
er geen gemist kan worden. In de eerste plaats de uit het
onbewuste komende impulsen. Zij zijn onmisbaar, maar
niet voldoende. Zij geven de eerste aanraking tussen
den geest en het voorwerp. Maar kennis is meer dan die
aanraking. Zij veronderstelt een oogopslag die niet
fladdert, maar rust en boort, zowel in letterlijken als in
overdrachtelijken zin. Letterlijk in zoverre elke vluchtigheid
het subjectieve aandeel de waarheid doet overheersen:
nauwkeurige en lang volgehouden waarneming is de enig
betrouwbare, na welke de geest kan opklimmen tot de
begrippen. Vele objecten worden eerst door begrippen
gekend, zij zijn niet zintuigelijk gegeven. Maar ook hier,
bij de intellectuele aanschouwing, hetzelfde. Men meent
soms bij eersten aanblik iets te zien, maar de intuitie
kan even bedriegelijk blijken als aanschouwing. Eerst
volgehouden aandacht bij de zaak geeft zekerheid dat ook
de intellectuele aanschouwing houdbaar is. Een aandacht
die langer dan een ogenblik zal zijn, moet worden vol
gehouden. Hier heeft de wil zijn rol te verrichten. Hij moet
de aandacht ondersteunen tegen den stroom van afleidende
uitwendige en inwendige factoren in. Het vermogen om
niet afgeleid te worden werkt in ons als inspanning die
de gedachten bij de zaak houdt en de identiteit van het
voorwerp der kennis waarborgt. De opperste logische
regel, die zegt: a = a, kan alleen door medewerking van
den wil worden betracht. Zo is het denken willen, en ook
wilsvorming, omdat zonder wil het eenvoudigste voorwerp
niet kan worden vastgehouden, onverschillig of de zin17

tuigelijke aanschouwing of het verstand het ons biedt.
Doet de verbinding van het kennen met den wil dit
kennen niet afdalen uit de sfeer van de waarheid in die
van het subjectieve? Dit zou zo zijn, indien de wil die voor
de kennis nodig is, niet van een bijzondere soort was. De
wil in den gewonen zin kan den kennenden geest geen dienst
bewijzen, slechts hem storen. De wil tot kennis is niet wil
tot enige bepaalde handeling, maar wil tot objectieve
waarheid. Zulk een wil is niet op enig door het subject
te verwerkelijken doel gericht, en overkomt hem dit, dan
wordt hij tot subjectief vasthouden aan een opvatting,
waarvoor de waarheid onverschillig is. Door dién wil
gesteund verliest die opvatting de aanspraak zelf op
objectiviteit. De wil tot waarheid is niet alleen vrij van
subjectieve bindingen die de wil anders aangaat, hij is ook
gericht tegen de wil in die subjectieve bindingen, hij is een
negatieve wil in dien zin, dat hij van die bindingen vrij
wil zijn. De kennis als subjectieve handeling van objectieve
betekenis heeft hetzelfde karakter: kennend willen we
objectief zijn in dien zin, dat elk gebruik van het zijn dat
met de kennis zou samengaan, een misbruik ware, daar
het het zijn misvormt vanuit het oogpunt van wat het voor
den kennende betekent. De kennende is betrokken op het
zijn, maar hij verandert er niets aan, hij laat het zijn wat
het is, zonder het onbepaald te laten. De manier waarop
de kennende het zijn zijn laat, is namelijk niet die der
onverschilligheid, maar die der erkenning. Evenzo is de
manier waarop de wil meewerkt met de kennis negatief
ten opzichte van het verdere willen. Terwijl het gewone
willen subjectief is in dien zin dat het iets nieuws bereiken
wil, is de kennis-wil een manier van niets te willen met het
zijn, maar het te laten zoals het is.
