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HET APRIORI IN DE GEESTESWETENSCHAPPEN.

Dames en Heeren Bestuur der en der stad Amsterdam.
Mijne Heer en Curatoren dezer Universiteit,
Dames en Heeren Professoren, Lectoren, Privaat
docenten en Assistenten dezer Universiteit,
Dames en Heeren Studenten,
en voorts gij allen, die deze samenkomst met Uw
tegenwoordigheid vereert,
Zeer gewaardeerde Toehoorders.

De kennis, die in de wetenschappen is neergelegd, heeft
in onzen tijd zulk een omvang bereikt, dat geen individueele
geest in staat is ze te omvatten. Evenwel is deze toename
van kennis niet het eenige kenmerk der nieuwere weten
schap. Zij rijgt niet slechts feit aan feit, ze verbindt ook
feiten tot nieuwe eenheden. Zij vindt in de nieuwe gebieden
die ze aanvat dezelfde wetten en verschijnselen, in de
nieuwe ervaring de oude begrippen. De opneming van
nieuwe kennis in het aanwezige bezit geschiedt evenzeer
krachtens dit laatste als dat dit zelf er door gewijzigd
wordt. Er is een wisselwerking waardoor begrippen nieuwe
ervaringen bepalen en omgekeerd. In deze wisselwerking
ligt het wijsgeerig probleem van het apriori. Noemt men
in het algemeen dat waardoor de reeds aanwezige kennis
de nieuwe bepaalt het apriorisch element in de eerste, zoo
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valt binnen het zoo opgevatte apriori meerderlei te onder
scheiden. Het apriorische element in ruimsten zin onder
gaat invloeden van iedere toeneming der kennis: in een
bepaald stadium is het apriori, dat dit stadium heeft
mogelijk gemaakt, niet meer bruikbaar als apriori voor
een daarop volgend stadium; nadat het zijn functie in de
toeneming der kennis vervuld heeft is het apriori een ander
geworden. Dit kan ook zoo uitgedrukt, dat de kennis voort
schrijdt in zekere verwachting of anticipatie. De anticipatie
opent telkens de mogelijkheid van invoeging der nieuwe
ervaring en moet, daar die invoeging zelf de kennis
wijzigt, in elk volgend stadium een andere zijn. Dit alles
geldt, indien men, in onderscheid van zeker wijsgeerig
spraakgebruik, het apriori niet als een formeele constante
opvat. De ervaring is bij die opvatting niets anders dan
de stempeling van een op zichzelf onbepaalden inhoud met
den vorm, die het apriori is. Dezen vorm moet elke
ervaringsinhoud, zal hij tot kennis verwerkt worden, zich
laten opdrukken. Die vorm zelf is echter onveranderlijk
en ondergaat van zijn toepassing op de ervaring geen
terugwerking.
Tegenover het zuivere, formeele apriori, dat hetzij als
een enkel begrip, hetzij als een systeem van begrippen of
oordeelen kan zijn gedacht, stellen we het betrekkelijk en
daardoor bewegelijk apriori, dat met deze eigenschap die
verbindt van telkens een inhoud te hebben. Zoo opgevat
blijft het apriori niet als een starre constante tegenover en
buiten het proces der ervaring staan, maar het wordt
daarin opgenomen als mede-bewegend moment, dat
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weliswaar als a-priori altijd vóór is, maar dat na zijn toe
passing- zich niet ongewijzigd bestendigt. Is het apriori in
zijn algemeensten vorm de verwachting, die het kennis
proces in spanning houdt, zoo kan men hierover nader
aprioristisch of relativistisch denken, al naar gelang men
erkent dat het apriori als telkens bepaald begrip met de
kennis medebeweegt, of het zijn bepalende kracht laat
handhaven onafhankelijk van de antwoorden die de ervaring
geeft. De uiterste standpunten ten opzichte van het apriori
zijn absoluut apriorisme en absoluut empirisme. Zij zijn
niet anders dan abstracte standpunten: de kennis in actu
is telkens verbinding van een bepaalden apriorischen
inhoud met het antwoord dat de ervaring geeft op de
vragen, die dit bepaalde apriori haar stelt.
Bij een relatieve opvatting van het apriori komen de
meest verschillende inhouden als apriori van een bepaalde
situatie voor. Het apriori van Columbus bij zijn vaart naar
het Westen was, dat hij Indië bereiken zou. Zonder het
apriori zou de tocht niet ondernomen zijn, met behoud van
het ongewijzigd apriori ware ze niet vruchtbaar geweest.
De ervaring antwoordde daarop anders. In dezen ruimen
zin is elke verwachting of hypothese een apriori. De
eigenlijke philosophische strijd gaat echter niet over een
willekeurigen inhoud eener door de ervaring op bepaalde
wijze beantwoorde verwachting, maar over de vraag, of
er apriorische inhouden, zijl het ook van zeer formeelen
aard, aan onzen geest eigen zijn, die door geen ervaring
gewijzigd of weersproken kunnen worden, het zooge
naamde synthetische apriori. Terzake hiervan kan men
7
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nog op tweeërlei wijze denken: meer empirisch, waarbij
men stelt, dat blijken kan, dat bepaalde elementen in alle
voortgaande ervaring zich handhaven en meer transcen
dentaal, in dien zin, dat de vraag om zulk een empirische
bevestiging van het apriori geen zin heeft.
Wie den historischen gang der natuurwetenschappen
interpreteert

