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Wij spreken van een encyclopaedie der wetenschappen,
en bedoelen daarmede, dat alle wetenschappen te zamen ge
nomen een geheel vormen, dat uit onderling samenhangende
deelen bestaat. Want het onderwerp van alle wetenschap
pen, zoowel van de groep der natuur- als der geestes
wetenschappen , behoort tot de zinnelijk-geestelijke wereld
waarin wij leven, dat geordend geheel van onderling samen
hangende verschijnselen. Hieruit volgt dat altijd de uitkom
sten van elke bijzondere wetenschap, onmiddellijk of
middellijk, aanstonds of na verloop van tijd, eenigen, een
grooteren of geringeren, invloed hebben op de uitkomsten
van alle andere. De echte geleerde is dus voor geen enkele
wetenschap zonder belangstelling, en hij zoekt zooveel maar
mogelijk is bekend te worden althans met de voornaamste
uitkomsten ook van die wetenschappen, welke tot de groep,
waarvan hij er een of meer beoefent, niet behooren.
Het aankweeken en onderhouden van dezen encyclopaedischen zin is in onzen leeftijd moeielijker dan wel vroeger.
De inhoud van bijna alle wetenschappen is zooveel rijker
geworden, dat eene zelfstandige beoefening van maar een
enkele, met de onmiddellijk met haar samenhangende zusterwetenschappen, reeds de inspanning van alle krachten en
onverdeelde toewijding eischt. Toch zal niemand kunnen
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nalaten dien encyclopaedischen zin aan te kweeken en te
onderhouden zonder wezenlijke schade voor het gehalte van
zijn wetenschappelijk leven.
Er is echter een bijzondere wetenschap, waarmede de
zelfstandige beoefenaars van welke andere wetenschappen
ook even vertrouwd behooren te wezen als met hun eigen
wetenschap. Zij is er een , die in alle wetenschappen voort
durend rechtstreeksche behartiging en toepassing vindt.
Want haar hoofdonderwerp is het instrument, dat wij allen
bij ons onderzoek moeten gebruiken: het instrument, door
het deugdelijk gebruik waarvan het laboratorium ontstaat,
buiten hetwelk niemand onzer iets zou kunnen uitrichten.
Gelukkig daarom, dat wij om dat instrument te bezitten
en dat laboratorium zooveel mogelijk te verrijken niet
behoeven te wachten op een mild subsidie uit de schat
kist. Voor geld is het een en ander dan ook niet te koop.
Alléén door de inspanning van zedelijken ernst, dat is: van
een ernst, waartoe men zich verplicht gevoelt, verwérft
men vaardigheid in het juiste denken en daardoor een rijk
en rijp verstand, het instrument en het laboratorium,
waarvan ik zeide, dat wij allen het moeten gebruiken en
buiten hetwelk niemand onzer iets zou kunnen uitrichten.
De wetenschap van het denken, de Logica, is dus de
wetenschap, waarmede wij allen even vertrouwd behooren
te wezen als met de bijzondere wetenschap onzer studie.
Maar is die eisch niet volkomen overbodig? zou men
kunnen vragen. Elke bijzondere wetenschap is immers niets
anders dan eene op een bepaald onderwerp van studie
toegepaste Logica? Ieder die dus met zijn eigen wetenschap
vertrouwd is, is daardoor ook vertrouwd met de Logica.
Volkomen juist. Maar daarom is die eisch nog niet over
bodig. Hij bedoelt niet, dat wij bij onze bijzondere studie
de Logica in haren ganschen omvang zelfstandig moeten
blijven beoefenen. Neen, maar dat elk, die zelfstandig en
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deugdelijk beoefenaar van welke wetenschap ook begeert te
zijn, niet alleen de wetenschappelijke methode, zooals de
Logica die in 't licht stelt, behoort toe te passen, maar ook
in abstracto, afgescheiden van haar toepassing in zijn
bijzondere wetenschap, behoort te verstaan. Dat hij zich
rekenschap moet kunnen geven van het algemeene kenmerk
en de algemeene regels van het juiste denken, hetwelk in
zijn wetenschap is ingeweven, waarvan de toepassing in
zijn wetenschap geleid heeft tot welgegronde en vruchtbare
kennis, en aan welke voorwaarden hij dus zelf in zijn
wetenschappelijk onderzoek behoort te voldoen, ten einde
onder zijn vakgenooten den rang van Denker te kunnen
bekleeden en ophouden.
Het is niet mijn voornemen om over het welbewuste inzicht
in de wetenschappelijke methode het woord te voeren. De over
tuiging in de geleerde wereld, dat de behartiging der Logica
voor ieder volstrekt onmisbaar is, wilde ik aangrijpen om
daaraan, met een beroep op den onder u heerschenden
encyclopaedischen zin, de herinnering vast te knoopen, dat
nog een andere wetenschap, wegens haren nauwen samen
hang met de wetenschap van het denken, nu ook aanspraak
op ieders ernstige belangstelling heeft. Ik noemde reeds
de onvermoeide inspanning van zedelijken ernst den prijs,
waarvoor vaardigheid in het juiste denken en het bezit van
een rijk en rijp verstand alléén verkregen worden, en wees
zóó op den samenhang van denken en zedelijk willen
Indei'daad, het een is niet zonder het ander. En beide die
uitingen van menschelijk zieleleven hebben zoo belangrijke
kenmerken met elkander gemeen, dat er een nauwe samen
hang van de wetenschap van het denken en de wetenschap
van het zedelijk leven moest ontstaan. Welnu, het is voor
een bespreken in hoofdtrekken van den samenhang tusschen Logica en Ethiek, dat ik uwe gewaardeerde aandacht
vraag.
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Niet alles wat in het spraakgebruik het praedikaat van
zedelijk pleegt te ontvangen bezit het karakter van uitingen
of daden, die in den hoogsten zin des woords zedelijk
verdienen te heeten. Aan dat nog niet in elk opzicht
eveneens als aan het in geen enkel opzicht zedelijke
wordt in de zedenkunde alle aandacht gewijd. Maar het
hoofdonderwerp van de wetenschap is toch de ware zede
lijkheid, het zedelijk willen, waarvan het karakter is vrije
zelfbepaling uit plichtbesef. Evenzoo is er onderscheid
tusschen denken en denken. Ofschoon alle menschen, ja,
ook de hoogst ontwikkelde dieren, denken, bedoelen wij
toch een bewijs te geven van onderscheiding boven velen,
wanneer wij iemand een Denker noemen. Ook het denken
in den zin van een algemeen verschijnsel van zieleleven
wordt in de wetenschap van het denken niet geheel voor
bijgegaan, al neemt het daarin ook niet zoo ruime plaats
in als in de Psychologie. Maar het hoofdonderwerp van de
Logica is het denken van den Denker, waarvan het karakter
is vrije zelfbepaling uit waarheidsliefde.
Ik heb nu reeds een eerste reden genoemd, waarom wij
over den samenhang van Logica en Ethiek mogen spreken.
Beide wetenschappen vinden in hetzelfde verschijnsel van
menschelijk zieleleven, in de vrije zelfbepaling, het karakter
van haar hoofdonderwerp en ontmoeten dus elkander in het
onderzoek naar aard en oorsprong van die vrije zelfbepaling.
