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Zeer aanzienlijke vergadering !

Filosofie is 'n eigenaardig vak. En wie geroepen is het
aan de Universiteit te vertegenwoordigen, verkeert in
'n bizondere positie.
't Is '11 vak, waar iedereen verstand van heeft. Wij,
Nederlanders, zijn sedert eeuwen 'n volk van theologen.
Sinds enkele jaren zijn we bezig ook 'n volk van filosofen
te worden. Filosofen hebben veelal met theologen ge
meen, dat ze er gemakkelijk toe komen aan hun opvat
tingen volstrekt gezag toe te kennen en in den zoeten waan
te gaan leven de waarheid, zooal niet in vollen., persoon
lijken eigendom, dan toch in pacht te hebben. Ketters,
verkettering, kettervervolging kent men gelijkelijk op
beide terreinen. De geschiedenis leert, dat odium philosophicum even hartstochtelijk en riiet gracieuzer is dan z'n
theologisch analogon. Het komt doordat zoowel filosofie
als theologie, ieder op eigen wijze, het diepste raken wat
er in den mensch is en meer dan iets anders z'n heele
wezen in beroering kunnen brengen.
Men kan het gezegde ook omkeeren en van meening
zijn, dat filosofie 'n vak is, waar niemand verstand van
heeft, 'n Zeker soort van zonderlingen, met 'n specialen
kronkel in de hersens, moge er z'n tijd mee doorbrengen.
Terwijl ze daarmee bezig zijn, doen ze geen ander kwaad.
Ernstig wetenschappelijk werk mag het echter niet heeten.
Althans nu niet meer. In vroeger eeuwen, toen de bizon
dere wetenschappen zich nog niet gedifferentieerd hadden,
kan de filosofie eenige wetenschappelijke beteekenis

6
bezeten hebben. Het is haar evenwel gegaan zooals den
Indianen met hun territoor. Telkens hebben jonge,
nieuwe wetenschappen zich van 'n stuk van haar terrein
meester gemaakt. Eindelijk is er niets voor haar over
gebleven. De geheele werkelijkheid is zonder rest ver
deeld onder de bizondere wetenschappen, 'n Curieus
vak, de filosofie, dat niet eens 'n object heeft. Zoo wordt
het verstaanbaar, dat iemand er toe gekomen is 'n filo
soof te definieeren als a blind man in a dark room hunting
for a black cat which
is not there.
Ik behoef wel niet te zeggen, dat ik deze opvatting
niet deel. Toch ligt er 'n belangrijke waarheid in. V o o r
'n filosofie, die in den t r a n t van de
bizondere wetenschappen de wérke
l i j k h ei d t o t o b j e c t v a n o n d e r z o e k w i l
m a k e n , i s e r i n o n z e n t ij d g e e n p l a a t s
meer.
Elk onderdeel der gegeven werkelijkheid, dat de
filosoof als zijn eigen terrein zou willen bewerken, vindt
hij inderdaad in beslag genomen door 'n vakwetenschap,
natuurkunde, plantkunde, enz. Hij zou dus hetzelfde werk
weer moeten gaan doen, dat de vakgeleerde al gedaan
heeft, en dan is hij overbodig. Of hij wil het anders, naar
zijn meening beter, verrichten, en dan is hij hinderlijk en
schadelijk. Want als er hier één ding vaststaat, dan is het
dit, dat de bizondere wetenschappen autonoom behooren
te zijn op eigen gebied. Haar beoefenaars zijn tegenover
de filosofie in dit opzicht zeer gevoelig en dulden van
haar niet de minste inbreuk op hun terrein. Ze hebben
volkomen gelijk. Van 'n dergelijke bemoeizucht is niets
goeds te verwachten. In ieder vak van wetenschap heeft
alleen hij, dig. ten volle met de stof en haar eischen ver
trouwd is, recht om mee te spreken en kans op succes.
De outsider, die hospiteert, mag toezien en leeren, maar
zich geen medezeggenschap aanmatigen. De filosoof zal
in tal van vakken nooit meer dan outsider kunnen zijn.
Hij zal, zooals ons straks zal blijken, aanleiding genoeg
vinden om den vakgeleerde onder diens arbeid over de
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schouders te kijken, doch van ingrijpen in het werk deivakwetenschappen heeft hij zich te onthouden, 'n Filo
sofie, die bestaat in geliefhebber op het terrein der bizondere wetenschappen, jongleeren met het object, haalt
zich de welverdiende geringschatting van de waarlijk
wetenschappelijke werkers op den hals.
Er is 'n tijd geweest, waarin men kon meenen 'n uit
weg voor de filosofie gevonden te hebben door haai het
subject — niet slechts dat der bizondere wetenschappen
maar het subject in 't algemeen genomen, de ver
schijnselen van het bewustzijn — als haar speciaal
object toe te wijzen. Het psychische onderscheidt zich
in zeer wezenlijke opzichten van al het niet-psychische
en levert dus '11 eigensoortig veld van wetenschappe
lijk onderzoek. Niemand kan ontkennen, dat de weten
schap, die zich daarmee bezighoudt, er eene is van groot
belang. Ook is ze, niettegenstaande haar betrekkelijke
jeugd, reeds zoo omvangrijk, dat ze voor haar behande
ling 'n geheelen mensch opeischt. Maar psychologie is
geen filosofie. De psychologie onderzoekt 'n stuk wérkelijk
heid (zooals de andere vakwetenschappen andere stukken
werkelijkheid onderzoeken) n.1. de psychische werkelijk
heid zooals die in het psychisch levende individu te vinden
is. Zoo'n stuk werkelijkheid is b.v. het concrete psychische
verloop van 'n individueelen wetenschappelijk denkenden
vakgeleerde. De psychologie kan dat waarnemen, be
schrijven, verklaren. Ze zal haar probleemstellingen en
methoden natuurlijk moeten aanpassen aan haar bizon
der object. Maar de wetenschap, die op deze manier het
geobjectiveerde subject tot object maakt van haar onder
zoek, verschilt in geen geval in wezen van de andere
vakwetenschappen, en is evenmin filosofie als één van
deze. De psychologie is de laatste van de vakweten
schappen, die zich van de filosofie hebben losgemaakt.
Het is voor beide van belang, dat die scheiding radicaal
zij en dat men er zich beiderzijds bewust van blijve.
Derhalve zijn al de onderdeele 11 der gegeven
werkelijkheid, zoowel de psychische als de f y s i-
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s c h e, door de bizondere vakwetenschappen ingenomen.
Toch meent men nog op andere wijze 'n emplooi voor
de filosofie te kunnen vinden. Ze zal de voornaamste
eind-resultaten van al de afzonderlijke vakwetenschap
pen tot één geheel moeten verwerken en zoodoende
'n wetenschappelijk wereldbeeld geven. Niemand
is daartoe, bij de veelsoortigheid en den omvang van het
wetenschappelijk onderzoek, in staat. Het resultaat
van 'n dergelijke unificatie der wetenschappen kan nooit
iets anders worden dan 'n eigenaardig soort van encyclopaedie of 'n willekeurige Spielerei met verwijderde analo
gieën. Het is niet duidelijk hoe 't geven van 'n over
zicht in vogelperspectief van alle vakwetenschappen 'n
zinvolle taak zou kunnen vormen voor de filosofie als
wetenschap.
Men kan de taak der unificatie van de wetenschappen
door de filosofie nog anders opvatten. Elke wetenschap
maakt voor het speciale gebied, dat ze bewerkt, haar
speciale hypothesen. Overal heerscht het streven, de
hypothesen zoo veelomvattend mogelijk te maken. De
bizondere wetenschappen zelve kunnen evenwel haar
eigen gebied niet overschrijden. Hier wordt nu als taak
van de filosofie beschouwd : met behulp van de speciale,
reeds zooveel mogelijk omvattende hypothesen der
bizondere wetenschappen 'n alomvattende hypothese,
'n Urhypothese op te stellen voor de totaliteit
van het bestaande. Dit is op zichzelf 'n zinvolle probleem
stelling. Men moet pogen het probleem op te lossen en zien
hoever men komt. Ik heb diepen eerbied voor de geest
kracht en de scherpzinnigheid, die men er aan ten koste
legt. Van het resultaat dezer pogingen echter make men
zich geen illusies. De hypothesen van de bizondere weten
schappen zijn dikwijls, wanneer ze wat omvangrijker be
ginnen te worden, reeds zoo onzeker. Het zou niet te
verwonderen zijn, wanneer men bij het opstellen van de
hypothese der hypothesen steeds met zooveel onbekenden
te doen bleek te hebben, dat de meest verschillende oplos
singen alle evenzeer mogelijk en alle beslissingen vrijwel
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willekeurig moeten heeten. Ik kan daarenboven niet inzien,
dat de filosofie langs dien weg 'n eigensoortige weten
schap zou worden. Kendoel en methode zijn hier niet
wezenlijk andere dan die van de bizondere wetenschappen.
Als dat filosofie is, dan zijn ze alle „filosofisch".
Zoo kan dus de gegeven, de immanente werkelijkheid
in geen enkel opzicht, noch in haar fysische of psychische
onderdeelen, noch als geheel van resultaten of hypothesen,
het object der filosofie zijn.
Dan blijft nog over de opvatting, dat de filosofie
metafysica zal zijn in de historische beteekenis van het
woord ; dat ze zal geven, niet, zooals in het laatstgenoem
de geval, 'n inductief-deductief verkregen verklarings
hypothese van de gegeven werkelijkheid, maar apriorische,
noodzakelijk en algemeen geldige, rationeele kennis
van 'n n i e t - g e g e v e n, 'n transscendente werkelijk
heid, die de eigenlijke, de ware werkelijkheid is. Ik ben
van oordeel, dat, na Kant, metafysica in dezen zin niet
meer mogelijk is.
Hiermee zijn de voornaamste mogelijkheden vrijwel uit
geput — tenzij men de filosofie als 'n ietwat droog soort
van poëzie beschouwd wil zien —. Ik acht het 'n geluk
voor de wijsbegeerte, dat het zoover gekomen is. Zoo
wordt ze gedwongen van de behandeling van allerlei
problemen, die niet tot haar taak en haar competentie
behooren, af te zien, en wordt ze verhinderd wegen in te
slaan, die voor haar onbegaanbaar zijn en tot geen doel
leiden. Het zoeken naar kennis van eenige wérkelijkheid,
zoowel van transscendente als van immanente, is haar
ontvallen. Ze heeft als wetenschap zichzelf overleefd,
wanneer wetenschap geen ander object kan hebben dan
werkelijkheid, uit niets anders bestaan kan dan werkelijkheidsonderzoek. Nu ze wel moet loslaten wat haar niet
toekwam, is ze te beter in staat, oog te krijgen voor wat
haar ontbrak ter vervulling van haar eigen en eigenlijke
taak.