ziet,

dat

deze

alleen

als

voortdurende

prijsgave van een relatief apriori, een apriori dus met een
bepaalden inhoud, kan worden begrepen. Onder relatief
apriori valt blijkens de geschiedenis ook datgene wat
Kant nog voor een constant, transcendentaal afleidbaar
apriori hield: de Euclidische ruimte als de eenig mogelijke
en als die welke op de natuur past. Voor de tegenwoordige
opvatting is de Euclidische ruimte en vrijwel alles wat
Kant voor een constant apriori hield, relatief gebleken.
Het is er niet anders meer mede gesteld dan met het
geocentrisch wereldbeeld, dat sedert de Middeleeuwen is
prijsgegeven en met de logische geldigheid van het be
ginsel van het uitgesloten derde, welke door L. Brouwer
is gerelativeerd. De wetenschappen schrijden voort met
behulp van het apriori en ten koste ervan.
De gang der kennis is in de natuurwetenschappen zeker
en autonoom als prijsgave van het telkens tekortschietend
relatief apriori voor een beter, omvattender, dat ook het
vorige, maar als ervaringsinhoud, bevat. Daarbij heeft de
kennis der natuur het zeldzame voordeel, dat zij een vorm
gevonden heeft, waardoor ze uit den ban van de taal en
van de aan de onmiddellijke aanschouwing gebonden
woordbeteekenissen vrij kwam. Deze vorm is het mathe8
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matisch symbool, dat een instrument van fijnere precisie
is dan de symbolen der taal.
Naast dezen vrijwel rechtlijnigen voortgang der natuur
wetenschappen, die den indruk wekt eener zeldzame
geschiktheid van het verstand om die ervaring die natuur
heet te verwerken, staan de moeizame kronkelgangen
der zoogenaamde geesteswetenschappen, Op dit gebied
heerscht allerminst rechtlijnige voortgang of overeen
komstige uitwisseling van het relatieve apriori. Daarmee
hangt samen, dat de geschiedenis der natuurwetenschappen
en der geesteswetenschappen voor de tegenwoordige
kennis in d5e beide gebieden zeer verschillende waarde
heeft. Op het gebied der laatste geldt soms de ouder
dom van inzichten als aanbeveling van geldigheid en
qualiteit, terwijl niemand eraan denkt om b.v. de theorie
van Thales over het water als grondelement van den
cosmos of de voorstelling van het heelal, die Ptolemaeus
had, te handhaven. Zoo rijst de vraag: is er een apriori
der geesteswetenschappen, dat, naast het apriori der
natuurwetenschappen, blijvend ten grondslag ligt aan die
kennis van de ervaring, die niet onder de natuur valt? En
voorts: is er een constant, synthetisch apriori aan te
wijizen, waardoor de gebieden van natuur en geest zich
onderscheiden?
Sedert Kant zijn deze vragen voorwerp van voort
durende philosophische discussie. In onzen tijd zijn zij van
de zijde der geesteswetenschappen in het geding gebracht
o.a. door Rickert, Troeltsch, Becher, Cassirer. De gedach
ten die ik U heden wensch voor te leggen, concentreeren
9
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zich op dit probleem; zij willen een bijdrage bieden tot de
vraag, waarom noodzakelijk het apriori der geestesweten
schappen onzeker en betwistbaar is en bedoelen de
apriorische onderscheiding van natuur- en geestesweten
schappen problematisch te maken.
De geesteswetenschappen noemen zichzelf

zoo. De

onderscheiding van natuur- eni geesteswetenschappen
komt van de zijde der laatste: de eerste noemen zich
kortweg wetenschappen. De naam geesteswetenschappen
duidt niet zoozeer het voorwerp, dan wel een bepaalde
interpretatie van het voorwerp aan. Vraagt men naar dit
voorwerp, zoo vindt men niet den „geest". Deze is geen
grijpbaar object: als individueele geest is hij niet scheid
baar van de ziel, als collectieve geest niet van de samen
leving, als geest zonder meer is hij nergens. De naam
geesteswetenschappen is dus inadequaat, het voorwerp
dezer wetenschappen is de mensch en deze opgevat van
zekere zijde, de „geestelijke".
Terwijl de geesteswetenschappen van zich uit scheiding
maken tusschen zichzelf

en de natuurwetenschappen,

stellen zij zich als wetenschappen naast deze, bepalen
haar eigen voorwerp en tendeeren tenslotte naar een
eigen apriori, waarin zij het hun eigene tegenover de
natuurwetenschappen handhaven. Een der scherpste uit
drukkingen vindt deze autonomie in het transcendentalisme
van Rickert, bij wien de scheiding van natuur- en cul
tuurwetenschappen nauw verbonden is met de verdeeling
der wereld in twee werelden, die van het werkelijke en
van het on-werkelijke of de waarden. Waar de cultuur10
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wetenschappen gedeeltelijk en de wijsbegeerte uitsluitend
zich het onderzoek van het on-werkelijke toegewezen zien,
dat toch iets is en bestaat, daar drijft de analyse door de
negatie zelf waarmee zij haar gebied benoemt, de tegen
stelling met de natuurwetenschappen tot het uiterste.
Uiteraard kan de transcendentale analyse, wanneer zij
van het on-werkelijke spreekt dit niet als een pure negatie
bedoelen. Integendeel, zijl verheft het on-werkelijke met
beroep op het bekende woord van Plato, boven het
werkelijke en stelt het als de oorsprong van alle goed, als
het goede zelf voor. Ook deze term, het goede wijzigt
daarbij ,zijn gangbaren zin: hij beteekent niet meer een
eigenschap van een mensch, een handeling, een zaak, die
met welgevallen of slagen verbonden is, maar een trans
cendente, van alle concreetheid losgemaakte grond, waar
uit het concrete gedacht wordt te ontspringen.
Zoolang men de transcendentale analyse volgt, zoo
als zij aanvangt bij het werkelijke, en dan voort
schrijdt tot hooger abstractie, die zij telkens voor den
grond der vorige houdt, onttrekt men zich niet aan de
klemming van haar gedachtengang. Moeilijker evenwel is
de terugweg van dien laatst bereikten, on-werkelijken
grond tot de wereld van het werkelijke, waarvan hij grond
heet te zijn. De verbinding van het on-werkelijke met het
werkelijke is een probleem, voor welks oplossing hoogere
eischen van begrip en dialectische kunst noodig zijn dan
voor die Platonische stijging uit het werkelijke, die als
eindpunt het onbepaalde goede of on-werkelijke bereikt.
Bij Rickert is die verbinding een derde wereld, een drittes
11