Met vrije zelfbepaling een verschijnsel van menschelijk
zieleleven te noemen, hebben wij het denkbeeld van vol
strekte bandeloosheid, van door niets beperkte vrijheid
reeds uitgesloten. Feitelijk kunnen wij evenmin denken als
willen zonder onze lichamelijke bewerktuiging, die in haar
deelen en in den samenhang daarvan beheerscht wordt door
de algemeene natuurwetten, omdat in haar geen andere
stoffen en krachten als in de overige natuur voorkomen.
Daarentegen heeft men vroeger en later gemeend, in niets
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dat behoort tot bet zieleleven, dus tot de rechtstreeksche
uitingen van ons wezenlijk zelf, de dwingende heerschappij
van algemeene wetten te moeten opmerken. Na de ontwik
keling echter, die de physiologische Psychologie in onze
eeuw verkregen heeft, is het denkbeeld van een zieleleven,
dat in zijn uitingen bandeloos vrij zou wezen, voor goed
van het gebied der echte wetenschap verbannen. Al zijn,
bij voorbeeld, de waarnemingen van licht en kleuren, van
geluid en tonen psychische verschijnsels, die zóó als zij
zijn niet opgesloten liggen in de natuurverschijnsels van
aethertrillingen en luchtgolvingen, blinden en dooven kun
nen met het eenvoudig te wenschen nooit als de zienden
en de hoorenden licht zien en geluid hooren. De voor be
paalde kleuren en tonen bepaalde aethertrillingen en lucht
golvingen moeten oog en oor bereikt hebben. En zelfs den
wensch om te zien en te hooren kunnen zij zonder de
lichamelijke bewerktuiging niet koesteren, want om te kun
nen wenschen moet men weten wat men wenscht, en be
wustzijn zonder een gezond leven van de hersenen is toch
onmogelijk.
Aan deze opmerkingen verbindt de physiologische Psy
chologie niet deze verklaring, dat, bijvoorbeeld, het zien
en hooren van bepaalde kleuren en tonen in dezen zin door
de lichamelijke bewerktuiging zou veroorzaakt worden,
dat een oorzaak, hier in het orgaan van zien en hooren,
als 't ware losgemaakt wordende van die organen en daar
van uitgaande, zou overgebracht worden in het zieleleven,
hetwelk dus geheel lijdelijk door die oorzaak zou bewerkt
worden. Het door empirisch onderzoek niet gestaafde en
voor wijsgeerig nadenken volstrekt onhoudbare denkbeeld
van eene uit het eene element in een tweede element over
springende oorzaak, die in dat tweede element een verande
ring van toestand of levensuiting zou teweegbrengen , welke
volkomen lijdelijk werd ondergaan, maakt tegenwoordig
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algemeen en voor goed plaats voor het begrip van wissel
werking of wederkeerige werking, als den algemeenen vorm,
waarin elementen en groepen van elementen zich in onmiddellijken samenhang met elkander uiten en op elkanderinvloed hebben. Op de actie, welke als de voorwaarde voor
zintuigelijk waarnemen wordt opgewekt in de lichamelijke
bewerktuiging, en welke actie receptieviteit in het zieleleven
aantreft, reageert het zieleleven met actieviteit of sponta
neïteit. Die reactie is in wettelijken samenhang met de
bepaalde prikkelingen, die de receptieviteit van het ziele
leven onderging, maar tegelijkertijd in overeenstemming
met de geaardheid van het wezen, hetwelk in de eenheid
van lichamelijke bewerktuiging en zieleleven zich voordoet
en zijn leven leeft. De standvastige geaardheid en inhoud
van de algemeen menschelijke zintuigelijke waarneming is
dus een bewijs van de gebondenheid des zielelevens aan
eigen wetten. Die eigen wetten van het zieleleven, dat is:
de standvastige, van onzen wil onafhankelijke, gelijkvor
migheid in de wijze van zijn actieviteit en zijn beloop, is
verder ook merkbaar in de associatie van voorstellingen
en in de eerste bearbeiding, welke deze natuurlijke asso
ciatie ondergaat, wanneer er, reeds in het nog niet zelf
bewuste zieleleven, intellectuëele vormen uit ontstaan, die
men met algemeene begrippen, met oordeelen en gevolg
trekkingen kan vergelijken. Wij kunnen er ook nog op
wijzen, dat wij gedwongen worden een zaak te houden voor
hetgeen deze in het gegeven oogenblik in onze voorstelling
is, en haar dan niet tegelijkertijd voor iets anders kunnen
houden: de denkwet der identiteit, A = A; en dat wij
iedere zaak en elke waargenomen verandering aan een oor
zaak moeten toeschrijven en er een gevolg van verwachten:
de denkwet der causaliteit. Eindelijk zij nog vermeld, dat
het gevoel van welzijn en dat van pijn, het gevoel van
vreugde en dat van smart, van onzen wil volstrekt onaf-
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hankelijke bepaalde gewaarwordingen zijn, waarmede het
zelfgevoel ons leert, dal er op het gegeven oogenblik iets
voordeeligs of iets schadelijks voor ons lichamelijk of geeste
lijk leven door ons beleefd wordt.
Die van onzen wil onafhankelijke standvastigheid in de
uitingen en het beloop van ons zieleleven, waarop ik daar
in korte trekken wees, dat mechanisme van het zieleleven,
schrijven wij ook aan de hoogst ontwikkelde dieren toe.
In deze dieren komt het zintuigelijk waarnemen van een
buitenwereld niet op andere wijze dan in ons tot stand.
Als wij leven ook zij in een zinnelijk-geestelijke wereld.
Zij zien, bijvoorbeeld, ook, al is het oneindig minder dan
wij , meer dan eigenlijk te zien is, meer, omdat voor dat meer
dere de physische voorwaarden in de naar hen toegekeerde
oppervlakten en de van daar uitgaande aethertrillingen niet
aanwezig zijn. Zoo ziet de vogel in het eene vlechtsel van
hooi en stroo zijn nest en de verblijfplaats zijner jongen,
en in het andere het nest van andere vogels. Wie kent ver
der niet die menigte hoogst belangrijke verschijnsels in het
doen en laten van dieren, waardoor wij gedwongen worden
om ook in hen associatie van voorstellingen, geheugen en
verbeeldingskracht, in den algemeensten zin der woorden
denken en verstand op te merken. En dat intellectuëele
leven van dieren is ongetwijfeld ook gebonden aan de denk
wetten der identiteit en der causaliteit. Men zie, eindelijk,
de sporen van wat men het gemoedsleven van dieren kan
noemen niet voorbij: gevoelens van aanhankelijkheid en dank
baarheid , van getrouwheid in de individuëele vervulling eener
door instinctieve verdeeling van arbeid aangewezen bijzon
dere taak, van gehoorzaamheid aan machthebbende natuurgenooten, van onderlinge hulpvaardigheid. In deze zooge
naamde sociale instincten, evenals in »de bouwkunst" der
dieren, laat zich ongetwijfeld de geaardheid van hun wezen
gelden. En daar zij blijkbaar, evenals wij, met zelfgevoel
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levende wezens zijn, worden zij bij het gehoorzamen aan
die gemoedelijke neigingen ongetwijfeld gewaar, in wat
men een gevoel van welzijn of welbehagen kan noemen,
dat zij zoo doende in overeenstemming met de geaardheid
van hun wezen leven.