Er is 'n deel van de weikelijkheid, dat aanleiding geeft
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tot 'n onderzoek van geheel anderen aard dan het werkelijkheidsonderzoek van de bizondere wetenschappen. Het
ligt in dit verband zeer nabij, 't Zijn o.a. deze w e t e nschappen zelve. Ongetwijfeld kunnen ook zij object
gemaakt worden van werkelijkheidswetenschap. We zagen
reeds, dat het wetenschappelijk denken, waardoor de
wetenschap ontstaat, als concreet feit in de psychische
werkelijkheid van het individu dat denkt, object kan zijn
van de psychologie. Zoo kunnen ook de boeken, waarin
de wetenschap gedrukt staat, als werkelijkheid in hun
causaal verband onderzocht worden. Maar wanneer we
van wetenschap spreken, bedoelen we evenmin de psychi
sche werkelijkheid van de geleerden als de fysische van
de boeken. En de wetenschap zelve maakt nog heel
andere aanspraken dan alleen maar te bestaan als psy
chisch en fysisch feit, object van verklarende wetenschap.
De wetenschap bestaat uit oordeelen.
Oordeelen nu zijn zeer zeker psychische feiten. Maar het
zijn psychische feiten van 'n zeer bizonder soort. Ze
maken aanspraken, die bóven hun psychische feitelijk
heid uitreiken. Z e p r e t e n d e e r e n w a a r t e
z ij n. Het zal ons blijken, dat dit van fundamenteele
beteekenis is. We zullen er telkens op terugkomen.
We treffen het niet alleen in de wetenschap aan. De
mensch, die zich aan wetenschap gaat wijden, zet daarmee
niet een of ander nieuw, occult, esoterisch vermogen in
werking. De wetenschappelijke mensch gebruikt geen
andere vermogens dan de mensch in het dagelijksche
leven. Ieder, die theoretisch denkt, zoekt naar ware
oordeelen. De wetenschap doet het alleen meer metho
disch en systematisch. En zoo wijst alle theoretisch denken
boven de werkelijkheid uit naar 'n gebied van het „n i e tw e r k e l i j k e". H e t o n d e r z o e k v a n d i t ge
b i e d , d a t 11 i e t - w e r k e l i j k e n t o c h n i e t
niets is, en het onderzoek van z'n ver
houding tot de werkelijkheid: dat is
de speciale taak van de filosofie.
Een van de kortste en beste wegen om haar probleem-
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stellingen te verstaan is, ons af te vragen wat de zin
is v a n 'n waar oordeel.
Men kan van dien zin niet zeggen, dat hij in de werke
lijkheid, hier of daar, bestaat. Als ik 't oordeel uitspreek :
Deze aula is niet groot, — dan is z'n ware inhoud, dien
ik bedoel met den actus van 't oordeelen, scherp onder
scheiden van dien psychischen actus zelf. De zin van
het oordeel kan dus niet vereenzelvigd worden met den
werkelijken psychischen actus van 't verstaan, waardoor
wij er kennis van krijgen. Want er zijn even zoovele
van deze psychische acten als er individuen zijn, die den
zin verstaan, en deze werkelijkheden zelve zijn telkens
andere ; terwijl het slechts een en dezelfde zin is, die door
al de verschillende werkelijke individuen verstaan wordt.
Bovendien komen en gaan deze werkelijkheden met den
tijd. En we kunnen onmogelijk toegeven, dat de zin van
'11 oordeel ontstaat en vergaat met de psychische feite
lijkheid, waardoor hij verstaan wordt.
De zin van '11 oordeel valt evenmin samen met het
werkelijke object, waarover het oordeel geveld wordt.
Als ik het oordeel vel, dat m'n toga zwart is, dan is de
zin van dit oordeel zelf geen toga en niet- zwart. Ik zei
zooeven : 'n psychische werkelijkheid komt en gaat met
den tijd. En ik kon er onmiddellijk op laten volgen, dat
de zin dezer uitspraak volstrekt niet identiek is met 'n
psychische werkelijkheid en niet ontstaat of vergaat.
We stuiten hier dus op iets, dat totaal buiten het terrein
ligt van hetgeen we onder „werkelijkheid" of „werkelijk
zijn" plegen te verstaan. Ik zeg : we stuiten er op. Het
is geen product van fantasie of wilde speculatie, we
loopen er in de ons bekende en gegeven wereld tegen
aan. De psychische actus van het verstaan van den zin
is werkelijkheid, de zin zelf is niet werkelijk en toch niet
niets. Het begrip van het heel-al omvat dus per se :
w e r k e l i j k z i j 11 é n n i e t - w e r k e l i j k e n z i n .
Dit is 'n wijsgeerig inzicht, dat vaak misverstaan en
miskend wordt, maar welks ontdekking niettemin mee
den roem uitmaakt van den grootsten denker der oudheid.
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Plato heeft in z'n ideeënleer ook van deze gedachte de
imposante uitbeelding gegeven : het heel-al bestaat uit
meer dan de zinnelijke, ruimtelijke, tijdelijke, fysischpsychische werkelijkheid.
We moeten die niet-werkelijke sfeer nu ook positief
trachten te bepalen. Van 'n definitie kan geen sprake
zijn. We hebben hier te doen met laatste, elementaire
begrippen, die niet meer te analyseeren zijn en niet meer
onder hoogere begrippen gesubsumeerd kunnen worden.
Het eenige wat hier mogelijk blijft, is 'n omschrijvende
aanwijzing. Welnu, de sfeer van het n ie t-w e rkelijke is de sfeer der waarden. De twee
laatste begrippen, waarmee we het heel-al denken, zijn :
werkelijkheid en waarde.
Het onderscheid tusschen die twee dient scherp in
het oog gevat te worden.
Het werkelijke-zonder-meer, datgene wat alleen maar
is, heeft geen waarde ; en wat waarde heeft, is niet alleen
maar, het is niet werkelijk-zonder-meer. Immers, het
enkel-bestaande laat ons koud. Het raakt ons niet.
Het brengt ons niet in actie. We stellen het ons voor. We
constateeren, dat het er is. En daarmee uit —. Tegenover
'11 waarde, waarvan we de waarde beseffen, staan we
wezenlijk anders. We kunnen er niet onverschillig voor
zijn. Onze belangstelling wordt gaande gemaakt. We
voelen er ons in betrokken. We nemen er positie tegenover
in. Er moet tusschen werkelijkheid en waarde 'n diame
traal verschil bestaan, dat tot dit ingrijpend verschil
van houding aanleiding geeft.
We kunnen niet beter doen dan als voorbeeld deze
twee elementen aanwijzen en onderscheiden op het
gebied van het theoretisch denken.
We hebben dan meteen gelegenheid, 'n noodlottig
vooroordeel ten aanzien van dit gebied uit den weg te
ruimen. Zeer verspreid toch is de opvatting, dat het
kennen alleen betrekking heeft op het zijn. De problemen
van het zijn moeten dan zorgvuldig gescheiden blijven van
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de waai deproblemen. Bij de eerste gaat het om de waar
heid, bij de andere om ethische, juridische, aesthetische,
religieuze waarden. Bewust of onbewust wordt men
veelal tot het trekken van deze scherpe grenslijn ge
dreven door de gedachte, dat alleen bij de eerste objec
tiviteit te verkrijgen is, terwijl men zich bij de laatste
blijft bewegen in subjectieve en willekeurige waardeerin
gen. Men is ten volle in z'n recht, wanneer men opkomt
vooi de autonomie van de waarheid. De wetenschap,
die kennis zoekt, wordt vervalscht, wanneer op haar
gebied aan buitenwetenschappelijke motieven invloed
wordt verschaft. Men kan daar niet genoeg tegen waken.
Maar daarmee is nog niet gezegd, dat theoretische pro
blemen (Wissensfragen) en axiologische problemen
(Wertfragen) naast en onafhankelijk van elkaar behan
deld zouden kunnen worden.
Ongetwijfeld behooren we voor zuivere kennis van de
werkelijkheid den eisch te stellen van belangelooze,
onbevooroordeelde beschouwing. Wie het zijnde-zonder
meer wil kennen, mag z'n blik niet laten verduisteren
door de waarde, die het zijnde in verschillende opzichten
mogelijk ook kan bezitten. Maar juist 't feit, dat we
daar zoo op gesteld zijn, dat we ons daar zoo voor interes
seeren en zoo voor inspannen, dat we de afwijking
van dezen regel zoo sterk afkeuren, wijst onmiskenbaar
in de richting van hetgeen we onder waarden verstaan
en wekt 'n sterk vermoeden, dat de zijns-problemen in
hun vollen omvang niet buiten samenhang met de waarde
problemen verstaan kunnen worden. Dit wordt evident
zoodra we inzien wat het beteekent, dat we aan op deze
wijze gevormde oordeelen waarde toekennen en aan
andere oordeelen waarde ontzeggen. Het is juist ter wille
van deze waarde, de waarheidswaarde, dat we, bij zuiver
theoretisch onderzoek naar de objectieve werkelijkheid,
zoo strikt van alle waarde afzien, 'n Ding, dat alleen maar
is, laat ons koud, maar het oordeel, dat het er is, laat ons
als theoretische menschen niet koud. De zin van 'n waar
oordeel, dat iets enkel-bestaat, valt niet met dat enkel-
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bestaönde samen, zooals we reeds zagen. De waar
heid is n waarde, en de zin van ieder
waar oordeel valt als uitdrukking van
d e w a a r h e i d i n d e w a a r d e s f e er.
Met nadruk moet ik hier waarschuwen tegen 'n grove
en toch blijkbaar zeer voor de hand liggende verwarring,
waardoor van het gezegde nagenoeg het omgekeerde
gemaakt wordt van hetgeen ik er mee bedoel. De aesthetisch aangelegde mensch dient de kunst om haar eigen
waarde, zonder te vragen of ze ook voor iets anders
nuttig is; zoo dient de wetenschappelijk aangelegde
mensch de waarheid om haarszelfs wil. De waarde, die ze
in zichzelf heeft, is hem genoeg. Wanneer ik derhalve
stel, dat de waarheid 'n waarde is, dan wil ik daarmee
allerminst zeggen, dat de waarheid bruikbaar is voor
allerlei nuttige doeleinden, b.v. ten behoeve van het
leven. Het is zeer goed mogelijk, dat de waarheid in dit
en in menig ander opzicht waarde heeft. Doch daar is
het me nu niet om te doen. Ik wil juist zeggen, dat het
theoretische zelf 'n waardegebied vormt, dat er 'n speciaal
waarheidswaardegebied is, dat de waarheid 'n eigen
waarde bezit. En wie de eigen waarde van de waarheid
\ er\alscht, berooft zich stellig ook van het mogelijke
nut, dat ze kan hebben buiten haar terrein. Natuurlijk
moet men er het orgaan voor bezitten, gelijk trouwens
ook voor andersoortige waarden. Bezit men het, dan
houdt men de waarheid in waarde als 'n kostelijk'goed.
Dit mogen we thans wel vaststellen, dat werkelijkheid
en waarde nadrukkelijk onderscheiden moeten worden,
maar dat overal waar werkelijkheid gekend wordt, zoo
wel van het een als van het ander sprake is.