De schijnbare autonomie der geesteswetenschappelijke kategoriën.

Reich. Bezien wij dit on-werkelijke in zijn nieuwen, posi
tieven zin nader. De on-werkelijkheid van de waarde,
richtsnoer van alle menschelijk handelen en van alle
wetenschap aangaande den mensch, gaat euvel aan de
dubbelzinnigheid dat zij eenerzijds iets is en anderzijds
niets. Misschien is deze dialectische structuur van het on
werkelijke onvermijdelijk, inzooverre ze reflex is van een
dubbelzinnigheid, die is aangelegd in het wezen van den
mensch. Maar zoo bedoelt de transcendentale analyse het
in alle geval niet; voor haar is het begrip van het on
werkelijke, dat geldt, dat niet is en toch niet niets is, geen
onhoudbare contradictie, maar een moeilijk te vatten,
subtiel begrip, tot welks aanwijzing zij al haar krachten
inzet. Het dubbelzinnig karakter van het on-werkelijke
blijft daardoor verborgen, dat de ontleding stilzwijgend
ervan uitgaat, dat zij met iets te doen heeft, wanneer zij
van waarde spreekt, en zich vervolgens bezighoudt met de
bepaling van den aard der waarde, die dan uitvalt als on
werkelijk.
Leent het zoo gedachte on-werkelijke zich er weinig toe,
om verder doorgedacht te worden, te meer spreekt het tot
het gevoel. De waarde, die alle werkelijkheid beneden zich
laat en die toch den wil beweegt, geeft van dat hoog en
onbegrijpelijk karakter aan den laatsten iets mee, al blijft
deze in het veld van het werkelijke gebannen, al kan hij
niet anders dan van zijn kant „positie nemen" tegenover
de waarde. Deze laatste is als onbewogen beweger zelf
zoozeer onbewogen, dat al heet hij te vragen om reali
seering, hij toch ook weer te hoog is om van de mate waarin
12
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zijn eisch beantwoord wordt door den werkelijken wil,
afhankelijk te zijn. De waarde, ja het waardensysteem
blijft gelden, of een realiseering die zich daarnaar richt
van de zijde des menschen plaats vindt of niet.
Bij deze raadselachtige eigenschappen van het on
werkelijke voegen zich andere bedenkingen. De begrippen
van het on-werkelijke, gelden en „Sollen", zin en waarde,
zóó als zij door den wijsgeer der geesteswetenschappen
worden ontvouwd en toegelicht, geven weinig te denken,
dat zij met de begrippen der natuurwetenschappen eenige
affiniteit zouden hebben, laat staan dat ze van een zelfden
oorsprong zouden kunnen zijn. Toch blijkt bij nader
semantisch beschouwen van de zich autonoom wetende
begrippen der geesteswetenschap, dat zij reeds in hun
namen een opvallende gelijkenis vertoonen met begrippen,
die althans in de sfeer van het werkelijke tehuis zijn en die
misschien de gemeenschappelijke basis vormen van waar
uit natuur- en geesteswetenschap zich hebben gesplitst.
Zeker is dit met het meest omvattende transcendentale
grondbegrip, het on-werkelijke, niet het geval. Maar de
onlosmakelijke betrekking, die ook dit begrip tot dat van
het werkelijke heeft, wijst reeds er op, dat de autonome be
gripsanalyse

der

geesteswetenschappen

zich

aan

de

werkelijkheidswetenschap oriënteert. Dat de naam: on
werkelijk, in positieven zin bedoeld wordt, is kenmerkend
voor

de

autonome

tendenz
wijze

van
zich

deze
te

wetenschappen,

fundeeren

zonder

om

op

zich

de

objectiviteit te laten ontvallen, die aan de natuurweten
schappen eigen is. En het past bij de zelf-interpretatie
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van den mensch, die wij nader als den grond voor de
autonomie