Het aangevoerde moge voldoende zijn om te herin
neren, dat wij met die bedoelde vrije zelfbepaling niet
meen en bandelooze vrijheid in het zieleleven. En bij die
aanwijzing hoe het zieleleven in zijn uitingen aan wetten
is gebonden, voegde ik niet zonder oogmerk de herinne
ring, dat er daarin overeenkomst tusschen het zieleleven
van ons en van de hoogst ontwikkelde dieren moet aange
nomen worden. Hoe scherper toch die overeenkomst door
ons bepaald wordt, des te duidelijker wordt het, hoe in
den aard en den oorsprong van die vrije zelfbepaling uit
waarheidsliefde en uit plichtsbesef het wezenlijke verschil
tusschen het menschelijke en het enkel dierlijke leven aan
den dag komt. Daarom is het hier nu ook de plaats om nog
een belangrijk punt van overeenkomst tusschen het ziele
leven van menschen en hoogst ontwikkelde dieren te ver
melden. In deze dieren namelijk hebben wij ook kiesvrijheid
op te merken, al hebben zij natuurlijk minder beweeg
redenen, waartusschen zij kunnen kiezen, dan wij. Indien
in de zinnelijk-geestelijke wereld, waarin wij, en waarin,
ofschoon binnen de engere grenzen van hun receptieviteit, ook de hoogst ontwikkelde dieren leven, wissel
werking of wederkeerige werking de algemeene vorm is,
waarin alle elementen en groepen van elementen met
elkander samenhangen en op elkander onmiddellijken invloed
hebben, dan is alle zieleleven, dat van die dieren dus even
als van ons, actieviteit, de eenheid van receptieviteit en
spontaneiteit. Daar zij in den trek tot handhaven van zich
zeiven in hun leven, door middel van voldoening aan de
verschillende zinnelijke behoeften en driften, de geaardheid
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van hun wezen zelf gevoelen of gewaarworden, richt zich
de uiting van hun actieviteit op de voldoening aan die
eischen voor hun normaal leven. Zij hebben echter voorstel
lingsvermogen of verbeeldingskracht, en denken ook. Het
kan dus gebeuren, dat zij , door het beloop der associatie van
voorstellingen, tegelijkertijd tweeërlei wijzen zich kunnen
voorstellen, waarop zij in een gegeven oogenblik aan de
aandrift van hun natuur zouden kunnen voldoen. Een hond
bedenkt zich wie van de leden des gezins, als dezen ver
schillende wegen opgaan, hij zal volgen. Hij kiest tusschen
meer en minder smakelijk voedsel, en een en ander laat
hij liggen wanneer hij zich ziek gevoelt en gras of kruid
als geneesmiddel opzoekt. Zoo kiezen de dieren datgene,
waartoe zij de op het gegeven oogenblik meest aannemelijke
beweegreden in zich waarnemen, dat is: hun bewuste ac
tieviteit wordt opgewekt en ontvangt de richting, waarin
zij zich uit, door die prikkeling, waarvoor zij onder de
gegeven omstandigheden het meest receptief is.
En hier zijn wij nu genaderd tot de bepaling van het we
zenlijk onderscheid, dat er, bij zooveel overeenkomst, tus
schen mensch en dier moet aangenomen worden. Voor die
hoogst ontwikkelde dieren ontstaan er alleen motieven in
betrekking tot het zinnelijk zelfbehoud en den gezelligen
of niet gezelligen aard van hun bepaalde soort, zooals zij
die in hun zelfgevoel gewaarworden. Maar anders de
mensch. Hij is in zijn kiezen niet gebonden, ofschoon tel
kens weer volgzaam, aan de motieven van het oogenblikkelijke individueele nut en genoegen. Hij kan ook op het
gegeven oogenblik in doen en laten de beweegredenen vol
gen van waarheidsliefde en plichtbesef. En voor die beweeg
redenen is hij receptief in onderscheiding van de hoogst
ontwikkelde dieren, terwijl hij tegelijkertijd toch ook re
ceptief is voor de beweegredenen, die het leven van die
dieren besturen, omdat in de menschelijke natuur, ofschoon

14
zij van die der dieren wezenlijk verschilt, de grondtrek
ken van de dierlijke natuur als 't ware zijn ingeweven,
het hoogere aan zich heeft het lagere, als den vorm,
waarin het zich aanvankelijk voordoet en waaruit het zich
door zelfbepaling moet ontwikkelen tot hetgeen het volgens
den aard en aanleg van zijn wezen worden moet. Wat heb
ben wij onder zin voor waarheid, die zich tot de kracht van
liefde voor waarheid ontwikkelt, te verstaan? Wat anders
dan het belangelooze prijsstellen op een kennis van het
geen de dingen, toestanden en gebeurtenissen, die zich bui
ten en binnen in ons voordoen, in zich zeiven en in hun
samenhang zijn en moeten gelden, onafhankelijk van hun
betrekking tot ons en van het rechtstreeksche individueele
nut en genoegen, dat er door te behalen zou wezen. En
een gelijksoortig karakter heeft ook het plichtbesef. Wij
verstaan daaronder de overtuiging, dat er een doen en la
ten is, hetwelk door ons behoort gedaan en gelaten te
worden, onafhankelijk van het rechtstreeksche nut en genoe
gen, dat er al of niet voor ons uit zou kunnen voortvloeien.
In beide, in waarheidsliefde en in plichtbesef, hebben wij
een bewustzijn omtrent den aard van ons wezenlijk zelf,
van onze menschelijke natuur. Dit ons bewustzijn is echter
niet maar een enkel verstandelijk oordeel, dat er is wat
met betrekking tot ons denkend en handelend leven
onvoorwaardelijk behoort te geschieden, maar een oordeel,
waarin een gevoel van eerbied, van waardeerende achting
voor de waarheid en den plicht is ingemengd. Zonder dezen
weerklank in het zelfgevoel in den vorm van eerbied, van
liefde voor de waarheid en den plicht, zouden de eischen,
om naar de verwerving van waarheid met het denken te
streven en plichtmatig te handelen, de kracht niet kunnen
verkrijgen van beweegredenen, waaraan boven de motie
ven van nut en genoegen, wanneer deze met waarheid en
plicht niet samenvallen, de voorkeur wordt gegeven. Maar
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in die sanctie van het oordeel over roeping en plicht door
het zelfgevoel blijkt nu ook, hoe de wortels van de waar
heidsliefde en van het plichtbesef, als leidende beginsels
van zelfbepaling, liggen in het wezen zelf van de menschelijke natuur. Naar aard en oorsprong is die zelfbepaling
het kenmerkend menschelijke in ons zieleleven.
In welken zin nu is een waarlijk menschelijke actieviteit,
het zelf zich bepalen om te denken overeenkomstig den
eisch van de waarheid en te willen overeenkomstig den
eisch van den plicht een vrije zelfbepaling te noemen?
Allereerst omdat zij het vermogen is om ons vrij te houden
van den invloed der beweegredenen, die haar kracht ontleenen aan de receptieviteit van ons wezen voor de eigen
aardigheden van het dierlijke leven, het vermogen dus om
als mensch ons zelf te zijn, ons zeiven te maken tot
hetgeen wij naar den aanleg van ons wezen moeten worden,
ons zeiven tegenover den drang van neigingen, die met de
waarheid en den plicht strijden, te beheerschen. Vervolgens
noemen wij die zelfbepaling vrij, omdat wij tot haar niet
onweerstaanbaar worden gedrongen. Wij kunnen haar
laten rusten, hetzij zóó dat wij aan de inspraak van ons
beter ik wederstaan, en het daaruit voortvloeiend motief,
door er ons in onze keus niet jiaar te richten, laten
verdrongen worden door de beweegredenen van een in
menschelijke vormen dierlijk leven; hetzij zóó, dat wij de
keus van wat wij doen en laten zullen beperken tusschen
motieven, die hun kracht aan die elementen van lagere
orde in onze natuur ontleenen. Eindelijk zij nog opgemerkt,
dat het vermogen der zelfbepaling, nog slechts als aanleg
aanwezig in het kind, weinig meer dan aanleg blijft in
hen, die in intellectueel en ethisch opzicht groote en
ontaarde kinderen worden en blijven, en niet, dan door
ernstig gezochte ontwikkeling, een kracht, een hebbelijkheid
in het zieleleven wordt.