Deze wil tot kennis ontmoet niet enkel weerstanden
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in de natuurlijke traagheid en begerigheid van den mens,
maar ook in het gevoel. Ook ten opzichte hiervan valt te
onderscheiden tussen twee soorten. Het streven naar kennis
wordt oorspronkelijk begeleid door gevoelens van intellec
tuelen aard, men zon kunnen spreken van intellectuele
sympathie en antipathie; deze bepalen het gebied dat de
individuele kennisdrang voor zich uitkiest. Het is zeer
moeilijk deze gevoelens op te voeden, dat is ze te wijzigen,
omdat bij de meesten die gevoelens in hun zo-zijn de voor
waarden blijken waaronder hun kennisdrang zich activeert.
Tast men die gevoelens aan, dan schijnt de kennisdrang
zelf aangetast. De altijd aanwezige voorkeur voor een be
paald gebied van kennis is niet verbonden met onverschillig
heid ten opzichte van andere gebieden, maar met een lichte
afkeer daarvan. Bij velen zijn wils- en gevoelsenergie wel
toereikend om de kennende aandrift binnen een bepaald
gebied, een vakwetenschap in het spoor te houden. Die
energieën zijn dan dienstbaar aan de kennis. Zij kunnen
echter moeilijk nalaten ook te willen gelden boven de
kennis uit, zodat ze deze dan beperken. Zij schijnen tot het
kennende subject te zeggen: wij houden u staande, wij
doen u den weg vinden tot de dingen; in ruil daarvoor
eisen wij dat gij u ook beperkt tot de dingen waartoe wij
u toegang verschaffen. Zo wordt de intellectuele sympathie
die de kennis bevordert tot antipathie tegen alles wat
buiten het eigen gebied ligt, tot onrust en tegenzin bij iedere
aanraking daarmee. Meer nog dan in de formele zuiverheid
van het denken wordt hier het individu gesteld voor een
eis van objectiviteit die zijn menselijkheid te boven gaat.
Bij menigeen sluit de stuwende wil een verbond met de
door zijn begrensdheid geboden drang tot zelfbehoud:
hij zal het gebied van zijn weten niet in theorie, zelfs niet
bewust, maar in feite met den kosmos identificeren. Hij
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wijst de verdere wereld af en laat het subjectieve over
heersen. De samenleving sanctionneert die houding: zij
heeft immers den geleerde een bepaalde taak opgedragen.
Wanneer hij deze vervult heeft hij zijn plicht gedaan. Deze
houding is practisch bruikbaar, maar niet de ware. In de
ware houding blijft het objectieve gehandhaafd: dat de
kennis begrensd is, is geen uitvloeisel ener hogere orde,
maar een gevolg van onze beperktheid. Wij kunnen die te
boven komen door steeds op het meer omvattende gericht
te blijven. Dat ons kennen daardoor nooit alomvattend
wordt zal vanzelf blijken. Maar het maakt een groot verschil
of we, onze beperktheid bewust vooropstellend, als ware
haar grens gegeven, nu ook van te voren afbakenen wat
ons wel en niet zal bezighouden of wel dat wij ons werpen
in den stroom en zien hoe ver we komen. Ook de neiging
om af te bakenen ontspruit uit een mengsel van intellectuele
sympathie en antipathie. Ze is slechts goed voor zover ze
noodzakelijk is, gelijk omgekeerd de neiging om geen
grenzen te trekken alleen verkeerd is indien zij ontspringt
uit antipathie of onbeheerstheid. De beheersing die daar
tegenover nodig is wordt op haar beurt een kwaad wanneer
ze de antipathie in haar dienst neemt om zich te handhaven.
Zij is dan inmiddels van een vrije houding tot een kramp
geworden, die zich niet meer vrij kan ontspannen.