der

geesteswetenschappen

zullen

demon-

streeren, dat deze aangewezen worden om eenerzijds den
mensch tot voorwerp der kennis te maken en daardoor
hem gelijk te behandelen ,met de natuur en anderzijds hem
in zijn specificiteit tegenover de natuur te stellen. Eenvou
dige reflectie doet zien, dat het systeem der transcenden
tale grondbegrippen lid voor lid is ontleend aan begrippen
der werkelijkheid, die grootendeels nog denzelfden naam
dragen, en die als door een eigenaardige breking ge
spiegeld nu in een tweede gestalte verschijnen, de gestalte
waarin de mensch zijn kennis over zichzelf giet. Zoo is de
transcendentale zin niets anders dan de omgewende
empirische zin; deze laatste is het oudere, om zoo te
zeggen moeder-begrip, naar aanleiding waarvan en in
tegenstelling waarmee de transcendentale analyse het
hare ontwikkelt. De zin als bedoeling is, transcendentaal
opgevat, de van den bedoeler losgemaakte bedoeling, ja
zelfs, nog hooger in transcendentale stijging, de bedoeling
op zich zelf, de door niemand bedoelde bedoeling.
Het gelden, transcendentaal gedacht als een eigenschap,
die niet werkt, waarop niets werkt, kan moeilijk anders zijn
dan de transcendentale spiegeling van dat andere gelden,
dat juist een soort werken, iets waaraan men zich niet
onttrekt, een zekere macht is. En ook de waarde, als dat
wat te gelden heet, is in oorsprong toch wel niet anders
dan de waarde in dien anderen zin, dat wat voor iets
anders staat, daarvoor gebruikt kan worden of daarmee
bereikbaar is. De waarde, die niet om waardeschatting
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vraagt, die los staat daarvan dat ze als waarde trekt en
werkt, is wel begrijpelijk als constructieve omzetting van
het oorspronkelijk waardebegrip, maar niet valt omgekeerd
in te ,zien, hoe een waarde die op geen waardeering zich
betrekt, grond kan zijn van een werkelijke waarde, die niet
bestaan kan dan door zich in de waardeering te ver
werkelijken.
Zoo zou men verder de dubbele rij der overeenkomstige
begrippen uit de natuur- en de geestessfeer kunnen doorloopen en daarbij telkens zien, hoe door een eigenaardige
symboliseering of overdracht de begrippen der menschelijke werkelijkheid omslaan in begrippen der idealiteit.
Overigens is het transcendentalisme als waardeleer slechts
voorbeeld en geval eener meer omvattende fundeering der
wetenschappen van den mensch, die men de idealistische
kan noemen. Zij berust op een interpretatie, die, wel verre
van de sleutel te zijn tot de kennis van den mensch,
veeleer een verschijnsel is, dat zelf verklaring behoeft
en wij meenen in haar een bepaald grond gevoel dat
haar beheerscht te onderkennen. Het streven der
geesteswetenschappen om vanuit de idealiteit zichzelf te fundeeren,, is een streven van den mensch om van zichzelf uit
en bij zichzelf blijvend de wereld te verstaan. Het steunt de
intuïtie, dat de mensch, wanneer hij voorwerp der kennende
rede wordt, zijn onderscheid met de natuur tot eiken prijs
behouden moet, hoewel de voorwaarde zijner kenbaarheid
juist is, dat hij als natuur begrepen wordt. Niet een bepaald
gevoel, maar een geheele bundel gevoelsmomenten steunen
de idealistische zelfinterpretatie van den mensch, terwille
15
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waarvan de wetenschappen in tweeën gaan. Deze gevoelens
kan men als drang tot zelfonderscheiding, tot behoud van
eigen waarde, als verlangen naar een bijzondere plaats in
het geheel der werkelijkheid, indien men wil, als een soort
specifiek menschelijke zelfverheffing, duiden. Zoo zou de
tegenstelling tusschen den mensch en het verdere werke
lijke, die de transcendentalisten maken in dienst staan van
zelfbescherming, de zelfverheffing, het zelfbehoud van den
mensch tegenover den kosmos, waarin hij zich niet onderscheidloos wil invoegen, maar waarvan hij het centrum,
het hoogere niveau wenscht te zijn.
Indien terecht wordt verondersteld, dat zich de kennis
van den mensch niet ontvouwen kan onafhankelijk van de
kategorieën der natuurkennis, al nemen deze ook den vorm
aan eener analogie, zal dit apriori nader waar gemaakt
moeten worden door nog verdere kategorieën der voorwerpelijke kennis te vergelijken met wat de dienovereen
komstige kategorieën der zelfinterpretatie moeten zijn. Een
rij van dubbelzinnige benamingen, die elk voor de natuur
en den mensch onderscheiden zin aannemen, doet zich
daarbij voor.
De door het symbool één uitgedrukte eigenschap beteekent in philosophisch spraakgebruik de eenheid van
samenhang, het omvattende, het een en al van de Eleaten.
In dezen zin kunnen de geesteswetenschappen het niet
overnemen: is de mensch het aparte, welks distinctie tot
eiken prijs behouden dient te worden, zoo wordt het eene
als kategorie op dit gebied het eene tegenover het andere,
niet dat eene waar niets tegenover staat, waar elk tegen16
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overstaande in besloten is. De eenigheid, die in de eerste