Ter nadere toelichting van het karakter van het ge
bied van het niet-werkelijke — ik kan nu zeggen : het
waardegebied — en van z'n verhouding tot de werke
lijkheid, blijf ik als voorbeeld het theoretisch waarde
gebied gebruiken. We hebben zoo de meeste kans 'n
doorzichtig, samenhangend geheel te verkrijgen. Ik heb
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er nog '11 andere bedoeling mee, die straks wel zal blijken.
Kan men van de waarheid, als waarde, niet zeggen, zooals
van de werkelijkheid, dat ze is, men kan haar nader
karakterizeeren door te zeggen, dat ze g e l d t .
Als we van oordeel zijn, dat iets waar is, bedoelen
we daarmee iets anders dan dat we ,,vinden", dat het
waar is. We bedoelen niet daarmee uitdrukking te geven
aan 11 subjectieve gesteldheid, m-aar aan 'n, van de wer
kelijkheid onzer subjectieve gesteldheid onafhankelijke,
geldigheid.
We kennen het onderscheid tussüien deze twee be
doelingen, even goed als tusschen rood en geel, en kunnen
dus onmogelijk toegeven, dat we er eigenlijk hetzelfde
mee bedoelen. Pragmatisten leeren, dat we de waarheid
maken ; maar als er iets is, waarvan we bij werkelijke,
niet door vooropgezette theorieën op dwaalspoor ge
brachte bezinning overtuigd zijn, dan is het wel dit, dat
we de waarheid niet maken, maar ontdekken. Ik weet
wel, dat wij menschen dikwijls genoeg pógen de waar
heid te maken. Als de waarheid ons lastig en onaange
naam is, als ze niet overeenstemt met ons willen en
wenschen, dan trachten we 'n waarheid te fabriceeren,
die bruikbaarder is voor onze strevingen. En dat lukt
soms ook wel. Doch nooit zonder dat we ons geweld
aandoen. En we zijn misschien nooit zoo diep overtuigd
van de, van onze gesteldheid onafhankelijke, geldigheid
van de waarheid als in den tweestrijd tusschen haar
eischen en die van onze neigingen en begeerten. Wij
hebben er niets over te zeggen, wat waar zal zijn en niet
waar. We weten, dat we de waarheid wel verloochenen,
maar niet veranderen kunnen. Indien we haar verlooche
nen, kunnen we niet voorkomen, dat we zelf op ons leven
het brandmerk der onwaarachtigheid drukken. We ver
mogen niets tegen de waarheid. Ze behoudt haar geldig
heid onder alle omstandigheden.
Ernstige wetenschappelijke studie brengt ons bizonder
sterk onder den indruk daarvan. Het is niet de minst
waardevolle vrucht van dezen arbeid. Oppervlakkig

16
gelielhebber in z.g. wetenschappelijke resultaten brengt
precies het omgekeerde teweeg : de meening, dat elke
opvatting even goed verdedigbaar is en dat ieder ge
leerde er z'n eigen waarheid op na houdt. Wie zelf aan
het onderzoek deelneemt, ervaart, dat de waarheid zeer
eigenzinnig is, dat ze haar eigen inhoud en structuur
heeft; dat ze zich absoluut niet stoort aan z'n wensch
of voorkeur, maar z'n'dierbaarste beschouwingen zondei
mededoogen waardeloos maakt; dat ze zich door niets
buiten haar laat leiden, maar zelf onvoorwaardelijk de
leiding voor zich opeischt.
Er is hier plaats voor zoo iets als 'n psychologisch
experiment. Veronderstel : Gij zijt van de waarheid van
iets overtuigd. Realiseer U 'n oogenblik dat Ge er eens
niet zoo over dacht, maar door 'n samenloop van om
standigheden 'n daarmee strijdige overtuiging hadt.
Vraag U nu af of Ge van oordeel zijt, dat Ge in zoo'n geval
alleen maar anders, dan wel, dat Ge foutief, verkeerd
zoudt denken. Ik twijfel niet of Ge komt tot de conclusie,
dat het laatste het geval zou zijn. Neem als voorbeeld,
dat Ge op de een of andere wijze er toe gekomen waart
in de overtuiging te leven, dat liet kwadraat van de hypo
tenusa gelijk is aan het product van de rechthoekszijden.
Hoe reageert Ge hier nu op ? Niet met de bewering : Dat
zou 'n andere, gelijkwaardige opvatting zijn > maai met
'n zeer beslist: Dat zou in strijd met de waarheid zijn. Gij
houdt U verzekerd, dat de waarheid, i.c. het theorema
van Pythagoras in de Euclidische geometrie, geldt, ook
als Ge haar niet kent of erkent. En als andere menschen
tot U zeggen, dat ze het over deze stelling niet met U
eens zijn, dan brengt Ge de menschlievende leer niet in
toepassing, dat Ge ieders overtuiging moet eerbiedigen.
Ge hebt volle vrijmoedigheid om te verklaren, dat ze
het mis hebben en dat ze er over behoorden te denken
als Gij.
Het

staat voor ons vast, dat er n
- i n dividueele waarheid is,
die
v o o r a l l e m e n s c h e n g e l ij k e i ij k g e l d t

b o v e n
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en waaraan allen zich te onderwerpen
hebben. Dat is trouwens de voorwaarde voor de
mogelijkheid van communicatie: als we daar niet van
verzekerd waren, zou alle discussie liaar zin verliezen.
En dat vatten we nu weer niet zoo op, dat de waarheid
weliswaar niet afhankelijk is van de gesteldheid van den
individueelen mensch, doch wel van de gesteldheid van
het menschelijk geslacht. Waar zou dan zijn, niet wat
ieder met zijn individueele geaardheid en in zijn toe
vallige situatie waar vindt, maar wat we als menschen,
krachtens ons eigenlijke wezen, waar vinden. Iets is dan
waar, niet omdat ik het waar vind, maar omdat, zonder
storende omstandigheden, alle menschen het waar vinden.
De waarheid wordt dan toch door den mensch gemaakt.
Ze is afhankelijk, weliswaar niet van één stem, ook niet
van de meerderheid der stemmen, maar dan toch van de
algemeene stemmen. Wanneer de menschheid, tenge
volge van 'n anderen loop der dingen, door 'n wijziging
in de causale mechaniek' van het wereldproces eens 'n
zoodanige psychofysische structuur had verkregen, dat
ze tot de overtuiging moest komen : het kwadraat van
de hypotenusa is gelijk aan het product der rechthoeks
zijden, dan zou niet de stelling van Pythagoras, maar
deze stelling waar zijn. Zooals wij, bij 'n andere structuur
van het gezichtsorganisme van den mensch, de dingen
anders zouden zien. Het valt m.i. niet moeilijk ons duide
lijk te maken, dat we iets anders meenen, wanneer we
van waarheid spreken. We laten tegenwoordig veel bij
stemming uitmaken. Dat is vaak wenschelijk en goed,
en in vele gevallen het eenig mogelijke. Maar het gaat
toch niet aan, bij stemming, zij het ook met algemeene
stemmen, te laten bepalen wat waar is. We zijn overtuigd,
dat hetgeen door alle menschen, zonder uitzondering,
voor waar gehouden wordt, niettemin onwaar kan
zijn. Onze structuur brengt mee, dat voor ons aller waar
neming de aarde stilstaat en 'n rechte stok in het water
gebroken is. De waarheid is vaak aan de zijde dér weini
gen. En omgekeerd zijn we overtuigd, dat iets waar kan

18
zijn, ook al wordt die waarheid door geen enkelen mensch
ingezien. We zijn overtuigd, dat de stelling van Pythagoras geldt, ook al waren er geen feitelijke driehoeken,
waarvan ze geldt en al waren er geen menschen, die haar
geldigheid inzien. Trouwens, de ideale rechthoekige drie
hoek, waarvan die stelling der Euclidische meetkunde met
volkomen exactheid geldt, bestaat inderdaad niet. En er
is '11 tijd geweest, dat geen sterveling van haar geldigheid
besef had. Toch houden we er ons van verzekerd, dat ze
geldt, zooals ze gegolden heeft vóór Pythagoras haar vond
en zou blijven gelden al had in het gansch heel-al ieder
denkend wezen den geest gegeven. W e b e d o e l e n
m e t w a a r h e i d 'n waarde, d i e geldt, on
afhankelijk van onze subjectieve, ook
van onze inter-individueele, anthropologische gesteldheid.
We moeten nog verder gaan en inzien, dat we aan de
waarheid 'n geldigheid toekennen, die onafhankelijk is
van alle feitelijkheid. Zelfs de feitelijke ge
aardheid en organisatie van het wereldwezen zelf zou
geen grond kunnen zijn van de noodzakelijke en algemeene geldigheid, die wij haar toekennen. Want we zou
den dan altijd nog moeten zeggen : als die aard en die
organisatie anders geweest waren, dan zou er 'n andere
waarheid gelden.
Zoo valt het m.i. niet te loochenen, dat we de van
alle feitelijkheid onafhankelijke gel
digheid der waarheidswaarde veronder
stellen, wanneer we van waarheid spreken. We doen het
echter niet alleen, maar we móeten het doen : het is d e
volstrekt onmisbare veronderstelling
niet alleen voor alle communicatie tusschen denkende
menschen, maar v o o r a l l e z i n v o l d e n k e n
zelf. We kunnen er niet buiten haar te erkennen ook als
we haar loochenen. Wanneer we zeggen, dat iets waar is,
dan kunnen we wel toelaten, dat men verklaart: Gij
hebt het mis, want iets anders is waar. We zijn, gelukkig,
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niet altijd even vast overtuigd, dat we in het concrete
geval waarover het gaat, onvoorwaardelijk gelijk hebben.
We geven in zeer veel gevallen zelfs gemakkelijk toe,
dat we ons vergissen kunnen. Maar indien niet, dan heeft
de ander het bij het verkeerde eind. We discussieeren
juist om te weten te komen, hoe het daarmee staat. Wat
we evenwel niet kunnen toelaten, is, dat iemand zegt :
er is in 't geheel geen waarheid, ik erken niets anders
dan het subjectief-psychologisch feit van waar-vinden.
Immers wie de geldigheid van de waarheidswaarde
ontkent, is van oordeel, dat deze zijn ontkennende uit
spraak waar is, dat ze geldt. Wie verklaart, dat alles
betrekkelijk is en slechts subjectieve beteekenis heeft,
maakt voor dit zijn oordeel 'n uitzondering. Als ik het
omgekeerde beweer, dan zegt hij niet : Gij hebt evenveel
recht voor Uw bewering als ik — maar hij houdt vol, dat
hij gelijk heeft; hij bedoelt niet, dat hij er nu eenmaal
zoo over denkt, omdat hij is, zooals hij is, maar dat het
geen hij zegt, objectieve geldigheid bezit. Hij zou zelfs
in geen gunstiger conditie verkeeren als hij wél zei : Gij
hebt evenveel recht voor Uw bewering als ik, — want
dan zou hij déze bewering voor waar houden en weer
van oordeel zijn, dat wie zegt : er is objectieve waar
heid, — ongelijk heeft.