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Logica en Ethiek zijn dus de wetenschappen, die ieder
een van de grondtrekken van het kenmerkend menschelijke,
van de humaniteit, tot haar hoofdonderwerp hebben. Zij
geven een wetenschappelijke ontleding en verklaring ieder
van een der twee voorname factoren der ontwikkeling en
beschaving van het menschelijk geslacht, die wij door ge
schiedenis en ervaring leeren kennen.

Die geschiedenis ontrolt voor onze oogen geenszins een
tafereel van zonder uitzondering onophoudelijk toegepast
juist denken, noch van ongestoorde zuivere plichtsbetrach
ting. Geen wonder, want hare voorname factoren, de zelf
bepaling uit waarheidsliefde en die uit plichtbesef, hadden
wij ook in dezen zin een vrije te noemen, dat wij ons van
haar kunnen onthouden, kiezende met de activieteit van
ons zieleleven tusschen motieven, waaraan wel niet altijd
de vorm, maar de idee der humaniteit vreemd is, of ook
tusschen motieven, waarmede deze idee niet in betrekking
kan gebracht worden. Doch hieruit volgt nu ook, dat er
geen wetten van dwingenden aard zijn, waardoor die zelf
bepaling plaats heeft, wetten als die andere, waarvan wij
de heerschappij in het beloop van 't zieleleven waarnemen.
Die wetten heerschen algemeen in alle zieleleven. Maar ter
wijl het vermogen van zelfbepaling een algemeene karak
tertrek is van de menschelijke natuur, is het nu eens al
en dan weder niet, het nu eens meer en dan weder minder
aanhoudend voorkomen van de zelfbepaling in een bijzon
der menschenleven iets individueels, en ligt de oorzaak van
deze hare vrijheid in de nog aanwezige bepaalde zwakheid,
onstandvastigheid en onregelmatigheid van de polsslagen der
ware menschelijke natuur in dat bijzondere menschenleven.
Hierin hebben wij dus een tweede reden om van den sa
menhang van Logica en Ethiek te spreken, dat de wetten
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of regels, waarvan in beide wetenschappen de oorsprong
en de waarde wetenschappelijk onderzocht en ontvouwd
worden, voorschriften zijn omtrent hetgeen behoort gedaan
te worden.
Zoowel historisch als psychologisch kan de oorsprong in
't licht worden gesteld van die voorschriften, de regels
voor het juiste denken, hetwelk waarheid doet vinden, en
de regels voor het zedelijk willen, dat een individueel en
gemeenschappelijk zedelijk leven doet ontstaan, hetwelk de
evidentie heeft van de ware humaniteit te wezen. Dat
historisch onderzoek schetst dan den langen, geenszins
rechten weg, dien men bewandeld heeft om tot de idee
van wetenschap te komen en idealen van wetenschappelijk
onderzoek in de grondtrekken van een wetenschappelijke
methode neerteleggen. Dit historisch onderzoek heeft zijn
plaats in een geschiedenis van het ontstaan en de ont
wikkeling van de Logica, en in de geschiedenis van elke
bijzondere wetenschap wordt het, voor zooveel die weten
schap betreft, opgenomen. Evenzoo heeft de Ethiek haar
historische afdeeling, waarin de gang van de ontwikkeling
der zedelijke ideeën en van hare belichaming in de idealen
van zedelijk leven, zooals die ook in godsdienststelsels en
zedewetten voorkomt, beschreven wordt.
Voor mijn doel heb ik den oorsprong van die voor
schriften psychologisch te schetsen, en dan allereerst te
herinneren, dat hierin de hedendaagsche Psychologie met
een der meest natuurlijke gevolgtrekkingen van de geschiedvorsching overeenstemt, dat den mensch evenmin bepaalde
begrippen of denkbeelden omtrent de waarheid als omtrent
de zedelijkheid zijn aangeboren. Maar even zeker moet het
denkbeeld verworpen blijven, dat het zieleleven alles wat
er zich in voordoet en ontwikkelt, zóó als het zich voordoet
en ontwikkelt, volkomen lijdelijk van buiten af zou ont
vangen hebben. Een juist begrip van de boven omschreven
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wisselwerking, als den algemeen en vorm of wijze van den
oorzakelijken samenhang en van de actieviteit van alle in
onze wereld aanwezige elementen, doet ook hier het juiste
vinden. Zonder van buiten af opgewekte waarneming en
ervaring heeft het zieleleven geenerlei inhoud, waarin en
waardoor het zich uiten en ontwikkelen kan; maar reeds
die door middel der lichamelijke bewerktuiging aangebrachte
uiterlijke en innerlijke waarneming en ervaring zijn zoo als
zij zijn, en worden grondslag en bodem, waaruit alle gees
telijk leven verder zijn inhoud verwerft, alléén hierom, om
dat één van haar twee factoren het menschelijk wezen zeil is,
hetwelk op de indrukken, waarvoor het receptief is, met ac
tieviteit zóó reageert, dat het in de psychische vormen, die
het voortbrengt, en in de gewaarwordingen van aesthetischen
en ethischen aard, waarmede het wordt aangedaan, den aan
leg en de oorspronkelijk als kiemen aanwezige hoedanighe
den van zijn wezenlijk zelf aan den dag en tot werkzaamheid
brengt, en dit alles in evenredigheid met den aard en den
rijkdom van de ontvangen indrukken en met de maat der in
het zieleleven werkzame energie van de vrije zelfbepaling.
Een psychologische verklaring van het ontstaan der ideeën,
die in de menschenwereld heerschen, omtrent eene van
's menschen goeddunken onafhankelijke waarheid en omti ent
eene zedelijkheid, waardoor 's menschen bestaan en gedrag
zich onvoorwaardelijk behoort te kenmerken, wijst ons op
tweeërlei grondslagen van die ideeën en van de bijzondei e
idealen, waarin zij als belichaamd worden. De eerste
grondslagen, die wij bedoelen, zijn reeds vóór de eigenlijk
menschelijke ontwikkeling van het individu aanwezig, als:
de lichamelijke bewerktuiging in het algemeen en de zintuigelijke waarneming in het bijzonder, en verder alles,
waarvan de grondtrekken gelijkelijk aan het zieleleven van
menschen en van de hoogst ontwikkelde dieren in de physiologische Psychologie worden toegeschreven. Tot die grond-
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slagen hebben wij ook te rekenen de eerste beginselen van
taal, in den algemeenen zin van raiddel om bewustzijn van
zich zeiven te hebben en zich voor gelijksoortige wezens
verstaanbaar te maken. De tweede reeks van grondslagen,
die wij bedoelen, is aanvankelijk in het zieleleven nog
maar als aanleg, als kiemen van hoedanigheden aanwezig.