beteekenis alleen aan het geheel kan worden toegekend,
zoowel in den zin van uiteindelijke ongedeeldheid als van
alleen zijn dat geen tweede duldt, slaat, zoodra de mensch
met zijn specificiteit optreedt, om in de eenigheid van dit
of dat bepaalde, éénige verschijnsel in den zin van qualiteit,
hetzij als dit de mensch in het algemeen, hetzij binnen het
menschdom eenige nadere bepaaldheid, eenig volk of
eenige mensch worde aangewezen. Zoo maakt de taal een
meer dan toevallige woordspeling, wanneer ze het toonlooze eenig en het beklemtoonde éénig, de willekeurige
keus uit vele naast het unieke, in één woord samenvat. De
toonlooze vorm is de uitdrukking eener objectieve
mogelijkheid van keuze; in: éénig is die keuze reeds vol
trokken door den kiezende, die daardoor zichzelf in het
middelpunt stelt. Een afleiding van dit laatste eenig is het
sedert Rickert gangbare begrip van het eenmalige, dat
venbonden met het begrip van het individueeJe de afzonder
lijke rechten van de geesteswetenschap tot uitdrukking
brengt. Is het eene het getelde zonder meer, zoo is het
eenige dat wat vóór het andere heet te tellen en terwijl
wij dit zoo uitdrukken merken we, dat ook tellen
een dubbelen zin aanneemt, al naar gelang het als
tellen en tèllen, als niets uitzonderende, volledig
makeinde en als uitzonderende functie optreedt. Het
uitsluitende tellen, dat het qualificeeren is, blijft tellen,
maar gewijzigd door ontkennende begrenzing, en dit zoo
zeer, dat het zich als het tegendeel van tellen kan voor
doen. Immers naar het heet wordt ter zake van qualiteit
niet gezien op het getal, de uitnemendheid is de negatie
17
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van het aantal, maar juist als zoodanig is ze op het aantal
betrokken. En dit blijkt ook daarin, dat de qualificeering
als een gestalte van het getal omschreven kan worden.
Naast het volledige tellen treedt het tellen-voor, in den
dubbelen zin van voor het andere en met uitsluiting van
het andere en van het waard-zijn: het eene in qualitatieven
zin staat voor de andere, het is in zekeren zin deze alle.
Het aandeel van den teller is in dit geval een ander dan bij
het objectieve tellen: is eenmaal het eene getelde de andere
waard, dan is daarmee niet uitgemaakt, hoevéél dit eene
waard is en dit kan onbegrensd varieeren.
Met de dubbele rol van eenheid en tellen verbindt zich
een dienovereenkomstige van het rekenen. Ook dit ligt
in oorsprong buiten de onderscheiding in een objectieve
beteekenis als belangelooze bezigheid van den rekenaar en
als verstandelijke begeleiding van handelingen, die vanwege
deze begeleiding onder bepaalde beoordeelingen vallen.
Zooals het vrije waardeeren zich onderscheidt als latere
phase van de concrete, aan situatie gebonden waarde
schatting in dienst van het leven, zoo ook het vrije rekenen
tegenover het concrete, dat de discursieve vorm van het
zich beschermende leven is. Niet het vrije rekenen, als het
doelloo<ze, wordt achteraf in dienst gesteld van het rekenen
in belanghebbenden zin; omgekeerd is het belanghebbende
rekenen als verstandelijke overweging van levensmogelijk
heden de grondvorm, waaraan en waaruit het vrije rekenen
zich heeft losgemaakt, als de meetkunde uit het passen en
meten dat gebonden was aan practische doelstellingen.
Wel is de afscheiding van het vrije, belangelooze rekenen
18
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uit zijn oorsprong van belanghebbend rekenen niet van
dien aard, dat het vrije rekenen in tweeder instantie niet
weer dienstbaar gemaakt kon worden aan practische doel
stellingen, zooals techniek en economie bewijzen. Maar het
rekenen als oorspronkelijke, het levend wezen immanente
kategorie, dat niets anders dan de discursieve vorm van
zijn belang als levend wezen is, is noch het quantitatieve,
noch het qualitatieve rekenen, dat als latere phase zich uit
dien oorsprong vrijmaakt. We onderscheiden dus in het
rekenen drieëerlei phase: eerst het oorspronkelijke
rekenen als overleg van levensmogelijkheden zonder het
welk het levende niet bestaan kan, dan het daarvan vrij
gemaakte, om zichzelf, dat is doelloos beoefende rekenen
en tenslotte een ander, begrensder, qualitatief rekenen,
waarvan sprake is in de wetenschappen van den mensch.
Immers hoezeer de zelfonderscheiding der geestesweten
schappen deze drijift, om het rekenen als specifieke kennis
vorm der natuur buiten zich te houden, zooals onbedoeld
het werkelijke den grondslag dier wetenschappen vormt,
terwijl zij zich op het on-werkelijke gronden, niet anders
is onbedoeld het rekenen aanwezig als vorm van specifiek
menschelijke kennis: als rekenen met en rekenen op ver
bindt het zich met de in natuur èn mensch gedachte
regelmaat en zelfs met de positieve qualificatie van het
betrouwbare. Zoo is rekenen ook symbolische uitdrukking
voor handelingen van specifiek menschelïjk gehalte en
wederom blijkt, dat de kategorieën der natuur verder
reiken dan deze, dat de zelfonderscheiding van den