Vandaar, dat de wetenschap, in 't algemeen het oordeelen, zooals ons reeds bleek, wel object kan worden
van 'n bizondere werkelijkheidswetenschap. Het heeft
zin, te spreken van 'n psychologie van het kennen als
psychische werkelijkheid. Maar het is niet mogelijk, het
kennen uitsluitend als zoodanig te beschouwen en b.v.
in de logische wetten niets anders te zien dan causale
regels voor psychische realiteiten. En wel alreeds hierom,
omdat men de uitspraken van de psychologie zelve als
meer dan feiten —, n.1. als geldigheden aangemerkt wil
zien. Wanneer men bepaaldelijk op grond van de algemeene geldigheid der natuurwettelijkheid de geldig
heid der waarheidswaarde betwist, doet men als 'n man,
die den tak afzaagt, waarop hij gezeten is. Want de alge-
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meengeldigheid der natuurwettelijkheid neemt men
aan op grond van 'n oordeel. En wanneer de waarheids
waarde van oordeelen geen algemeene en noodzakelijke
geldigheid bezit, vervalt ook de algemeene en noodzake
lijke geldigheid der natuurwettelijkheid en alles wat men
daaruit meent te mogen afleiden. Ook de psychologist
kan er niet buiten, de geldigheid te erkennen van de logi
sche wetten, onafhankelijk van alle psychische werke
lijkheid.
Het is derhalve uitgesloten, dat de
wetenschappen, die zich met de werke1ij k h e i d b e z i g h o u d e n , a a n l e i d i n g z o u 
den kunnen geven om de van alle werkelijkheid onafhankelijke geldigheid der
waarheidswaarde te loochenen. Als ze
geen geldende waarden erkennen, loochenen ze tevens
haar eigen waarde en geldigheid, en verliezen eiken zin.
We zien hier opnieuw, dat werkelijkheid en waarde onder
scheiden moeten worden, maar dat overal, waar de werke
lijkheid gekend wordt, zoowel van het een als van het
ander sprake is. We kunnen nu wat het laatste betreft
er aan toe voegen : algemeen en noodzakelijk geldige
waarheidswaarde. Want niet alleen de wetenschap, maar
ieder, die zich niet volstrekt van elk oordeel onthoudt,
erkent implicite deze dualiteit. Men kan niet zeggen, dat
er werkelijkheid is, zonder daarmee te erkennen, dat er
meer dan werkelijkheid is.
Dit is eigenlijk niets anders dan de oude Platonische
weerlegging van het sofistisch subjectivisme en relati
visme. Ze doet wegens haar verbluffende eenvoudigheid
zelf aan als 'n sofisme. Toch blijft ze voor alle tijden '11
bewijskracht behouden van den eersten rang en reduceert
ze elke loochening van de volstrekte geldigheid der waar
heidswaarde ad absurdum.
Men is, uitgaande van de bizondere werkelijkheids
wetenschappen, er toe gekomen geen andere waarden te
erkennen dan in den zin van feitelijke, subjectief-psychologische waardeeringen, omdat men ze bij de studie dier
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wetenschappen nooit als object onder handen kreeg.
Het is nu duidelijk, dat het gebied der geldende waarden
nooit object van deze wetenschappen kan worden. Zij
zoeken immers kennis van de werkelijkheid, van feiten
en hun samenhang. Daartoe behooren vanzelf ook alle
waardeeringen. Maar gelden is niet hetzelfde als zijn en
geldende waarden zijn geen werkelijkheden. Ze gelden
voor de werkelijkheid. Ze kunnen nooit ervaringsfeit
worden, omdat ze de voorwaarde zijn voor de mogelijk
heid van ervaringsfeiten. Ze zijn datgene, waarvan de
geldigheid moet aangenomen worden, zal er van kennis,
van kennis der werkelijkheid en haar samenhang sprake
kunnen zijn; ze kunnen dus nooit zelf werkelijkheid zijn
of object van werkelijkheidswetenschap. En vandaar
het jammerlijke, wanneer men, verblind door de triomfen,
die 'n vakwetenschap viert op haar eigen terrein, haar
veronderstellingen verabsoluteert tot wereldbeschouwing,
zooals dat in den loop der tijden nu eens ten opzichte
van deze dan van die vakwetenschap is gebeurd, 't Is
de onwijsgeerigheid zelve. De wijsbegeerte heeft tegen
dergelijke imperialistische neigingen van de bizondere
wetenschappen zorgvuldig op haar hoede te zijn. Doet
zij het niet, dan geraakt onvermijdelijk '11 onmisbaar
element in het wereldgeheel, het element, waarvoor zij
zich speciaal behoorde te interesseeren, voor altijd buiten
haar bereik.
'n Bewijsvoering als d e v o o r a f g a a n d e
is alleen mogelijk ten aanzien van de
waarheidswaarde, en de waardefilosofie doet
goed zich, formeel, aan de waarheidswaarde te oriënteeren. Het houdt geen directe logische tegenstrijdigheid
in, de algemeengeldigheid van ethische, aesthetische,
religieuze of welke andere waarden ook te ontkennen.
Immers uit het feit, dat de waarheid in bovenbedoelden
zin de garantie van haar geldigheid in zichzelf heeft,
volgt in 't geheel niet, dat er nog andere dan theoretische
waarden gelden. Wel volgt uit de behandeling van het
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waarheidswaardegebied tweeërlei. En dat is het, wat ik
op het oog had, toen ik zinspeelde op de reden, waarom
ik dit gebied tot voorbeeld neem.
Vooreerst meen ik nu te mogen vaststellen, dat het
niet wetenschappelijk is, op grond van eenige weten
schap, alle waarden voor anthropologische, subjectiefpsychologische werkelijkheden te verklaren, en geldigheid
te maken tot 'n nevenverschijnsel, 'n aanhangsel, 'n
functie van werkelijkheid. De wetenschappen hebben
objectief gezag op grond van de objectiviteit van dit
zoogenaamde subjectieve. Dit is wat men zou kunnen
noemen : h et primaat der waarden. Ook het
pragmatisme is tot de ontdekking gekomen, dat waar
heid 'n waarde is, en het trekt er de gevolgtrekking uit,
dat alle waarden subjectief zijn. Ik kom tot de omgekeerde
conclusie : als waarheid 'n waarde is, dan zijn in elk geval
niét alle waarden subjectief, is er althans één soort van
waarden, die algemeengeldigheid bezitten.
Uit het verhandelde volgt bovendien ook nog dit, dat
er principiëel niets in den weg staat om méérdere waarde
gebieden van algemeene ' en noodzakelijke geldigheid
toe te laten, waar andere soorten van waarden dan de
waarheidswaarde gelden- Nu het algemeene veto van de
zijde der „wetenschap" tegen het erkennen der geldig
heid van waarden opgeheven is, nu het dogma van het
werkelijkheidsmonisme gevallen is, bestaat er g e e n
enkele reden om het waardegebied van
h e t n iet-w erkelijke geldige v a n t e v o r e n
te beperken tot het theoretische.
Mogelijk vindt de een of ander, dat het, nu we zoover
gekomen zijn, noodig wordt om op te passen. Het schijnt
n.1. dat er iets verdedigd moet worden. Zou het heele
betoog niet met het oog daarop ingericht zijn ? En waar
blijft dan de onbevooroordeeldheid ? Wat komt er op die
manier van de wetenschappelijkheid terecht ? Men voelt
'n somber vermoeden opkomen van wie weet welke ob
scure motieven en practijken. In het geval van spreker
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denkt men op 't minst aan nawerking van theolo
gisch vooroordeel. Als dergelijke gedachten zich aan '11
eerlijk wetenschappelijk werker opdringen, dan vind ik dat
zeer verklaarbaar» Weliswaar behoeft apologie op zich
zelf niet verkeerd te zijn. Vooral, wanneer hetgeen men
verdedigen wil behoort tot de hoogste goederen van de
menschheid. Men heeft echter in den loop der tijden zoo
vaak goede zaken met slechte argumenten verdedigd,
er is zooveel geknoeid met de waarheid en gewerkt met
apologetische kunsten en knepen, dat het genus der
apologeten bij waarheidlievende menschen niet zonder
goede reden verdacht is geworden. Ik geef dit alles niet
toe, ik stel het zelf op den voorgrond. Er mag tot geen
prijs met de waarheid getransigeerd worden. Als we de
moeilijkheden niet met 'n goed intellectueel geweten
tot oplossing kunnen brengen, dan rest ons niets anders
dan er mee te blijven worstelen.
Ik heb echter nooit kunnen vatten wat voor zin het
heeft, dat men als man van wetenschap bij voorkeur
'n wereldbeschouwing huldigt en met passie
propageert, w a a r i n v o o r d e w e t e n s c h a p
geen plaats is, en zich apriori afkeerig toont van
elke poging om wereld en leven zoo te zien, dat de aan
spraken van het geestesleven, en dus ook van de weten
schap die er 'n stuk van is, tot hun recht kunnen komen.
Het is niet te ontkennen, dat wel eens van de kweek
plaatsen der wetenschap, tengevolge van 'n averechtsch
objectiviteitsbeginsel, 'n aan alle waardeleven en idea
lisme vijandige strooming is uitgegaan. Men zou anders
mogen verwachten, dat 'n dergelijke tegenstrijdigheid
den wetenschappelijken mensch het eerst zou opvallen
en hinderen. Indien dat ook nu nog hier of daar niet het
geval mocht wezen, dan is het niet geheel uitgesloten,
dat men er in den komenden tijd hardhandig aan herin
nerd wordt en aan den lijve de heillooze gevolgen van
deze merkwaardige verblinding gaat gevoelen. Er komen
machten op, die met de ontkenning van de geldigheid
van alle waarden bitteren ernst maken, die de weten-

24
schap alleen waardeeren in zoover als ze dienen kan ter
bevordering van de „welvaart", en die aansturen op den
ondergang van alle cultuur, ook van de wetenschap
als cultuurgoed niet 'n eigen waarde. Het is mij niet
helder, hoe het belang van de wetenschap er mee gediend
kan zijn, wanneer men, uit vrees dat ze dienstbaar ge
maakt zal worden aan andere waardegebieden, haar in
handen helpt spelen van hen, die alle waarden slechts
erkennen voor zoover ze zich in dienst laten stellen van
„welvaartswaarden."
Ik beeld mij geen oogenblik in, dat deze machten te
overwinnen zijn door 'n waardefilosofie. n Cultuur wordt
niet geregenereerd door 'n theorie, loch mag men den
invloed, die er van uit kan gaan, niet onderschatten. Hij
is grooter dan men wel eens meent. Hoe men hier ook
over denken moge, het is juist waarheidszin, die
den mensch in den strijd drijft om 'n wereld- en levens
beschouwing, welke in staat stelt met n goed intellec
tueel geweten de geldigheid van waarden te erkennen.