Zij wachten als 't ware op de gelegenheden voor wisselwer
king met de indrukken van waarneming en ervaring, om als
werkzame krachten in het zieleleven invloed te gaan oefe
nen, en zóó 's menschen natuur tot ontwikkeling te doen
komen. Tot die laatste en beslissende grondslagen van het
ontstaan der genoemde ideeën rekenen wij het eigenaardig
menschelijke, waarvan wij in de dieren niets of slechts
flauwe schaduwbeelden vinden. Den aanleg bedoelen wij,
om uit de door waarneming en ervaring verkregen voor
stellingen algemeene begrippen te vormen, die in oordeelen
en gevolgtrekkingen te bearbeiden, en ook die denkvormen
weder tot onderwerp van overdenking te maken. Verder
en voornamelijk den aanleg om indrukken van aesthetischen
en zedelijken aard te ontvangen, indrukken van eenheid in
de verscheidenheid, van orde en regelmaat, van schoonheid
en verhevenheid, van goed en kwaad, van het heerschen
van onzienlijke en ondoorgrondelijke Hooge Macht, en de
vatbaarheid om de aesthetische en zedelijke waarde voelende
te schatten, die deze ideeën en in 't algemeen alle toestanden
en gebeurtenissen in zich zeiven hebben, buiten betrekking
tot het persoonlijk belang en genot.
De waarde van de wetten of voorschriften, waarnaar de
vrije zelfbepaling uit waarheidsliefde en uit plichtbesef zich
moet richten, treedt nu van zelve aan den dag. Die voor
schriften of idealen hebben hun geschiedenis en dus niet
meer dan een betrekkelijke waarde. Wil dat zeggen, dat
de thans bijna algemeen gehuldigde wetenschappelijke
methode, althans voor zooveel den rang en de eischen van
2*
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het onafhankelijk empirisch onderzoek betreft, maar van
voorbijgaande waardij zou wezen? Of dat de hedendaagsche
bijna algemeen geldende zedeleer van het Christendom,
gevormd als zij is, met aanknooping aan de beginsels van
het zedelijk-godsdienstig leven van Jezus, onder den invloed
van wat er in achttien eeuwen in de edelste harten is
opgekomen en beleefd, door eene geheel andere zedeleer
zou kunnen worden vervangen? Neen voorwaar! Wat de
methode-leer onzer Logica betreft: wij hebben maar een
vluchtigen blik te laten gaan over de ontdekkingen van de
natuurwetenschap in onze eeuw, over de wonderen, die
hare toepassingen op het maatschappelijk leven hebben
gewrocht, en over de gestrengheid en vruchtbaarheid, die
het onderzoek in Anthropologie, Taalwetenschap, Geschied
kunde en Ethiek begint te verkrijgen, om wat althans de
algemeene beginsels dier methode betreft geen algeheele
verandering in de toekomende handboeken van Logica te
verwachten. Maar met hetgeen wij hebben zijn wij nog
niet tevreden. Ongetwijfeld is er menig waarom? en hoe?
waarvoor wij nu machteloos blijven staan zonder een ant
woord te weten, en waarop volgende geslachten antwoorden
kunnen vinden, die tot ontdekkingen leiden, waarvan wij
thans zelfs geen vermoeden hebben, en waardoor de weten
schappelijke methode wijziging of aanvulling zou kunnen
ondergaan. En met betrekking tot onze idealen van het
zedelijk leven koesteren wij geen andere verwachting. De
maatschappelijke toestanden en verhoudingen blijven niet
onveranderd, zooals de natuurverschijnsels, en de zedelijke
idealen van ieder telkens levend menschengeslacht ondergaan
dus ook wijzigingen, want zij zijn tegelijk deels de bron
en deels de vrucht zoowel van de veranderingen in die
toestanden en verhoudingen als van den vooruitgang van
de ontwikkeling der menschheid in het algemeen. Met het
blijvend gelden van de algemeene beginsels der christelijke
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zedeleer, zou het zedelijk oordeel van de beste vertegen
woordigers van het menschelijk geslacht ten aanzien van
bijzondere gevallen wijzigingen kunnen ondergaan, gelijk
de geschiedenis leert dat in later eeuwen met betrekking
tot vroeger eeuwen niet zelden heeft plaats gehad. Maardie beginselen zeiven van de christelijke zedeleer zijn geble
ken getrouwe uitdrukking te geven aan standvastige eigen
aardigheden van de op individueel en gemeenschappelijk
zedelijk leven aangelegde menschelijke natuur.
Met een betrekkelijke waarde toeteschrijven aan die
voorschriften voor het juiste denken en het echt humane
leven bedoelen wij niet een lage schatting van die waarde.
Wij spreken van betrekkelijke waarde als van het natuurlijk
gevolg hiervan, dat die idealen eene geschiedenis hebben
en als van menschelijken oorsprong alleen voor menschen
gelden. Kennis en genieting van het absoluut ware en goede,
dat is: van het ware en goede zooals het onafhankelijk
van de psychische vormen, waarin wij de wereld waarnemen
en ons leven in voelen denken en handelen uiten, kan ge
dacht worden, is voor ons menschen onbereikbaar. En
noemen wij de menschelijke vrijheid, die vrije zelfbepaling
uit waarheidsliefde en uit plichtbesef, den voornamen factor
der geschiedenis, wij ontkennen daarmede den invloed van
objectief bovenzinnelijke macht, den invloed van de Godheid
in de geschiedenis niet. Wanneer de natuurwetenschappen
eindelijk aanlanden bij in beweging verkeerende atomen,
als de uiterste grens van haar onderzoek, dan is het niet
toelaten in het onderzoek der natuurwetenschappen van
metaphysische bespiegeling over wezen en oorsprong van
die atomen nog niet van zelf afwijzing van alle natuurphilosophie, ook voor hen die receptieviteit voor de be
weegredenen tot metaphysische bespiegeling bezitten. Zoo
Logica en Ethiek, wanneer zij in haar onderzoek eindigen
met de psychologische analyse van aanleg en eigenaardig-
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heden van het menschelijk wezen zelf, waartoe zij gedron
gen worden door de denkwet, die van alles, en dus ook
van de in de menschenwereld heerschende ideeën en idealen,
den voldoenden grond gebiedt op te sporen, dan hebben zij
daarmede de metaphysische bespiegeling niet afgewezen,
maar veeleer voorbereid. Invloed van de levende Godheid,
den ondoorgrondelijken Grond aller dingen, op 's menschen
innerlijke wezen , niet minder dan op de andere elementen in
de wereld, sluiten wij zoo weinig uit, dat wij dien veeleer in
de taal der godsdienst met de warmte der diepste overtuiging
plegen te roemen. Maar hoeveel die invloed ook voor de
mate en den ernst van de zedelijke energie der individuen
moge beteekenen, alles wat er van overgaat in het bewuste
voelen denken en willen is daardoor ingegaan in de eigen
aardige vormen en beperktheden van het leven en streven
der menschelijke natuur.

Er is eindelijk nog een derde reden, waarom wij van den
samenhang van Logica en Ethiek mogen spreken. Wat het
hoofdonderwerp van elke dier wetenschappen voor zich is,
werkt met dat van de andere in de praktijk onafscheidelijk
samen, en in het beoordeelen van die praktijk leggen beide we
tenschappen zeer dikwerf eenzelfden dubbelen maatstaf aan.