mensch, al wordt ze door sterke intuïties en belangen ge
dragen, voor de kennis problematisch is.
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Wij hebben nu aan verschillende voorbeelden gedemon
streerd, dat de kategoriëen van natuur en geest geen tegen
over elkander afgesloten gebieden vormen, maar dat zij
paarsgewijze in een eenduidig verband met elkander staan,
een verband zoo nauw, dat telkens dezelfde term voor het
een en voor het ander dient. De vraag is nu of deze doorloopende correspondentie tusschen de kennisvorming van
natuur en mensch, waarbij evenwel van de zijde des
menschen op het onderscheid, van de zijde der natuur
kennis op de eenheid geïnsisteerd wordt, begrepen kan
worden vanuit een karakteristiek van den mensch als
levend wezen. Zulk een karakteristiek kan slechts een
voorloopige zijn, ook zij is een relatief apriori. Gegevens
van de wetenschappen van leven en samenleven dienen
verwerkt te worden teneinde dit apriori, niet anders
dan de natuurwetenschappen doen, op de hoogte van den
tijd te houden. Slechts kan men hopen, dat de synthetische
intuïtie den inhoud van dit apriori voldoende zuiver be
paalt, dat niet het eerste het beste empirische gegeven het
in zijn grond doet wankelen. De methode der bepaling van
dit apriori moet op grond van het voorgaande een andere
zijn dan die der zelfinterpretatie van den mensch, die we
in het transcendentalisme vonden. Wijl gebouwd op de
pure intuïtie van den mensch aangaande zijn eigen wezen
en niet georiënteerd aan de werkelijkheid van zijn bestaan,
is deze kennis, hoe verreikende draagkracht zij zich zelve
moge toeschrijven, een naïeve waan, die uit een oogpunt van
kennis niet hooger is aan te slaan dan de beteekenis der
onmiddellijke aanschouwing voor de kennis van de struc20
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tuur der materie en den bouw van het heelal. Voor een
methode, die werkelijk methode wil zijn, dat is voortgaande
relativeering der anticipaties, heeft de inhoud der idealis
tische zelfinterpretatie van den mensch wel beteekenis,
niet echter de beteekenis die deze zelfinterpretatie zich
toegekend zien wil, namelijk die eener absolute, door niets
te corrigeeren, d.i. te relativeeren kennis. Voor een
strengere, objectievere, den mensch niet apriori en onomstootelijk als bijzondere wereld opvattende wijze van
onderzoek is de inhoud der zelfinterpretatie een der ge
gevens over den mensch, niet de kennis van den mensch.
En dit gegeven hangt met de structuur van den mensch
nauw samen, inzoover wij geen ander voorwerp der kennis
kunnen aanwijzen, dat aangaande zichzelf die aanspraak
der kennis voert, die de mensch voert. De zelfinterpretatie
is dus een factor in de bijzondere gecompliceerdheid van
den mensch, niet een instrument waardoor de mensch zich
zuiver spiegelt, maar een waarmee hij zich naar zijn gecompliceerden levenswet gelden laat: de mensch laat zich
niet objectiveeren, hij snijdt apriori de observatie af, hij
bepaalt zelf zijn wezen, plaats, belangrijkheid.
De grondkategorieën van het eene, dat als eenig onder
scheiden wordt, van het tellen dat het andere tellen ten
halve ongedaan maakt, van het rekenen als vorm van
verstaan van het eigen levensbelang zijn aanwijzingen van
een aard des menschen, waardoor hij; zich in letterlijken zin
van de natuur onderscheidt. Dit onderscheid laat zich met
de tegenstellingen inwendig-uitwendig en innerlijk-uiteiiijk
verduidelijken. De natuur als voorwerp der kennis heeft
21
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een uitwendige en een inwendige zijde. De betrekking
dezer twee op elkander is precies dezelfde als in de
schakeling van de apriorische inhouden die van een vorig
tot een volgend apriori: de inwendige zijde, als de nog
onbekende is in concreto telkens datgene waarop het rela
tieve apriori als vraag zich richt om een antwoord. Dit
beteekent, dat er geen blijvende apriorische binnenzijde
der natuur is. De binnenzijde is slechts in zooverre ver
borgen, als de kennis haar nog niet tot voorwerp gemaakt
heeft; ze is echter steeds bestemd om voorwerp der kennis
te worden en zoodra zij dit wordt, wordt zij, als voorwerp,
uitwendig. Het onderscheid van uitwendig en inwendig,
wat de natuurkennis aangaat, hangt dus aan het verschil
tusschen een vorig en een volgend stadium van het apriori.
Inzooverre in abstracto van dit onderscheid kan worden
afgezien, is de inwendige van de uitwendige zijde niet
onderscheiden en kan men zeggen dat in de natuur alles
buitenzijde, dat is voorwerpelijk is. Dit principieel voorwerpelijk zijn of te maken zijn van de natuur beteekent de
geschiktheid der natuur om gekend te worden: zij is nooit
anders dan voorwerp.
Anders echter het levende. Dit vertoont uitwendig en
inwendig, in een specifieke breking, die de volledige correlativiteit dat is, weldoordacht, de identiteit van uitwendig
en inwendig niet verdraagt. Hier is de onderscheiding:
uiterlijk-innerlijk.