Dit heeft, om 'n bij onze oostelijke naburen veel gebruikte,
wel plastische, maar niet bepaald hoogdravende beeld
spraak te bezigen, met theologische „Eierschalen", die
den uit de theologie afkomstigen hoogleeraar in de wijs
begeerte zouden aankleven, niets te maken. Als het n
vooroordeel is, dan zou ik er bizonder prijs op stellen,
in dien zin bevooroordeeld te zijn, en ik blijf van oordeel,
dat de wetenschap van zoo'n vooroordeel niets dan voor
deel kan hebben.
De vraag, welke zich nu naar voren dringt, is die naai
de verhouding, het verband van werkelijkheid en waarde.
We hebben onderscheid leeren maken tusschen waardelooze werkelijkheid en niet-werkelijke geldige waarden.
Daar kan het niet bij blijyen. Wat ons thans bovenal
interesseert, is het probleem van de v e r w e r k e l i j k i n g
van waarden. Dat is voor n mensch het belang
rijkste probleem, waarvoor hij gesteld kan worden. Ook
ons leven heeft, als bloot feit, als werkelijkheid-zonder-

25
meer, geen waarde. Het gaat dus om niets minders dan
om den zin, de waarde v a n ons leven.
Als er geen waarden gelden, kan er van 'n zin, van waarde
van het leven in 't geheel geen sprake zijn. Maar even
min, wanneer de werkelijkheid van ons leven aan de
geldigheid der waarden geen deel zou kunnen krijgen.
Ik wil beginnen met op te merken, dat wij waarden
als zoodanig kunnen erkennen. We hebben b e s e f
van haar geldigheid. Dat is reeds van groote
beteekenis. 't Is 'n begin van realiseering van waarden,
althans 'n bewijs, dat de werkelijkheid er niet geheel
vreemd aan is. Pascal heeft aan deze gedachte voor '11
bepaald waardegebied, het religieuze, 'n classieke uitsieke uitdrukking gegeven : tu ne me chercherais pas,
si tu ne m'avais trouvé. Het woord is van toepassing
op ieder waardegebied.
Ook hier doen we 't best, terug te keeren tot ons uit
gangspunt en ons te oriënteeren aan het gebied der theo
retische waarden. Het o n t s t a a n v a n d e w e t e n 
schap, in verloop van tijd, uit 'n toestand, toen ze
er niet was, is wellicht h e t e e n v o u d i g s t b e w i j s
van realiseering van waarden in de
werkelijkheid. We hebben gezien, dat de geldigheid
der waarheidswaarde, onafhankelijk van alle werkelijk
heid, voorwaarde is voor de mogelijkheid van kennis.
Hier is 'n werkelijkheid, die aan deze waarde deel heeft.
I11 'n waar oordeel is de waarheid, die onafhankelijk van
dat oordeel geldt, psychisch geactualiseerd. Weten
schappelijk denken is verwerkelijken van waarden. Werke
lijkheidskennis impliceert dus de van alle werkelijkheid
onafhankelijke geldigheid van waarden én de realiseering
van de laatste in de eerste.
Het is van belang nauwkeurig na te gaan, wat er
gebeurt, wanneer de denkende mensch,
'n waar oordeel vellend, d e w a a r h e i d s w a a r d e
verwerkelijkt.
'n Oordeel is niet hetzelfde als 'n voorstelling of '11
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voorstellingsverbinding. M'n voorstelling „hout" of
„bruin hout" kan niet waar of onwaar genoemd worden.
Ik heb die voorstellingen op het oogenblik, dat ik ze heb;
meer niet. Men zou ze kunnen betitelen als : het gegevene,
het materiaal," den inhoud. Dat ik, dezen lessenaar hier
voor mij bekijkende, de voorstelling „bruin hout" krijg
en niet „wit marmer", is zuiver het gevolg van omstan
digheden buiten mijn denken. Maar als ik zoo'n voor
stelling, op welke wijze dan ook, verkregen heb, dan
bezit ik daarmee nog niets, wat op kénnis gelijkt. Dit
blijkt duidelijk genoeg hieruit, dat vragen als : „is dit
hout ?" „is dit bruin
waarin de geheele bedoelde voorstellingsinhoud voorkomt, ons geen kennis bijbrengen.
Op het gebied der kennis, die waar of onwaar kan zijn,
kom ik pas als ik óórdeel, b.v. : „dat hout is bruin",
of „dit is bruin hout", of „ik heb de voorstelling bruin
hout". Doe ik dat echter, dan komt daar reeds veel meer
bij te pas dan de gegeven inhoud. Dat dit hout bruin is, en
niet rood, moge gegeven zijn ; dat het bruin is, kan aller
minst als 'n gegeven gelden. Evenmin als „zijn" is „dingmet-eigenschappen-zijn", of 'n „ik, dat voorstellingen
heeft" gegéven. Men kan mij hier tegenwerpen, dat het
op deze wijze onmogelijk wordt van 'n zuiveren inhoud
te spreken. Dat is iuist wat ik zeggen wil. „Inhoud" en
z'n correlaat „vorm" zijn grensbegrippen. We kunnen
inderdaad niet van 'n bepaalden inhoud, zelfs niet van
inhoud in 't algemeen, als vorm, spreken zonder met 'n
gevormden inhoud te doen te hebben. Al was het alleen
reeds omdat de beteekenis van alle woorden algemeen is
en het zuiver gegevene '11 strikt individueel karakter
draagt. De inhoud zonder meer, het zuiver gegevene is
het volstrekt onuitsprekelijke, buiten het terrein der
kennis liggende. We moeten evenwel deze grensbegrippen
vormen om inzicht te krijgen in het wezen der kennis.
Want alle kennis is synthese van inhoud en vorm, van
het alogische en het logische; en het begrip „inhoud'
gebruiken we om de logische plaats van het alogische
aan te wijzen.
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Hoe komt nu deze synthese tot stand ? Niet volgens
onze willekeur. We kunnen niet naar believen elke ver
binding van 'n vorm met '11 inhoud voor waar houden.
'11 Oordeel is alleen waar, wanneer het met 'n inhoud
'11 vorm verbindt, die erbij behoort. „Hundert wirkliche Taler enthalten nicht das mindeste mehr als hundert
mögliche Taler", zoo luidt de bekende uitspraak van Kant.
De voorstellingsinhoud is in beide gevallen precies gelijk.
De waarheidsvraag komt hierop neer, of de werkelijkheidsvorm er terécht op toegepast wordt of niet. Oordeelen is steeds beslissen in 'n soortgelijk dilemma.
Kennen is niet voorstellen, maar oordeelen; en oordeelen
is affirmeeren of negeeren, beoordeelen of 'n vorm bij
'11 inhoud behoort of niet.
De mensch, wien het om waarheid te doen is, komt
tegenover 'n eisch t e staan. D e w a a r d e n w o r d e n ,
met het waardeerend subject in verband gebracht, t o t
normen. Kennis komt tot stand, wanneer de mensch
z'n oordeelen vormt volgens de, onafhankelijk van z'11
feitelijk oordeelen geldende, maar voor dit oordeelen
tot norm geworden, waarheidswaarde. Door die
normen te a f f i r m e e r e n , e r z i c h n a a r t e
regelen, vormt hij ware oordeelen en k r ij g t hij
aan de waarheidswaarde deel.
Waarheid is 'n waarde, zagen we. Zooals nu blijkt,
hangt daar nauw mee samen, dat ook het theoretische
en het practische niet los van elkaar zijn, maar dat t h e o 
retisch kennen berust op practisch
positie nemen tegenover waarden. We hadden
reeds gelegenheid om op te merken, dat kennis van werke
lijkheid niet zonder waarde denkbaar is, n.1. niet zonder
geldige waarheidswaarde. Hier wordt nu duidelijk, dat
geldige waarheidswaarde en haar erkenning logisch
primair is; want werkelijkheidskennis bezitten we alleen
op grond van 'n normatief gevormd oordeel, waarin aan
'n inhoud de vorm „werkelijkheid" is toegekend.
Wie kennen wil, ziet zich dus geplaatst tegenover de
waarheid als tegenover 'n i m p e r a t i e f, die hem '11
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o n v o o r w a a r d e l i j k e n eisch van gehoorzaamheid
stelt. Wie theoretische waarden wil realiseeren, heeft
zich t e onderwerpen aan 'n objectief-geldigen p l i c h t .
We kunnen niet ontkennen, zoodra we ons op het gebied
der waarheidswaarde begeven, dat we volgens den eisch
der waarheid behooren te denken. De waarheids
waarde géldt onafhankelijk van haar erkenning door 'n
willend subject; maar het is door 'n volgens z'11
plicht willend, aan normen gehoor
zamend subject, dat ze gerealiseerd wordt.
Wie wetenschappelijken arbeid verricht, kan niet alleen
de geldigheid niet loochenen van theoretische waarden,
hij erkent de facto ook de geldigheid van den plicht
om de waarheid te willen.
Dat is wellicht de beste beteekenis, die men hechten
kan aan de bekende uitdrukking : P r i m a t d e r
praktisch en Ver nu n ft. Daarmee maken we de
waarheid zelve niet afhankelijk van den wil. Dat zou
neerkomen op de vernietiging van een der kostelijkste
resultaten van 'n eeuwenlange worsteling om waar
achtig waardebesef : de eerbied voor de waarheid, onaf
hankelijk van neiging of afkeer, ten koste van eigen wil
en wenscli. Wat we er mee bedoelen, is niets anders dan
dat het theoretisch denken, dat kennen wil, 'n bizonder
geval is van 'n practisch streven, dat waarden wil reali
seeren. De theoretische mensch kan zich dus niet alleen
niet plaatsen geenzijds van waar en niet-waar, maar
evenmin van goed en kwaad. Nietzsche had als ontkenner
van de moraal wel gelijk, toen hij z'n medeontkenners
hoonend toeriep : „das sind noch lange keine freien
Geister : denn sie glauben noch an die Wahrheit." De
realiseering van theoretische waarden impliceert ander
soortige dan theoretische waarden. Het is niet moge
lijk, als wetenschappelijk werker, de fundamenteele
waarde te ontkennen van den plichtbewusten wil.
De voorsprong, dien het theoretisch waardegebied
boven de andere bezat in de bewijsbaarheid van de zelfgarantie harer geldigheid, gaat hiermee in zoover weer
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verloren. Ook de geldigheid der waarheidswaarde is
niet anzndemonstrieren. Haar geldigheid is alleen te
bewijzen voor hem, die de waarheid wil. P r i m a i r
is de erkenning van waarden in hun
v o l s t r e k t e g e l d i g h e i d d o o r 'n plicht
bewust e n wil. En dan komen de theoretische
waarden op één lijn te staan met andere, daaraan niet
gesubordineerde, maar gecoördineerde waarden.
De filosofie, die dit alles behandelt, blijft, als weten
schap, behooren tot het theoretisch waardegebied. Ze
onderscheidt zich, gelijk we gezien hebben, van de vak
wetenschappen, doordat ze niet, zooals deze, k e n n i s
d e r w e r k e l i j k h e i d zoekt, maar den z i n v a n
die kennis tracht te verstaan. Ze maakt de bizondere
wetenschappen tot haar object als zinvolle werkelijk
heid, als verwerkelijkingen van waarheidswaarde. Ze
ziet b.v. de natuurwetenschap niet als 'n stuk natuur,
maar als 'n stuk cultuur, naar welks zin ze vraagt.