Wie werkelijk denkt met vrije zelfbepaling uit waarheids
liefde, maakt zich los van den werktuigelijken invloed van
de assosiatie van voorstellingen en denkbeelden, zooals die
op dat gegeven oogenblik in hem voorkomt. Denkende
richt hij zich naar den eigen aard der voorgestelde dingen,
toestanden en gebeurtenissen, en naar den objectieven
samenhang van een en ander, om juiste begrippen te
vormen, die tot oordeelen te verbinden en uit de verbinding
van oordeelen gevolgtrekkingen te maken. Hij scheidt
vaneen wat behoort gescheiden, hij verbindt wat behoort
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verbonden te wezen. Het kan niet alleen geschieden, maar
het geschiedt werkelijk zeer dikwerf, en dat te meer naar
mate wij reeds in het logisch denken beter geoefend zijn,
dat onze onwillekeurige assosiaties van voorstellingen en
denkbeelden reeds gevolgen zijn van logisch scheiden en
verbinden, dus van denken, nadenken en doordenken. In
die gevallen is het zich losmaken van de assosiatie van
voorstellingen en denkbeelden voor den denker niets anders,
dan dat hij er met zelfbewuste actieviteit in leeft. Maar
evenais dat eigenlijke zich bevrijden van den invloed der
associatie, is dit leven in haar met zelfbewuste actieviteit
een zedelijke daad. Het moet wel onderscheiden worden
van lijdelijk nog eens denken van de gedachten van anderen.
Dat denken met de gedachten van anderen is het begin
van alle bewust menschelijk leven, zoowel van het zooge
naamde dagelijksche gezellige en bedrijvige leven als van
beoefening van wetenschap of kunst. Het begin, ja, en ook,
wat niet behoorde te geschieden, een voortdurende hebbe
lijkheid van zeer velen, misschien te allen tijde en nog heden
van de meerderheid der menschen. Gelukkig, dat wij bij die
overtuiging dezen troost hebben, dat er op elk gebied van
maatschappelijk leven, en ook wel onder de beoefenaars, maar
nu niet zelfstandige beoefenaars van wetenschappen, steeds
zeer vele bruikbare menschen waren onder hen, die geheel
hun leven bijna zonder uitzondering lijdelijk bleven denken
met de gedachten van de leidslieden , die zij volgden, zonder
de actieviteit van eigen nadenken en critiek. Maar het blijft
toch een gebrek aan intellectueele energie, waarmede in de
beste gevallen slechts eene enkel vormelijke slaafsche plichts
betrachting, zonder de verheffende vrijheid der ethische
zelfbepaling, gepaard kan gaan.
Het aangevoerde zou reeds voldoende zijn voor de herin
nering, dat de hebbelijkheid van eigenlijk zelf denken, van
denken met vrije zelfbepaling uit waarheidsliefde, niet dan
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door ernstige bepaalde oefening wordt verworven. Maar wij
hebben ook nog dit te bedenken, dat de eisch van vrije zelf
bepaling uil waarheidsliefde voor het denken nu ook veroor
deelt alle denken in den dienst van zelfzuchtige oogmerken
en elke andere onzedelijke bedoeling. Zulk denken heeft niet
het karakter van de humaniteit, van uiting der zich aan
het dierlijke leven ontworstelende menschelijke natuur. Wij
moeten hier echter wel onderscheiden. Er zijn dingen,
toestanden en gebeurtenissen, die er uit haar aard zijn
en in de wereld voorkomen in betrekking tot de eischen
van onze zinnelijk-geestelijke natuur, en van onze plicht
matige nuttige levenstaak, en tot het wezenlijk belang van
onze persoonlijke humane levensuiting en ontwikkeling.
Een juiste intellectueele opvatting en beoordeeling van dat
alles, bezield door een juiste schatting van zijn wezenlijke
waarde, opdat er een praktijk uit ontsta, zooals die behoort
te wezen, is dan ook een vrucht van vrije zelfbepaling uit
waarheidsliefde, al strekt het ook tot ons persoonlijk nut
en genot. Maar al wat ik aanvoerde stelt nu ook in het
licht, dat de logische zelfbepaling ook een ethische is, het
denken van den Denker is een zedelijke daad, die uit
plichtbesef verricht wordt.
Wederkeerig is de ethische zelfbepaling ook een logische.
Zedelijk is het individueele en gemeenschappelijke leven,
wanneer het in al zijn uitingen beantwoordt aan de eischen,
die in het wezen van de menschelijke natuur gegrond zijn
en welke eischen de zedelijke levenssferen van het huwelijk
en de familie, van de maatschappelijke samenleving, waartoe
ook het godsdienstig gemeenschapsleven of de Kerk behoort,
van den Staat hebben doen ontstaan. Maar zonder een ware
opvatting van het wezen der menschelijke natuur, van die
eischen en van den wezenlijken aard en beteekenis van die
zedelijke levenssferen, zonder juiste denkbeelden omtrent de
bijzondere plichten, welke wij onder verschillende omstan-
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digheden hebben te vervullen, is een vruchtbare toeleg
om zedelijk zooals het behoort te leven niet mogelijk. Wij
ontvangen allereerst die kennis door de voorrechten van
opvoeding en onderwijs. Maar een zonder nadenken vol
komen berusten in de ons door anderen, zij het ook door
de wijsten onder de wijze zedeleeraars ingeprente zedelijke
levens- en wereldbeschouwing, is psychologisch, wegens de
eenheid der menschelijke natuur, niet vereenigd te denken
met persoonlijke energie van vrije zelfbepaling uit plicht
besef. Waar dat zedelijk karakter aanwezig is, daar moet
ook de drang
waarheidsliefde
kenis van het
van dat leven,

heerschen om met vrije zelfbepaling uit
natedenken en doortedenken over de beteeleven in deze wereld, over de bestemming
en over de bijzondere plichten , waartoe men

op de plaats waar en in den kring waarin men leeft wordt
geroepen. Doch aanstonds voegen wij hier de opmerking
bij , dat voor dergelijk met zelfbewustzijn nadenken en door
denken niet vereischt wordt kennis en gebruik juist van de
wetenschappelijke methode. Hier wordt bevestigd, dat de
groote en goede gedachten opwellen uit de edele harten, en
invloedrijke machten in het bewustzijn kunnen worden,
ook al zijn ze niet gevormd en aaneengeschakeld naar den
eisch der wetenschap. Onder de kinderen des volks vinden
wij niet minder dan in de bevoorrechte standen, dat bij
vrije en trouwe plichtsbetrachting ook de heerlijke vruchten
van ernstige waarheidsliefde worden geplukt en genoten.
Tot onze derde reden waarom wij spreken van den samen
hang van Logica en Ethiek rekenden wij, eindelijk, ook
dit, dat beide wetenschappen in het beoordeelen van de
praktijk de een van het logisch denken en de andere van
het zedelijk willen zeer dikwerf eenzelfden dubbelen maat
staf aanleggen.