De

verhouding

uiterlijk-innerlijk

als

andere dan uitwendig-inwendig is ,nog niet de specifieke
verhouding waarin de mensch leeft, maar die van al
het levende. Het levende is datgene wat een zelf heeft
22
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en zich tot dat zelf verhoudt. Bij den mensch bereikt
die verhouding de bijzondere complicaties, die het
besef zijner specificiteit begeleiden en, die het andere,
zoogenaamd lagere levende, niet kent. In wezen
echter heeft het levende als zoodanig de verhouding
tot zichzelf, die het van het verdere werkelijke onder
scheidt. Noemen we de verhouding, die elk levende tot
zichzelf heeft, belang,, dan is dit in zijn oorspronkelijken
vorm één met levensvoorwaarde. Het rekenen in dienst
van dit belang regelt de gedragingen van het levende
wezen, dat door zijn verhouding van innerlijk en uiterlijk
mede op een omgevende wereld betrokken is. Van het nietlevende kan zulk een betrekking niet worden aangewezen.
Dit is voor zichzelf en in zichzelf zoo toegesloten, dat het
anderzijds van het omgevende niet onderscheiden is. Het
levende daarentegen betrekt zich vanuit het innerlijk
op de omgevende wereld. Het als levensbelang daarbij
optredende rekenen is de oorspronkelijke vorm der kennis.
Voor het belang-hebbende wezen is de omgevende wereld
niet volledig toegesloten en het is daaraan niet volledig
overgeleverd. In den oorspronkelijken vorm van het leven
zonder meer is de omgevende wereld slechts ontsloten,
voorzoover het levende daarbij belang heeft. Het belang
dienend rekent het levende wezen met zijn omgeving naar
zichzelf toe en trekt voor zich uit het omgevende de
winsten, die het leven vraagt.
De mensch is een zoo gecompliceerd, levend wezen, dat
de grondtrekken, die de dialectiek van het levende met de
begrippen uitwendig-inwendig, belang en rekenen be23
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schrijft, in hem niet zonder meer te herkennen zijn. De wet
zijner complicatie brengt juist mee, dat hij van zich uit
vermag terwille van zichzelf, ten einde ménsch te zijn, die
grondtrekken te negeeren. Zooals de mensch met het wer
kelijke alleen niet volstaan kan, voorzoover hij zijn eigen
leven daartegen afsluit, zoo negeert hij die kennis van zich
zelf, die zijn gedrag constant te zien geeft, namelijk dat hij
als wezen door belang geleid moet worden, wanneer hij het
door zijn wezen geboden belang ontkent door het te veroordeelen en aan het belangelooze een wezenlijkheid toe
kent, die overeenkomt met het on-werkelijke in de idea
listische zelfinterpretatie. Het belangelooze als het positieve
— eigenlijk menschelijke — wezen is niet enkel door de
negatie met het belang verbonden. Het onderstelt zelf,
voorzoover het motief tot handelen wordt, een belang. Het
begrip belang splitst zich vanwege het aan zijn grenzen
zich onttrekkende menschenwezen in doorzichtig en ver
werpelijk belang en ondoorzichtige, eerbiedwekkende
belangeloosheid. Deze verdubbeling van den zin van belang
treffen wij ook aan in het begrip winst. De alle winst op
gevende is de ware winnaar. Het is dezelfde dubbelheid
als van tellen en rekenen. De mensoh, zichzelf tot voor
werp geworden, en begrepen als geleid door belang, dat
voorwaarde van het leven is, houdt het niet uit, zich als
belanghebbend wezen te weten en begrepen te worden. Hij
zoekt zijn belang hooger en hervindt het in de belange
loosheid. De belangelooze maakt meer winst dan de
belanghebbende, die voorwerp is, als de natuur. De
belangelooze heeft over, waar niemand meer heeft. Hij
24
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weet zich de ware mensch, heeft zich tot de negatie van
het begrijpelijke gemaakt. Hij geniet het hoogste leven. De
belangelooze is de ware rekenaar, wiens begrijpen niet
hard, wiens liefhebben niet redeloos is. De belangeloosheid
is voorwaarde voor een hoogere kennis van den mensch,
dan de zelfinterpretatie biedt.
Ik staak hier mijn betoog en resumeer de strekking
daarvan: verheldering van de problematiek van het apriori
in de geesteswetenschappen door de bijzondere gecompli
ceerdheid van het menschenwezen in het oog te vatten.
Het voorafgaande moge een voorloopige schets geboden
hebben van de wijze waarop ik mij voorstel de philosophische vraagstukken aangaande de grondslagen en
onderlinge verhoudingen der wetenschappen aan te vatten.
Naar mijn opvatting kan de wijsbegeerte buiten de weten
schappen om niet beoefend worden. Wel is bij elke weten
schap de verhouding van deze tot haar wijsgeerig com
plement verschillend. Dit verschil wordt bepaald door de
mate, waarin een wetenschap zich autonoom heeft weten
te fundeeren. In hoe hooger mate dit gelukt is, des te philosophiseher is die wetenschap zelve al, des te beter model
is zij voor die wetenschappen, welker inhoud nog niet op
eenduidige wijze verbonden is met haar wijsgeerige inter
pretatie. Terwijl in de exacte vakken de verbinding
tusschen vaktechnische en philosophische beoefening zoo
is, dat deze continu in elkaar overgaan, staat het met de
wetenschappen van het leven, den mensch en de samen
leving anders. Sommigen putten uit de daar heerschende
discrepanties het defaitistisch vooroordeel, als zou de rede
25
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op deze gebieden ontoereikend zijn om het apriori te
vinden en een vaste harmonie tusschen kennis en ervaring
te bouwen. Tegenover het gecompliceerde en zichzelf
compliceerende wezen dat de mensch is, tegenover de
geweldige misrekeningen waarvoor de mensch, misleid door
zijn zelfinterpretatie, in onzen tijd is komen te staan,
heeft de wijsbegeerte der geesteswetenschappen een groote
taak.. Onze tijd is die van het blijken. Niet wat de mensch
van zichzelf dacht, niet waar hij op vertrouwde, wat hij
meende te moeten of te kunnen, niet wat hij bedoelde, maar
wat hij is en zijn kan, is nu aan de orde. Voor de weten
schap beteekent dit dat zij de doodgeloopen scheiding
tusschen een reëele en een ideëele orde zal hebben te over
winnen ten gunste eener nieuwe eenheid. Die eenheid heeft
ook in de periode der idealistische zelfinterpretatie ten
grondslag gelegen, maar zij werd met alle onbewuste en
bewuste middelen genegeerd. De nieuwe kennis van den
mensch zal niet meer gefundeerd zijn op wat hij meende
te zijn of wilde zijn, maar op wat hij gebleken is te zijn.
Wanneer het inzicht niet meer geschuwd zal worden,
omdat het de idealen bederft, zal het de grondslag worden
van het redelijke leven.
Het apriori der natuurwetenschap en zijn wetmatige
verschuiving voltrekt zich, zonder dat vooroordeelen als
voor enkele eeuwen nog heerschten het meer tegenhouden.
Anders nog de apriorische kennis aangaande het levend
wezen, dat de mensch is. Te zijnen opzichte wordt een
apriori ook nog, ja juist dan aangehangen, nadat het door
de ervaring is weersproken. Door een belang boven de zelf26
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kennis stellen, door zich op te werpen als beschermer van
een bepaald en betrekkelijk apriori kan de mensch de
harmonische verbinding van apriori en ervaring ver
warren en verstoren. Wat in de natuurwetenschappen
nergens meer als verdienste geldt, de bestendiging van
het overwonnen apriori, dat kan in de geestesweten
schappen om bijzondere belangen, als verdienste worden
aangemerkt en gehonoreerd. De natuurkennis schrijdt
voort via voor-oordeelen, d.i. voorafgaande oordeelen, die
zich naar de beantwoording der door hen ingeluide vragen
richten. In de geesteswetenschappen valt het apriori als
tellen en tèllen uiteen in vóoroordeelen en vooróordeelen.
De geesteswetenschap is het veld van de dubbelzinnigheid
in het apriori.
Dat Curatoren en Stadsbestuurderen van Amsterdam
mij waardig gekeurd hebben om de leerstoel voor wijs
begeerte aan deze universiteit te bezetten, stemt mij tot
vreugde. Ik verkrijg daardoor de gelegenheid om een aan
drang te volgen, die zich in mijn vroegeren arbeid bijna
tot hinderlijk wordens toe openbaarde. Dat voortaan die
neiging zal samenstemmen met mijn taak begroet ik als
een bijzonder geluk. Aan mijn achtjarig hoogleeraarschap
aan de Vrije Universiteit verbindt zich een rijkdom van
herinneringen. Met dankbaarheid denk ik aan den vriendsehappelijken omgang met vele collega's en ik hoop dat
deze bestand