Doordat ze den zin onderzoekt van de w e r k e 1 ij kh ei d s-wetenschappen v a l l e n d e w e r k e l i j k heidsproblemen toch weer wel onder
haar bereik, 11.1. van den formeelen kant. Ze komt
daarbij al spoedig tot de ontdekking, dat bij het vast
stellen van wat als feit in de werkelijkheid moet worden
aangemerkt d e g e e s t v o l s t r e k t n i e t p a s s i e f
is als 'n spiegel, maar, zooals we reeds aanwezen, actief
aan 'n inhoud 'n vorm toekent. Het wordt haar verder
duidelijk, dat w e t e n s c h a p p e l i j k e
arbeid
nimmer kan bestaan in afspiegelen, maar
steeds in z'ri wezen is : uit '11 onuitputtelijken inhoud,
die in 'n onoverzienbaar aantal betrekkingen staat,
selecteeren en reconstrueeren, analyseeren en opnieuw
synthetiseeren. Daardoor leert ze den v e r s c h i l 
lenden zin van de verschillende wetenschappen ver
staan, maakt ze 'n einde aan de dwaasheid van „Universalmethoden" en de onwetenschappelijke alleenheerschappij
van een enkele wetenschap. Ze leert b.v. doorzien, dat
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de opvatting : ,,er is niets dan de natuur en de eenige
wetenschap is de natuurwetenschap" niet alleen onhoud
baar is, omdat er 'n natuur-w etenschap bestaat,
maar ook omdat de natuurwetenschap 'n speciale ver
werking blijkt te zijn met 'n speciaal doel van 'n veel
rijkere werkelijkheid, die met evenveel zin en recht ook
op andere manieren met andere doeleinden theoretisch
verwerkt kan worden en wordt.
Het spreekt vanzelf, dat dit deel van de taak der wijs
begeerte, h e t o n d e r z o e k n a a r d e n z i n d e r
verschillende bizondere wetenschap
pen, het best naar eisch behandeld kan worden door
personen, die zoo volledig mogelijk over de gegevens
beschikken. Dat wil dus zeggen b.v. voor de natuur
wetenschap door 'n natuurwetenschappelijk vakgeleerde,
en dan nog liefst voor de fysica door 'n fysicus, voor de
biologie door 'n bioloog enz. Voor de historische vak
wetenschap, die zeker niet minder belangrijk is, zien we hier
liever geen man van de natuurwetenschap aan het werk,
daarvoor hebben we weer 'n historicus noodig. Men heeft
hier in 'n tijd, waarin het soms voor hoogleeraren van een
zelfde faculteit niet mogelijk is in eikaars vak goed van
kwaad te onderscheiden, de keus tusschen 'n zekere eenzij
digheid en dilettantisme. Natuurlijk moet de wijsgeer, be
halve dat hij in de wetenschap, waarin hij zelf geschoold is,
goed thuis behoort te zijn, zooveel mogelijk kennis nemen
van hetgeen er op ander gebied omgaat. Maar het beste
werk in zake den specialen zin van iedere bizondere weten
schap zal geleverd worden door vakmannen met wijsgeerigen aanleg en wijsgeerige scholing. Dit laatste hoort
er bepaald bij. Als 'n wijsgeer zich ondeskundig op vakwetenschappelijk gebied begeeft, gebeuren er gemakkelijk
ongelukken. Maar wanneer 'n vakman zich onvoorbe
reid op wijsgeerig gebied gaat bewegen, al betreft het
zelfs de wijsbegeerte van z'n eigen vak, dan is het ook
niet heelemaal veilig. Het behoort tot de taak van den
hoogleeraar in de wijsbegeerte z'n leerlingen tot deze
studiën aan te moedigen en hen te steunen bij 'n
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arbeid, dien hij in vele gevallen zelf niet zou kunnen
verrichten.
Dit onderzoek van het geheele theoretische waarde
gebied, waardoor de filosofie zooiets wordt als 'n centraal
zenuwstelsel van de wetenschap, is intusschen, hoe belang
rijk ook, nog slechts 'n onderdeel van haar taak. Dat
ze zelf tot dit waardegebied behoort, sluit volstrekt niet
in, dat ze geen ander waardegebied tot object zou mogen
of kunnen hebben. Er zijn ook atheoretische waarden, die
aanspraak maken op absolute geldigheid : ethische, aesthetische, religieuze. Misschien komen er in den loop der
tijden nog meer aan het licht. En er is geen enkele reden,
waarom 'n theoretische arbeid geen ander dan theore
tisch materiaal zou mogen bewerken. Tenzij men zich
op intellectualistisch standpunt plaatst en van meening
is, dat alleen de theoretische waarden echte waarden
zijn. Maar dat is dan juist 'n theoretisch ongeoorloofde
inmenging van atheoretische waardeering op theoretisch
gebied. H e t g e e s t e s l e v e n i n z'n g e h e e l e n
omvang is het materiaal van de filo
sofie. Ze zoekt van iéder waardegebied de structuur,
het gebinte, de eigen geldigheden en geldigheidsver
houdingen, de eigen immanente „logica", zonder welke
het waardegebied z'n zin zou verliezen, en tracht tevens
inzicht te verkrijgen in de verhouding der verschillende
waardegebieden tot elkaar, hun plaats te leeren kennen
in den onderlingen samenhang.
Het behoeft na al het gezegde geen betoog meer, dat
niet de natuur, maar d e h i s t o r i e „ o r g a n o n "
is van de filosofie. Welke waardegebieden erken
ning opeischen, wat op ieder waardegebied geldt, leeren
we alleen kennen door den zin van waardevolle werke
lijkheid te verstaan. Het is in hun realiseering, dat waarden
onder ons bereik komen. Alleen in en door de geschiede
nis worden we in aanraking gebracht met het rijk der
waarden.
Met zulke realisaties hebben we te doen overal, waar
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de mensch zich niet laat leiden door biologische belangen,
maar, in gehoorzaamheid aan normen, autonoom z'n
plicht vervult. Aan de autonomie, die boven
tijdelijke en boven-empirische idealen tijdelijk-empirisch
verwerkelijkt, wordt de zin van het waardeleven over de
geheele linie openbaar.
Autonomie sluit in : onvoorwaardelijke, onafhankelijk
van mijn toestemming geldige waarden. Ze vormen 'n
autoriteit, die boven mij staat, wier geldigheid ik erken
en waaraan ik mij behoor te onderwerpen. M'n plicht kan
nooit datgene zijn wat ik zelf wil, in den zin van naturalis
tisch uitleven van m'n gegeven natuur. Er is geen plicht
zonder verplichting. Dat is de waarheid van de heterono
mie. Ze bepaalt ons bij een der onmisbare elementen van
het geestesleven : z'n transscendenten zin, en wijst tevens
op het tweede : '11 werkelijkheid, die daartegenover staat.
M'n plicht is echter evenmin iets wat 'n ander wil, en
dat vreemd is aan mijn eigen wezen; want dan kan hij
niet plicht voor mij zijn, dan kan ik er evenmin 'n besef
van verplichting tegenover gevoelen. Daartoe dien ik
z'n autoriteit zelf te erkennen, met m'n eigen oordeel
z'n recht te bevestigen. Deze waarheid wordt eenzijdig en
uitsluitend benadrukt door hen, die leeren, dat de mensch
zonder meer zichzelf tot wet is. Ze brengt den derden
factor van het geestesleven aan het licht : den plichtbewusten wil.
De ware autonomie is de synthese van de beide een
zijdigheden. Haar ideaal is niet, dat n ander (heteros)
den mensch de wet (nomos) stelt, en ook niet, dat hij zelf
(autos) zich 'n eigengemaakte wet stelt, maar dat hij
zich vrijwillig onderwerpt aan 'n nomos, dien hij zelf,
autos, in z'n diepste wezen als geldig erkent, wiens geldigheidsrecht hij innerlijk affirmeert. Hier staan we voor
den vierden factor, zonder welken het geen zin zou hebben
van zin te spreken : den immanenten zin, de beteekenis,
de waarde, die de werkelijkheid gekregen heeft, als
realisatie van den transscendenten zin.
Samenvattend kunnen we zeggen : autonomie
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i s cle h o o f d s t r u c t u u r v a n h e t g e e s t e s 
leven. Buiten deze autonomie is er in beginsel slechts
de slavernij van de heteronomie of de chaos der anomie.
Daar gaat het om in den strijd der geesten. Van den uit
slag hangt de toekomst der menschheid af.
Door de Copernicaansche omkeering in onze voor
stelling van den bouw der wereld en door de evolutieleer
is de mensch ruimtelijk-tijdelijk, quantitatief weggestooten van de eereplaats in het middelpunt van den
kosmos, die hij zich had toegeeigend. In den geest van
den tweeden Copernicus, den grooten denker van Königsberg, en met de middelen, door hem aan de hand gedaan,
hergeven we den mensch z'n waardigheid. En nu ligt ze
voorgoed buiten het bereik van vakwetenschappelijke
resultaten over de inrichting en het verloop van de
werkelijkheid. D e m e n s c h ,
als autonoom
g e e s t e 1 ij k wezen, is weer ,,de kroon der schepping".
Hij is de synthese van al het geschapene, de voltooiing
van de organisatie ter realiseering van waarden, de
waarde-realisatoi bij- uitnemendheid.
Hier hebben we 'n subject gevonden, dat niet
meer geobjectiveerd kan worden, dat men niet tot object
kan maken van psychologie als werkelijkheidsweten
schap in den zin, dien we daaraan gehecht hebben, en
dat toch meer is dan formeel kennistheoretisch objects
correlaat : het actieve, tegenover waarden positie nemend
subject. H e t i s d e a c t i v i t e i t v a n d e n
naar normen werkenden wil van plicht
bewuste subjecten, die leven en wereld
boven de bloote feitelijkheid opheft
en waarde geeft.
Er is plaats voor de vraag, of men op deze manier niet
aan de eene zijde verliest wat men aan de andere wint.
Kant heeft ook geleerd, dat 'n mensch nooit als middel
gebruikt mag worden. Hij moet doel zijn, anders gaat
z'n waardigheid te loor. Hier is hij weliswaar niet langer
louter doorgangspunt van natuurkrachten; maar gaat

34
hij er wel veel op vooruit, wanneer hij eenvoudig het
werktuig wordt ter realiseering van bovenpersoonlijke
waarden ? W o r d t z ' n e i g e n w a a r d e h i e r
nu niet door de bovenpersoonlijke al
gemeenheid van waarden vernietigd,
g e l ij k d a t v o o r h e e n g e s c h i e d d e d o o i 
d e b e n e d en p e r s o o n l ij k e a l g e m e e n h e i d
van natuurwetten? Verliest de mensch z'n leven
niet, als hij het stelt in dienst van familie, volk, kerk,
staat, maatschappij, menschheid, in wier midden hij zich
wijdt aan de verwerkelijking van waarheid, zedelijkheid,
recht, schoonheid, heiligheid ?