Wanneer in de geschiedenis van de wetenschappen Aristoteles voorkomt als de grondlegger van de Logica, en

dus als een Denker bij uitnemendheid, en in diezelfde
geschiedenis de zoo moeilijk verworven bevrijding van het
eeuwenoude gezag van Aristoteles als het heugelijke begin
van de deugdelijke en vruchtbare beoefening van de
wetenschappen wordt begroet. dan moet de Logica aan
wijzen hoe het een met het ander te rijmen is. Zij doel
dat door dan een dubbelen maatstaf aanteleggen bij de
beoordeeling der praktijk van het juiste denken. Zij onder
scheidt de waarde van de verkregen uitkomst en de waarde
van de daad zelve van het logisch denken. En evenzoo de
Ethiek, met betrekking tot de uitkomsten van het zedelijk
willen en de daad zelve. Wij nemen een voorbeeld dat in
beide wetenschappen voorkomt. Ieder keurt in haar critische
geschiedenis van de ontwikkeling van haar voorschiiften
tot het bevredigend gehalte dat zij thans bezitten met
beslistheid alles af, wat vroeger en later als weg tot het
vinden van waarheid in 't algemeen en van waarheid met
betrekking tot de eischen voor het zedelijk leven in 't, bijzon
der werd voorgedragen in bepaalde afhankelijkheid van
deze grondstelling, dat het denken op zich zelt een bion,
ja, de voornaamste of eenige bron zou wezen, waaruit,
buiten waarneming en ervaring om, enkel door den intellectueelen arbeid met algemeene begrippen, kennis van de
waarheid zou kunnen geput worden. Wij houden voor een
van de zeker blijvende vruchten der wijsgeerige ontwikke
ling deze overtuiging van de hedendaagsche Anthropologie,
dat het denken niets anders dan het middel, dan het instru
ment is, waarmede wij uit de voor ons menschen aanwezige
bronnen, en voor zoo veel die bronnen dat mogelijk maken,
kennis van waarheid kunnen verkrijgen. Met het denken
kunnen wij niets minder maar ook niets meer, dan ons
tot bewustzijn brengen van hetgeen wij door uiterlijke en
innerlijke waarneming en ervaring beleven, en dit tot
uitgangspunt doen worden van zich ontwikkelend, in lijk-
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dom en diepte toenemend, zelfbewust leven. Maar bij de
afkeuring van dergelijke vroegere denkbeelden, waarvan
wij de oorzaken in een kennelijke nog groote beperktheid
van waarneming en ervaring of ook in weinig veelzijdig
ontwikkelde receptieviteit zeer dikwijls duidelijk vinden aan
gewezen, eeren wij, onder de voorstanders van onjuist en
onhoudbaar gebleken denkbeelden en inzichten op het ge
bied van Logica en Ethiek, de denkers en de zedelijke per
soonlijkheden, die door vrije zelfbepaling uit waarheids
liefde en uit plichtbesef waar en goed de humaniteit in
zich ontwikkelden en eerden.
Wanneer wij op die wijze bij de studie der geschiedenis vau
onze wetenschappen zeer dikwerf den aangewezen dubbelen
maatstaf van beoordeeling aanleggen , zouden wij , voor het
heden, dan niet verplicht zijn om het ook ten aanzien van
elkanders arbeiden en streven te doen, immers zooveel als
mogelijk en geoorloofd is. In den algemeenen geestelijken
oorlog, die tegenwoordig allerwege in de beschaafde wereld,
in den naam van maatschappelijke ontwikkeling en bescha
ving, van wetenschap, van godsdienst en van zedelijkheid
wordt gevoerd, hebben wij, zoovelen wij in den rijpen
leeftijd verkeeren, het bepaalde vaandel waaronder wij
strijden. Wee ons, indien wij niet wisten wat wij willen,
en niet verzekerd waren in ons geweten, dat wij staan
waar wij, na hetgeen de leerschool van leven en wetenschap
bepaaldelijk ons geleerd heeft, behooren te staan. Wee ons,
indien het vrije humane leven onder de leiding van waar
heidsliefde en plichtbesef niet was ons onvermoeid ernstig
streven, waarin wij niet meer nalatig kunnen zijn zonder
pijnlijk maar vruchtbaar zelfverwijt. Maar nu hebben wij
natuurlijk ook, met betrekking tot standpunten en ziens
wijzen, waar wij tegenover staan, ja zelfs ook waar wij
naast staan , onze vele grieven, niet zelden bepaalden weer
zin, waarschijnlijk wel zijn wij nu en dan vol van verba,-
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zing, dat verdedigd kan worden wat ons zoo volkomen
onhoudbaar toeschijnt.
Het kan onmogelijk anders. Doch laat ons nu toezien,
dat hetgeen wij in de verschillende standpunten en ziens
wijzen, die gehandhaafd worden, voor niet waar en niet
goed houden ons niet verhindert om onder de verdedigers
van wat wij, hetzij in volstrekten, hetzij in betrekkelijken
zin veroordeelen, de denkers en de zedelijke persoonlijk
heden te onderscheiden en te eeren. Ik zeide zooveel als
mogelijk en geoorloofd is. Ach, ten aanzien van zeer velen
is het voor menschen van karakter niet mogelijk en voor
niemand geoorloofd. Daarom komen wij er voor uit, dat
wij niet onbepaald in iedereen zijne van de onze afwijkende
overtuiging als eerlijk eerbiedigen. Waar wij er aantreffen,
die, onder den dekmantel van de majesteit en den ernst
van de Logica en van de Ethiek, gehoor vragen in de
spreekzalen van de beschaafde wereld, terwijl zij kennelijk
voor geoefende ooren spreken uit de drijfveeren van eigen
belang en van heerschzucht, van haat en van nijd, daar
toornen wij en houden wij ze, maar niet zonder medelijden
en zelfbeproeving, voor hetgeen zij zijn.
Maar doen wij dan ook zoo ten aanzien van hen, die
met ons in dezelfde gelederen strijden, misschien met ons
in standpunt en zienswijze volkomen overeenstemmen,
maar ons niet het vertrouwen inboezemen, dat zij in den
ken en handelen door die grondtrekken van de humaniteit
worden bestuurd. Die uitkomsten kunnen wij niet anders
dan waar en goed noemen
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Bedeutung und Aufgabe einer Philosophie der Naturwüsenschaft, Jena, 1877.
Dr. H. Helmholtz, Bas Benken in der Medicin, Berlin, 1878, en ook
de inaugureele Oratie van mijn ambtgenoot alhier Dr. H. A. Kooijker,
Over de waarde eener juiste toepassing der Logica in de Geneeskunde,
Groningen, 1873.
BI. 10, reg. 1 v b. „het begrip van wisselwerking." Vgl. Lotze,
Logik, Leipzig, 1874, bl. 518: „Wo auch immer zwischen zwei Ele
menten A und B von irgend welcher Natur das Ereigniss stattlindet,
welches wir eine Einwirkuug des A auf B nennen, niemals besteht
dieses Wirken darin, daas ein Bestandtheil a oder ein Pradicat a
oder ein Zustand a, welcher dem A angehörte, sich von diesem
loste und fertig, unverandert, selbstandig nach B überginge, um
diesem sich anzuknüpfen oder von ihm aufgenommen zu werden oder
jetzt dessen Zustand zu sein; immer ist jener in A entstehende oder
vorhandene Zustand a nur der Grund, um dessen willen, unter voraussetzung einer zwischen A und B bestehenden oder eintretenden
Beziehung C, nun auch B einen neuen Zustand b aus seiner eignen
Natur heraus und in sich selbst erzeugen muss

Gefallt man

sich, die vielgebrauchten Bezeichnungen der Receptiviteit und Spon
taneïteit hier anzuwenden, so ist jedes Element receptiv für Anregungen
seiner Spontaneitat und keines spontan wirksam, ohne diese Anre
gungen recipirt zu haben." Zie ook Lotze Mikrokomus, 2de dr. 3de deel,
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bl. 231: „Wo irgend "Wechselwirkung stattfindet
da geht nie
das Wesen des einen Elements sicb selbst gleich und unverandert
in das andere über; sondern jedes erste Element dient jedem zweiten
nur als Yeranlassung, damit dieses aus der Zahl der vielen seiner
eignen Natur möglichen Zustande einen bestimmten einzelnen verwirkliche, denjenigen namlich, der nach einem allgemeinen Gesetze
derselber Natur sich als Antwort auf die Art und Grosse der eben
von ihr erlittenen Eeizung gebührt.". Ook M. Carriere, Die Sittliche
Weitordnung, Leipzig, 1877, bl. 133, 180. Ygl. mijne Redevoering over
Be wetenschap van het zedelijk leven, Groningen 1873, bl. 16, vlg.