We zien hieruit, hoe ethisch de wetenschap is; ethisch
niet in den zin van van buiten af opgelegde voorschriften
of gezindheden zonder aangeefbaren inhoud, maar als
een verband van eigenschappen die tot de realiteit zelve
der wetenschap behoren. Met deze ethische zijden in het
beoefenend object gaan overigens steeds intellectuele eigen
schappen van de kennis parallel. Zo wordt een intellectuele
sympathie, die in andere richting exclusieve antipathie is,
oorzaak van een gedeeltelijke kennis, waarin het verband
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des geheels te kort komt. Dat het onderzoek beperkt
moet zijn is maar een halve waarheid, waarbij men zich
te gemakkelijk neerlegt. Eenzijdig opgevat en voor abso
luut gehouden is haar consekwentie dat de kennis der
werkelijkheid al maar rijker wordt naarmate men het te
onderzoeken object specificeert en isoleert. Ken consekwente specialisering voert echter tot nihilisme. De
samenhang der dingen zelf tekent een ander ideaal aan de
wetenschap voor; specialisatie en integratie moeten elkaar
in evenwicht houden. Hoe verder wij indringen in de bij
zondere structuur van enig ding, hoe meer de kosmos zelf
blijkt in dat afzonderlijke object vertegenwoordigd te zijn.
De intellectuele sympathie is een kostbaar goed,
maar zij moet gericht en gelouterd worden door de idee
der objectiviteit, die geen voorkeur toelaat waardoor de
kennis onvolledig wordt. Het aanvankelijke recht der
eenzijdigheid verkeert op den duur in eenzijdig onrecht,
als men niet terugkeert tot het omvattend geheel.
Om nu terug te keren tot het uitgangspunt: de zin der
wetenschap kan niet begrepen worden uit de aspecten die
zij naar buiten toe biedt. De maatschappij begrijpt haar
volgens maatstaven die in het leven gelden, maar die niet
toereikend zijn voor een verschijnsel dat zichzelf begrijpt.
De zin der wetenschap ligt in de geschiedenis als objectieve
zin, en in den mens die naar waarheid streeft als subjec
tieve zin. En eerst van hieruit wordt haar ware betekenis
voor de samenleving zichtbaar. De zedelijke waarden
die met de menselijke beoefening der wetenschap onaf
scheidelijk verbonden zijn, de belangeloosheid, de
waarachtigheid en de moed, zijn de dragers der samen
leving zelve. De wetenschap is dan ook de grondslag der
samenleving. Door niemand is dit beter begrepen en grootser
uitgebeeld dan door Plato. Het is nooit meer bestreden
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dan tegenwoordig. Het vindt onder de beoefenaren der
wetenschap weinig aanhang, laat staan bij andere mensen.
De overheersende opvattingen der wetenschap van de
laatste eeuw zijn hieraan schuld. Twee tegenovergestelde
machten hebben, naar het mij lijkt, de crisis veroorzaakt,
of liever het defaitisme waarin het intellect en zijn
voornaamste organisatie, de universiteit, zich heden ten
dage bevinden. De ene is het positivisme, de metafysica
der metafysica-bestrijders. In de vorige eeuw is de scheiding
tussen feiten en waardebepalingen voltrokken: feiten
gelden sindsdien als objectief, waardebepalingen als subjec
tief. En de wetenschap houde zich aan de feiten. Of alle
waardebepalingen wel zo subjectief zijn, of er niet ook
in de waardensfeer objectiviteit is, was geen vraag. Men
breidde de feiten uit zover men kon. De ironie der zaak was,
dat zij, die feiten, althans geacht werden waarde te hebben:
waartoe zou men ze anders nog schiften en uitzoeken?