Ik zou niet anders kunnen vinden dan dat het inder
daad zoo is, indien ik het wereldgebeuren moest beschou
wen als 'n proces van ideeën die zichzelf realiseeren.
Tevens zou ik mij dan geplaatst zien voor al de andere
bezwaren van de oude ontologie, waaraan ik op den
aangewezen weg juist meen te kunnen ontkomen.
Voor de geuite vrees bestaat hier geen reden. Het
wondere wezen van den mensch brengt niet alleen mee,
dat hij door gehoorzaamheid tot vrijheid, door onder
werping tot autonomie komt, maar ook, dat hij d o o r
deze gehoorzaamheid
en
onderwer
ping aan algemeen geldige normen z'n
eigen waarde k r ij g t. Wie dit niet wil, wie zich
zelf, z'n eigen leven tot doel en middelpunt van z'n be
staan maakt, verengt en verarmt het. Het leven, dat zich
vrijgemaakt zou hebben van de heerschappij van normen,
ware leeg. Het leven als Selbstzweck is waardeloos. We
weten hoe inhoudloos, hoe onbeteekenend het leven kan
worden, als 'n mensch voor z'n gezondheid moet leven.
Dit kan onder omstandigheden plicht zijn. Wanneer
het onmisbaar middel met vernietiging bedreigd wordt,
kan het middel tijdelijk tot doel worden. Het is te vreezen,
dat veel levensvergoding in onzen tijd niet is symptoom
van jong, krachtig, opbloeiend leven, doch veeleer de
cadentieverschijnsel. Wat daarvan ook zij, juist door
autonome erkenning van normen krijgt ons leven zin en
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waarde, inhoud en doel. Het punctueel bestaan, waartoe
liet anders verschrompelt, verbreedt zich tot 'n wereld.
De eenheid van ons leven in de veelheid onzer strevingen
wordt geconsolideerd naarmate we 'n centrum hebben
buiten onszelf, in het rijk der eeuwige waarden. De waar
den geven aan den mensch waarde, als hij zich geeft
aan haar. D o o r d e z e a u t o n o m e g e h o o r 
zaamheid en onderwerping wordt het
leven tot geestesleven verhoogd en
l i e t m e n s c h e l ij k i n d i v i d u g e a d e l d t o t
m e n s c h e l ij k e p e r s o o n l i j k h e i d .
Daarom is de „Sinn der Erde" voor mij niet de Uebermensch, die als „blonde Bestie" losbreekt om zich met
geweld de beste plaats aan 's levens disch te veroveren,
maar de „zoon des menschen", die als „man van smarten"
zichzelf zoozeer bezit, dat hij zich uit liefde geheel kan
geven. Hij heeft in zijn bekend woord over het behouden
en verliezen van het leven d e g r o n d w e t v a n a l l e
waardeleven geopenbaard.
De menschelijke individualiteit wordt aldus geadeld,
zei ik, niet uitgewischt. Gehoorzamen aan normen dooi
den plichtbewusten wil, maakt de menschen niet aan
elkander gelijk. Het geestesleven is geen nivelleeringsproces. De geestelijke menscb is juist géén fabriekswaar
van de natuur. Ieder heeft z'n eigen aard. Door dit individueele, eigene in, dienst te stellen van waarden, krijgt het,
juist als eigen-aardige waarderealiseering, eigen waarde.
We nemen allen met onzen eigen aard onze eigen plaats
in, in ruimte en tijd. De plicht van den een is niet de
plicht van den ander. De plicht van dit uur is niet de
plicht van het voorafgaande of het volgende. De algemeengeldige waarden worden verwerkelijkt in en door
de verbizonderde historische werkelijkheid van het individu, op de plaats
waar het zich bevindt in de geschiedenis van de kringen
der gemeenschap, waartoe het behoort en waarin het
z'n eigen taak heeft.
Ik kan niet ontkennen, dat hiermee nu weer 'nander
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g e v a a r gegeven is, het gevaar van verkapt en ver
fijnd eudaemonisme. Ontplooiing van individuali
teit en vorming van de persoonlijkheid is niet hetzelfde.
Het verschil is niet geringer dan tusschen het waardelooze en het waardevolle. En toch worden ze licht met
elkaar verward. Het geestesleven is nu eenmaal '11 ge
vaarlijk leven. Het beweegt zich voort over 'n smalle
graat tusschen twee afgronden. Aan den eenen kant
dreigt opportunisme en beginselloosheid, 'n weerstand
loos zich aanpassen aan de zich telkens voordoende om
standigheden, waarbij de mensch van die omstandig
heden de speelbal wordt en ten slotte alleen maar doet
wat hij prettig vindt. Én aan den anderen kant '11 soort
van beginselvastheid, die niet veel verschilt van leven
onder de heerschappij van 'n idéé fixe, waarbij de mensch
tot plicht-automaat verstart. Geestesleven is evenmin
lijden aan 'n dwangvoorstelling als vivre sa vie. In beide
gevallen kan de persoonlijkheid niet tot haar recht
komen.
Vandaar, dat het echt normatief gezag, waardoor
autonoom waardeleven ontstaat, niet uitgaat van strakke
stelsels, beginselen, begrippen, ideeën, theorieën, maar
van 'n levende persoonlijkheid, die we vertrouwen, lief
hebben, eerbiedigen, waaraan we ons overgeven, waar
naar we ons oriënteeren. Wanneer de bovenpersoonlijke
waarde tot ons gekomen is als p e r s 0 0 n, dan wordt
ons meteen duidelijk, hoe bovenpersoonlijke geldigheid
de individualiteit tóch niet vernietigt : echt persoonlijk
gezag wil 'n ander niet tot onzelfstandige copie maken,
maar juist de eigen persoonlijkheid van den ander tot
haar recht doen komen. De persoonlijkheid werkt per
soonlijkheid-wekkend en persoonlijkheid-vormend. H e t
zijn vooral de groote historische per
soonlijkheden, waardoor de normen ons
geopenbaard w 0 r d e n. Zij zijn de haarden, van
waar het waardeleven in de geschiedenis uitstraalt, de
brandpunten van het geestesleven, dat de synthese
vormt van werkelijkheid en waarde.
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Er is normbesef en er is waardeverwerkelijking. Dat
is onloochenbaar en bemoedigend. Maar de werkelijk
heid vertoont ook nog '11 andere zijde, waarvan ieder,
die zich ooit ernstig op het verwerkelijken van waarden
op eenig" waardegebied heeft toegelegd, weet mee te
spreken. We worden dan al spoedig gewaar, dat de werke
lijkheid niet vanzelf waarde verkrijgt, maar dat alle
waardeverwerkelijking '11 worstelen is met 'n dikwijls
zeer weerbarstige stof. Wanneer de plichtbewuste wil
zich inspant voor de vervulling van z'11 plicht, komt hij te
staan tegenover het n o r m - w e e r b a r s t i g e . De
worsteling bereikt haar hoogtepunt, wanneer we dat
normweerbarstige ontmoeten in ons eigen wezen, wanneer
we merken, dat, als we het goede willen, het kwade ons
bijligt. En wanneer in ons doorbreekt dit bewustzijn
van het verzet, dat de eisch van het waardevolle bij ons
ontmoet, dan komt over ons het zware en diepe levensleed,
dat op religieus waardegebied den vorm van z o n d e 
besef aanneemt. En nu is er zooveel in de wereld, dat
waardeloos is, de weerstanden van de werkelijkheid zijn
zoo sterk, de bewustwording van normen en de ver
werkelijking van waarden gaat zoo langzaam, zoo be
zwaarlijk en geraakt daarenboven zoo dikwijls op 'n dwaal
spoor, dat we wel eens huiverend op de gedachte komen,
of er misschien precies waarde genoeg is in de werkelijk
heid, in ons eigen leven, om ons tot het verpletterend
besef te brengen van de principiëele waardeloosheid van
wereld en leven. Ook al willen we nog zoo ernstig waarden,
we zijn er nooit zeker van, dat we ze zullen kunnen ver
werkelijken. Dat hangt niet van ons af. Het waardeleven
is in de empirische werkelijkheid zoo wisselvallig en van
zoo tallooze zijden bedreigd, dat de klacht niet ongerecht
vaardigd is: w a t b a a t a l l e m e n s c h e l ij k
p o g e n t e g e n z o o'n o v e r m a c h t i g v e r z e t ?
Dat dreigt de geestdrift te dooven, den wil te verlammen,
de kracht te ondermijnen, den moed te benemen. Het
maakt wanhopig of frivool. Om sterk en dapper en blij
moedig onze taak te kunnen vervullen, hebben we
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noodig de vaste overtuiging, dat onze arbeid niet ijdel is.
We hebben noodig het diepe vertrouwen, dat wij, gehoor
zamende aan normen, inderdaad ook in staat zullen zijn
waarden te realiseeren, dat het empirisch gegevene naar
de normen gevormd kan worden. We moeten verzekerd
zijn, dat wij, onzen plicht vervullende, ook inderdaad
het ideaal zullen naderen. In '11 voor waarden in beginsel
onvatbare wereld zou elk waardeleven z'n zin verliezen.
Ook het theoretische ; want het spreekt niet méér van
zelf, dat in de werkelijkheid theoretische, dan dat atheoretische waarden er in verwerkelijkt kunnen worden.
Van hier uit is verstaanbaar welke beteekenis het voor
'11 m e n s c h h e e f t , t e m o g e n l e v e n i n h e t v e r t r o u w e n ,
dat het 'n heilige wil is, die ons leidt en door en in
ons waarden wil verwerkelijken, dat deze heilige wil de
almachtis, die werkelijkheid en waarde op elkaar heeft
aangelegd, en die haar doel bereikt, haar raad verwezen
lijkt. Dit vertrouwen draagt 'n religieus karakter en zoo
rust het heele waardeleven op de basis
van het religieuze. De religie is geen rudimen
tair overblijfsel uit 'n voorwetenschappelijke cultuur
periode, maar wat in d e religie het K o n i n k r i j k G o d s
heet, is f u n d a m e n t e n s l u i t s t e e n v a n
alle waarachtige cultuur.
We zijn hiermee, dat moet met nadruk geconstateerd
worden, buiten het terrein van het theoretisch waarde
gebied. Van andemonstrieren kan geen kwestie zijn.
De beslissingen vallen hier in de diepste kern van de
persoonlijkheid. Dat was reeds het geval, toen het ging
om de erkenning van de geldigheid van waarden. De
vormvatbaarheid van de werkelijkheid bleek evenmin
bewijsbaar. Niet anders is het gesteld met den heiligen
wil, waarin ze haar oorsprong heeft. Dit alles kan object
worden van 'n theoretisch onderzoek, dat den zin van
alle waardegebieden wil verstaan, zelf valt het buiten
het theoretisch waardegebied, omdat het datgene in
houdt wat ook dit laatste als grens en voorwaarde ver-
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onderstelt. En wanneer we het fysische en psychische
„werkelijkheid" noemen, dan is de over het gebied van
werkelijkheid en waarde heengrijpende wil in elk geval
'11 ander soort werkelijkheid. Dientengevolge moeten We,
wanneer we van kennis daarvan spreken, onder kennis
ook iets anders verstaan dan we bedoelen, wanneer we
spreken van kennis der fysische en psychische werkelijk
J
heid.