Bl. 12, reg. 16 v. b. „het wezenlijke verschil tusschen het menschelijke en het enkel dierlijke leven". De debatten over het Darwinisme
zijn nog niet gesloten. Maar welke ook de uitkomst zal zijn, het blijft
een feit, dat men, zoover de historische overleveringen in het verleden
reiken, altijd op de aarde als soortelijk verschillende wezens heeft
kunnen onderscheiden dieren en menschen. Als Dr. O. Casparie in
zijn belangrijk boek Die Urgeschichte der Menschheit mit Rücksicht auf
die natürliche Entwickelung des frühesten Geisteslebens, 2de dr., Leipzig,
1877, eene schets zoekt te geven van den gang dien de ontwikke
ling van het menschelijk geslacht uit volkomen dierlijke toestanden
tot meer en meer menschelijk leven waarschijnlijk zal genomen heb
ben, dan beroept hij zich telkens te recht op karaktertrekken en
eigenaardigheden, die wel in het zieleleven van de menschen maar
niet in dat van de dieren voorkwamen, om die ontwikkeling ver
klaarbaar te doen worden. De erkenning echter van een verschil in
wezen tusschen dieren en menschen behoeft de verwerping van het
Darwinisme geenszins na zich te sleepen. Een verklaring van het
eerste ontstaan van wezens met eigenaardigen aanleg en karakter
trekken, die door zelfgevoel voor zich leven, is, met de hulpmiddelen
die wij in onze waarneming, onze ervaring en ons denkvermogen
hebben, te weinig mogelijk, dan dat wij een bepaalde poging, om
het ontstaan van menschen uit dieren met de hulp van zeer gun
stige omstandigheden te verklaren, op grond van een evidenten
major in onzen syllogisme zouden kunnen verwerpen of aannemen.
Hangt b. v. Dr. Haeckel ons eigenlijk een tafereel op van hetgeen
iemand met onze zintuigelijke bewerktuiging en ons zieleleven had
kunnen waarnemen, wanneer hij ooggetuige van de ontwikkeling van
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het dierengeslacht, waaruit de menschen zullen ontstaan zijn en van
het eerste verschijnen van menschen op aarde had kunnen zijn, de
aanwijzing van de niet waarneembare oorzaken van die waargenomen
verschijnselen behoort tot het gebied van het wijsgeerig denken. En
dit denken zal bezwaar blijven hebben tegen de stelling, dat zeer
gunstige omstandigheden alléén, zonder de receptieviteit voor haar
invloed in het wezen dat ze geniet, wonderen kunnen doen als het
verschil dan zou zijn tusschen hetgeen de menschen en hetgeen de
hoogst ontwikkelde dieren, blijkens de geschiedenis, met hun zieleleven hebben gedaan. En is die receptieviteit noodig, dan moet er
een soortelijk

verschil zijn tusschen de menschelijke natuur en de

natuur van die hoogst ontwikkelde dieren, een verschil dat, althans
zooveel wij kunnen nagaan, een oorspronkelijk en blijvend verschijnsel
is, maar niet van zelf uitsluit, dat die ooggetuige menschen had
kunnen waarnemen, wier ouders hoog ontwikkelde dieren waren.
BI. 12, reg. 16 v. o. „nog een belangrijk punt van overeenkomst".
Caspari, t. a. p. 1 bl. 147, haalt met instemming woorden van Huber
aan: „eine kleine Dosis freierer Seelenthatigheit wirkt schon mit
bei den Instincthandlungen

Deshalb wechseln die Thiere nicht

selten mit einer vom Instinct freigelassenen Unterseheidung in der
Wahl der Mittel und in der freien Berücksichtigung der Umstande."
Bl. 15, reg. 4 v. b. „in het wezen zelf van de menschelijke natuur".
Het plichtbesef heeft voor ons zijn onvoorwaardelijk gebiedend ka
rakter , omdat het is: het zelfgevoel met betrekking tot den aard en
aanleg van ons wezen. Als voor ontwikkeling vatbare wezens worden
wij in het zelfgevoel zoowel gewaar wat wij op het gegeven oogenbük zijn, als ook dit, dat wij op voortgaande hoogere ontwikkeling
zijn aangelegd en er dus ten aanzien van ons doen en laten liet be
hoorlijke, het door de eischen onzer natuur gebodene, is.
Bl. 18, reg. 12 v. o. „het ontstaan der ideeën, die in de menschenwereld heerschen". Ygl. M. Carriere, t. a. p. bl. 305: „.... seit die
Menschen durch das Bewustwerden der sittlichen W^elfcordnung sich
über das Thierreich erhoben haben, herrschen Ideen als bestimmende
Machte im Gremüthe und Willen, und werden daduch auch zu lebendige Wirksamkeit in die Greschichte eingeführt. Das Recht und die
Freiheit, das Wahre, Gute, Schone sind solche Ideen, in welchen
der Mensch, zur Selbstvervollkommnung berufen, das Seinsollende,
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Yolkommene sich auspragt; wie viel er von diesen Ideen erfasst,
wie innig er sich zu ihrer Yerwirklichung verpflichtet fiihlt, wie fest
und klar er sie in Einrichtungen des geselschaftlichen Lebens, in
Gesetz und Sitte, in Eeligion, Kunst und Wissenschaft gestaltet,
das ist es was dem Einzelnen wie dem Yolk seinen Charakter, seinen
Werth, seine Stelling in der Q-eschichte verleiht".
BI. 21, reg. 12 v. o. „den voornamen factor der geschiedenis''. De
voorname, want in den mensch, het subject der vrijheid, laat ook
de noodwendigheid van het door de natuurwetten beheerschte licha
melijke en door eigen wetten beheerschte zieleleven zich gelden.
Ygl. Prof. Hermann, Hegel und die Logische Trage der Philosophie in der
Gegenwart. Leipzig, 1878, bl. 564, vlg. Overigens is de herinnering
nog niet overbodig, dat, met betrekking tot hetgeen men op het
gebied van de wetenschappen met „Wetten" bedoeld, zeer juist en
beknopt door M. Carrière, bl. 37, wordt geschreven: „Aber sie sind
nicht über den Abgrund hingespannt wie ein Netz in welches das
Sein eingefangen werden sollte, sondern sie driicken die Beziehungen
und Verhaltnisse der realen Wesen zu einander aus. Sie zwingen
nicht die Dinge so und nicht anders zu wirken, sondern die Dinge
wirken so dass wir feste bleibende Thatigkeitsweisen auffinden und
darnach aus gegebenen Zustanden auch die Folgen voraussagen können.
Das Gesetz ist die constante Natur des Wirklichen und seinen Thuns."
Bl. 24, reg. 15 v. o. „al strekt het ook tot ons persoonlijk nut
en genot". Hoe er in een Ethiek, die den oorsprong, de geaardheid,
de hoofdkenmerken en de verschijnselen van het zedelijk leven afleidt
uit het wezen zelf van de menschelijke natuur, geenszins wordt voor
bijgezien wat men de waarheid in het Utilisme en het Eudaemonisme
moet noemen, wees ik aan in mijn Redevoering over De wetenschap van
het zedelijk leven, bl. 23—27.