De wetenschap kocht de vrijheid der kennis-zonder
waarderingen duur: ze werd ongemerkt zelf daardoor
problematisch, haar zin en bedoeling werden onzeker. De
bedoeling was overigens goed geweest, het was een streven
naar objectiviteit, maar een onmogelijk streven, een
waarbij de geest zichzelf prijs gaf en verminkte. Een
tegengestelde macht, het irrationalisme van allerlei slag,
verleende gereden steun aan de scheiding van feiten en
waarden die het positivisme voltrok. Men zou misschien
denken dat deze scheiding voor het irrationalisme pijnlijk
was, maar het kon er zich wel in vinden: het richtte eigen
wetenschappelijke organisaties op. Vrij van den band met
de wetenschap was het ook ontslagen van haar tucht
en van de verplichting tot universaliteit. Deze twee
machten hebben samen bewerkt, dat de geest der weten
schap beperkt is geraakt tot technisch nut en al het
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verdere een esoterisch goed is geworden. Ten slotte is
tussen het positivisme dat den geest uitdreef en het
irrationalisme dat daarvan partij trok, de balans door
geslagen ten gunste van het laatste. De irrationalistische
golf die nu opsteekt dreigt ook de vrijheid in dwang te
doen overgaan. — Dezen stand van zaken inzien is waak
zaam zijn voor de bedreigde wetenschap en werkzaam
om de objectiviteit in de waardensfeer niet verder aan
de positivistische uitholling prijs te geven. Dit sluit in
een stellingname tot de bewegingen van den dag. Deze zal
vrij, dat is der wetenschap waardig zijn, als ze niet wordt
afgedwongen. Ze zal niet zijn afgedwongen, indien ze
rechtstreeks voortvloeit uit een wetenschap die de waarden
keurt, die zich niet van het leven isoleert en niet achter
aan komt.
Plato's woord, dat de samenleving gedijen zal, wanneer
de filosofen heerser en de heersers filosoof zijn, geldt,
zo ooit, dan heden ten dage. Plato bedoelt met filosofen
allen die de wetenschappen grondig, dat is wijsgerig be
oefenen. Zijn woord is niet onwaar geworden in een tijd,
waarin de beoefenaars der wetenschap zich deze bestemming
niet meer bewust zijn.
De zin der wetenschap bevindt zich in onze dagen in
een krisis. Reeds dat er naar gevraagd wordt, is een bewijs,
dat het vanzelfsprekende ervan is verloren gegaan. Bij
de grote massa heeft de houding van verering zonder begrip,
die in vroeger eeuwen algemeen was, plaats gemaakt,
eensdeels voor verlangen naar toeeigening, maar ook voor
teleurstelling en wrevel. De mensen van tegenwoordig
hebben voor het onbegrepene geen eerbied, vooral als het
bijzondere aanspraken van mede-mensen geldt. Dit bete
kent, dat de wetenschap van heden zich niet kan handhaven
door een hoog isolement, zij moet zich verantwoorden.
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Dat hiermee waarden verloren gaan, is zeker: in de ogen
der velen is de waarde bewezen, wanneer het practisch
nut is aangetoond. Om de menselijke zijde van de weten
schap te begrijpen is een menselijkheid nodig, die eerst, en
mede, door de wetenschap gewekt moet zijn: een cirkel van
gevolg en oorzaak, in welks beweging men van buitenaf niet
gemakkelijk wordt opgenomen. De menselijke waarde der
wetenschap werd in vroeger tijden meer gevoeld en blinde
lings erkend dan begrepen. Nu die houding is verdwenen,
is het zwaar, voor die waarde begrip te wekken. Het is
zwaarder, maar groter ook dan een eerbied te oogsten en
te bestendigen, die zijn eigen grond niet zou kennen.
Er is in de massa een verlangen ontwaakt naar begrijpen,
dat dikwijls overgaat in bitterheid. Deze is het natuurlijk
gevolg van de ervaring, dat levenszekerheid en aardse
welstand, die dank zij technische ontdekkingen het deel
van allen moesten kunnen worden, het privilege van te
weinigen blijven. De wetenschap werkt de bevrijding der
economisch afhankelijken niet voldoende in de hand, zij
schijnt zich soms tegen degenen te keren die van haar
toepassing een menselijker bestaan verwachten. In plaats
van te helpen vrijmaken schijnt ze den druk te verergeren,
den afstand tussen de klassen en volkeren te vergroten.