We kunnen onszelf het vertrouwen, deze alle geestes
leven dragende waardij, niet geven. Wie het bezit,
weet wat g e n a d e is. En wie het in contact met den
zelfden persoon, die hem den „Sinn der Erde" openbaarde,
verkreeg, voor hem wordt deze persoonlijkheid, waaraan
hij de opperste waarde te danken heeft, tot de hoogste
norm, en haar verschijning tot het c e n t r u m v a n
alle wereldgebeuren.
Meer dan eenig ander krijgt bij in het licht hiervan
oog voor het beperkte en betrekkelijke, het gedeelde en
gebrokene, het gemengde en onzuivere van alle menschelijke waarde-realiseering in deze wereld. Hij kan er zich
niet in voldaan voelen. Er is iets in hem, dat hem boven
alle geschiedenis uitdrijft en v o o r a l l e K u l t u r s e 1 i g k e i t bewaart. Hij weet, dat het hart van
den mensch onrustig is, totdat het rust vindt in Hem,
die een licht is, en in wien gansch geene duisternis is. Hij
kent daaiin n goed, waaraan ook de eenvoudigste en
minst ontwikkelde mensch deel kan hebben, waarbij alle
cultuurwaarden in het niet verzinken, waarvoor hij ze
alle vei loochent, ja haat, zoodra ze als surrogaatgoden
dienst willen gaan doen. Het is dus onmogelijk, dat de
betrekkelijke waarde, die er in de werkelijkheid is, hem
zal brengen tot wereldvergoding. En het is deze religieuze
onviede met het bereikte, die de cultuur voor stagnatie
in zelfgenoegzaamheid bewaart. Van de diepte dezer reli
gieuze kritiek hangt de hoogte van alle cultuur af. Zonder
haar vervlakt ze tot „beschaving".
Maar evenmin loopt hij gevaar vanwege de betrekke
lijke onwaarde van de werkelijkheid te komen tot wereld-
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verachting en wereldontvluchting. Hij kan niet meer
wanhopen aan 'n werkelijkheid, waarin hij deze waaide
gerealiseerd heeft gezien. Met gegronde hoop kan hij zich
wijden aan z'n arbeid in de wereld en z'n bijdrage leveren
tot het bereiken van haar bestemming. In zijn leven is
er de, ook voor de cultuur zoo vruchtbare, spanning
tusschen deeszijds en geenzijds. H ij v e r v a l t e v e nmin tot Kulturfeindlichkeit als tot
Kulturseligkeit.
Hij weet, dat hij, in feilen kamp met het gegevene
in zich en buiten zich, z'n plicht vervullend, op ieder
waardegebied niet verder komt dan b e n a d e1 en,
realiseeren in t ij d e1ij k e n e n b e t r e k k e i ij k e n
vorm. Maar hij weet ook, dat het niettemin het E e u w ig e
en A b s o 1 u t e is, dat hij, z'n plaats in de geschiedenis
innemend, realiseert.
'n Waardefilosofie, als waarvan ik hier enkele schets
lijnen vluchtig aangaf, is zelf, we merkten het reeds
herhaaldelijk op, theorie. Wie zich daarop toelegt, be
weegt zich op theoretisch waardegebied. Ook wie theore
tiseert, handelt. Hij wil waarheidswaarde verwerkelijken.
Welnu, als hij dat doet met de middelen en de gegevens,
die hij onder z'n bereik kan krijgen, als hij dat doet met
oprechte liefde voor de waarheid, gehooizamend aan
z'n theoretisch geweten, dan is hij zich bewust, dat hij
eeuwige en absolute waarheid slechts benaderen kan.
Maar hij mag toch ook vertrouwen, dat hij in de waarheid
geleid wordt, haar wézenlijk benadert,, en, zij het ook
in tijdelijken en betrekkelijken vorm, toch iets icaliseeren mag van haar eeuwig en absoluut gehalte.
Het is in dit bewustzijn en met dit vertrouwen, dat ik
mijn taak als hoogleeraar in de wijsbegeerte aan deze
Universiteit aanvaard.
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M ij 11 e H eer en Curatoren, m'rï benoeming
tol dit ambt is geschied overeenkomstig Uwe voor
dracht. (dj wist, toen Gij mij voordroegt, wat van mij
te wachten is. M'n persoon en arbeid zijn sinds jaren in
ons land niet geheel onbekend. Ik dank U voor Uw waar
deering en Uw vertrouwen. M'n denken beweegt zich
in hoofdzaak in de richting van het Badensch Neokanlianisme. Het meeste heb ik voor m'n wijsgeerige vorming
te danken aan Win delband, Lask, Cohn, vooral aan Rickert.
Veel heb ik echter ook geleerd, om mij tot lateren te
bepalen, van de Marburgers en hun antipoden de Prag
matisten, van Husserl, Stern, Eucken, Herrmann,
Troeltsch, Bergson. En ik hoop nog lang te blijven '11
leerende en '11 wordende. Het is nooit gelukt, mij als
theoloog in 'n loket op te sluiten. Ook als beoefenaar deiwijsbegeerte loop ik onder ieder etiket vandaan. Ik be
hoef U niet te zeggen, dat ik m'n voorganger, den man
van eigensoortige grootheid, wiens verdienste voor het
wijsgeerig leven in Nederland men moeilijk kan over
schatten, niet zal kunnen vervangen. Het komt mij voor,
dat de plaats, door 'n persoonlijkheid als Professor Bolland
leeggelaten, niet vervuld kan worden. Laat mij U alleen
de verzekering mogen geven, dat ik de gaven, waaróver
ik beschik, in dienst zal stellen van Uw roemrijke Univer
siteit, waaraan ik zelf eenmaal het voorrecht had m'n
opleiding te ontvangen. Aan de taak, in ons land den
hoogleeraar in de wijsbegeerte opgedragen, zouden zeker
drie personen handen vol werk hebben. Ik weet van de mij
toevertrouwde vakken te veel, om te kunnen meenen, dat
ik alleen in staat zou zijn, ze alle hun vollen eisch te geven.
Maar ik zal doen wat ik zal kunnen. Ik zal al m'n krach
ten inspannen om m'n plicht te doen. Het overige hangt
niet van mij af. In twee opzichten althans hoop ik niet
te ver van mijn voorganger af te staan : in liefde tot de
waarheid en in trouw aan m'n overtuiging.
M i j n e H e e r e n A m b t g e n G o t e n , i 11 ' t
bizonder van de Faculteit der Lette-
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r e n e n W i j s b e g e e r t e , aan de Groningsche Uni
versiteit heb ik ondervonden welk 'n voorrecht het is,
vriendschappelijk te mogen verkeeren in 'n academischen
kring, en wat het bepaaldelijk voor de studie der wijs
begeerte beteek ent, in contact te staan met de vertegen
woordigers der "verschillende wetenschappen. Ik zal het
op prijs stellen, wanneer Gij mij voortaan de gelegen
heid wilt geven, van Uw omgang te genieten en van
Uw kennis en inzicht te leeren. Het verheugt mij onder
U enkele goede vrienden aan te treffen en oude betrek
kingen te mogen hernieuwen. Maar ook de bewijzen van
belangstelling, die ik uit Uw midden van anderen, o.m.
van de leden van de classieke afdeeling der literarische
faculteit, ontving, geven mij goeden moed op 'n vrucht
bare en aangename samenwerking. Gaarne verzeker ik
U, dat ik mijnerzijds alles in het werk zal stellen wat
daartoe strekken kan.
Mijne Heeren Ambtgenooten uit Groning e n, ook zonder Uwe tegenwoordigheid zou ik in deze
oogenblikken terugdenken aan den Senaat en de faculteit,
waarvan ik zoo kort geleden afscheid nam. Ik heb mij in
Uw kring gelukkig gevoeld. Gij weet, dat ik zonder het
onverbiddelijk ,,Du solist' thans niet hier zou zijn. Ik
dank U voor alles wat Gij voor ons geweest zijt. Ook
voor Uw overkomst op dezen dag, die ik zeer waardeer.
Blijft ons in vriendschap gedenken, gelijk wij het U
zullen doen.
D a m e s e n H e e r e n S t u d e n t e n , ik ken de
bezwaren en de gevaren, maar ook de waarde en de
weelde van autonomie. Daarom zal ik nimmer pogen U
mijn opvattingen op te dringen, al ben ik niet gewoon ze
te verbergen. Niet propaganda, maar onderwijs zal bij
mij voorop staan. Ik zal trachten U in te leiden, te oriënteeren, de gegevens aan de hand te doen om zelfstandig
te oordeelen, U in staat te stellen 'n eigen opinie te vormen,
U op te leiden tot aütonomie. Autonomie bezit men niet
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vanzelf, /e is niet te verkrijgen zonder ernstigen arbeid
n anneer ^e dan, al werkende, tot de conclusie mocht
k"
komen, dat Ge andere wegen moet bewandelen dan de
ijne, dan zal ik U daar niet boos om aanzien maar
gaarne voortgaan met U van dienst te zijn. Ik houd meer
van machtige bestrijders dan van begriplooze napraters
venmin als voor zelfstandigheid ben ik bang voor of
zijnet T\!lSt nieUWe' dat in aa,ltocht schijnt te
jn. Het kookt en gist hevig ia de na-oorlogsche jeugd
en er is n toenemend verschil tusschen voor en nioorlogsche mentaliteit. Wat er uit dit alles worden zal
niemand, die het kan zeggen. Ik zie de toekomst met
vertrouwen tegemoet, indien men maar weet te waken
tegen de heteronomie van den waan en de anomie van
de zelfzucht. Want anders zou het nieuwe zeker niet
ziin W? lmr6rS ^ °"geeSteliJke biJ uitnemendheid,
zijn. Wanneer Gij mij zoudt willen toestaan in dien zin
eenige leiding te geven aan Uw denken en leven, ik zou
ets hii b;niJdei,SWaardige roePi»g achten, op die wijze
iets bij te dragen tot de verwerkelijking van waarden
door het aankomend geslacht.
Wie van U in de theologie studeeren, zullen bij mij
geen duplicaat te hooren krijgen van de systematische
vakken, die in hun faculteit onderwezen worden Deze
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„ ' dat, d® meer aIgemeen-wijsgeerige overwegingen
waarvoor ik de aandacht vraag, ook voor Uw vormino
van eemg nut zullen kunnen zijn. Het zou mi, verblijden
voor°'n^edHt Vmbt
°Ude 6,1 «eliefde taak althans
gedeelte te mogen voortzetten.
Ik heb gezegd.
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