Het gevaar hierin is groter dan het bovengenoemde,
dat de mondig-wording der massa tot een onbezonken en
ongegronde miskenning der wetenschap zal leiden. Teleur
gesteld door de wetenschap is de menigte geneigd, haar
onbevredigd verlangen naar licht om te zetten in haat,
en te vertrouwen op de brute kracht en het vermogen tot
vernietiging dat haar rechtstreeks ter beschikking staat.
Juist zulke massa's, die zich bedrogen zien in dat Waarop
ze, zonder er over te beschikken, hun hoop gesteld hadden,
zullen vatbaar blijken voor de suggestie, dat de wetenschap
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in wezen onvermogend is om de samenleving te leiden, dat
ze, om het geduld en de inspanning die ze eist, enkel het
voorrecht van enkelen kan zijn, en dat ze geen taak heeft
voor de samenleving. De herleiding van haar rol tot iets
wat geduld wordt, kan het voorspel zijn tot den ondergang
van haar vrijheid.
De beoefenaar der wetenschap staat tegenwoordig voor
hogere eisen dan die van rustiger tijden. Met een aantal
tegengestelden moet hij gelijktijdig rekening houden.
Vroeger was de moraal van den onderzoeker een individuele,
inzoverre hij er voor te zorgen had zichzelf en de inrichting
van zijn eigen leven in overeenstemming te brengen met
de eisen die de wetenschap als taak stelt. Wanneer hij zich
naar die regels gedroeg, dan kon hij zeker zijn dat de samen
leving hem een plaats bezorgde binnen het werkverband,
dat aan de wetenschap was toegewezen. Deze situatie
is in onzen tijd veranderd: niet slechts is den enkeling
zijn plaats in de toekomst minder verzekerd dan voorheen.
Ook nadat deze veroverd werd, blijft een diepere onzeker
heid, die voortkomt uit de verzwakking van de functie
en het aanzien van de wetenschap zelve in de samenleving.
Kn hiertegen zal de beoefenaar moeten waken en helpen
waken, ook en juist wanneer hij persoonlijk zonder zorg is.
In de tegenwoordige situatie heeft de onderzoeker niet
enkel meer voor zichzelf te zorgen, maar evenzeer voor het
gilde, waarvan hij een lid is. Dit is een spanning, die licht
haar verkeerde oplossing vindt in een onderschikking
der kennis aan willekeurige, uit de samenleving komende
belangen. Deze oplossing is verkeerd, omdat ze niet uit het
vrije oordeel voortkomt en voert tot onvrijheid. De be
oefenaar der wetenschap heeft niet meer te wonen in
een ivoren toren, hij moet met zijn inzicht aan het leven
leiding geven. Maar te bepalen, hoe en waar dit geschieden
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zal, kan hij niet overlaten aan anderen: dit is een zaak
van inzicht, dat moet gevoed worden uit dezelfde bron,
die de wetenschap voedt: de vrijheid. De strijd hierover is
moeilijk, ze komt voor op ieder gebied. Zal de natuur
wetenschap haar vindingen ten dienste stellen van bepaalde
belangen, als gevoed worden door militairisme en nationa
lisme? Zal de geschiedkundige zijn kennis gebruiken in
dienst van de verheerlijking van eigen land of ras? Zal de
leraar der moraal een universeel menselijk ideaal ver
kondigen of een, dat zijn reëelen inhoud ontleent aan een
groep of klasse der samenleving en dus slechts schijnbaar
universeel is?
Voor deze en daarmee verwante vragen komt de be
oefenaar der wetenschap heden te staan. De enige weg
tot oplossing is, dat het meer-omvattende hoger gelding
heeft dan het beperktere, de mensheid meer dan welke
begrensde formatie ook, het belang van velen gaat dat van
enkelen in objectieven zin te boven: zo eist het de gerechtig
heid. In de gerechtigheid is de zin van wetenschap en leven
beide vervat. Haar ware vervulling is, dat geen enkeling
voor de anderen wordt geofferd, behalve uit vrijen wil,
en dat ieder in den dienst aan de anderen de vervulling
van den zin des levens vindt.
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