zal blijken

tegen mijn

overgang. Mijn

vroegere leerlingen zullen mij bereid blijven vinden om
hun belangen naar vermogen te behartigen.
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Dames en Heeren Leden van den Academischen Senaat!
In Uw kring binnen te treden is mij een voorrecht. Ik
zie mij' opgenomen in een groep van mannen en vrouwen
die de wetenschap dienen met al de krachten van hun
verstand, aan wie een belangrijk deel van de Nederlandsche intelligentie ter vorming is toevertrouwd, die de
gemeenschap voorlichten met hun uitkomsten en inzichten.
Met eenigen van U heb ik sedert jaren in persoonlijk
contact gestaan; mijn wensch is dat zich dit moge uit
breiden tot velen. De leeropdracht in de wijsbegeerte en
mijne opvatting daarvan brengt mede, dat ik mij ook vakwetenschappelijk in allerlei richtingen zal hebben te
oriënteeren. Uw tegemoetkoming zal ik op hoogen prijs
stellen, met Uw voorlichting trachten mij winst te doen
tot heil van het mij opgedragen vak.

Mijne Heeren Professoren van de Faculteit der Letteren
en Wijsbegeerte!
Volgens een oude traditie behoort de wijsbegeerte in de
litterarische faculteit. In onzen tijd kan men betwijfelen of
haar samenhang met de overige vakken van die faculteit
voldoende is om deze plaats te rechtvaardigen. Maar
althans is er voor iemand die uit de philologie tot de wijs
begeerte komt geen reden om dezen toestand anders te
wenschen. Daarnevens staat voor mij het bijzonder aan
trekkelijke, te worden opgenomen in een faculteit waarin
ik reeds eenige vrienden tel en waaruit velen mij terstond
na

mijn

benoeming

vriendschappelijk

zijn

tegemoet

getreden.
In mijn voorganger zie ik een man, die verre was van
die zelfverheffing en ijdelheid, die aan philosophen dikwijls
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eigen is. Het is vleiend voor zijn opvolger, dat Tj.de Boer
als historicus der wijsbegeerte op een speciaal terrein
een man is van internationale reputatie. Dat hij van de
rust, waarop hij aanspraak had, nog een vol jaar na zijn
aftreden voor de universiteit heeft willen beschikbaar
stellen, daarvoor mag ik hem hier openlijk dank zeggen.
Waarde Révész, hooggeachte collega! Ik weet dat gij
evenals ik U verheugt over den partner, met wien samen
de leerstoel van onzen, voorganger zal worden bezet. Dat
de splitsing ons in verschillende faculteiten brengt, moet
ik betreuren, zoowel om de affiniteit tusschen wijsbegeerte
en psychologie, als om het belang der faculteit, die op den
duur den psycholoog niet zal kunnen missen.
Dames en Heeren Studenten!
Van de colleges die ik zal geven is slechts een gedeelte
verplicht voor de studenten in de klassieke letteren. De
andere uren zijn vrij, Ik hoop dat gij ze zult bezoeken. Mijn
taak is, U te leeren denken. Dit za'1 ik trachten te doen in
aansluiting aan de begrippen die gij uit het leven en uit
Uwe vakwetenschap meebrengt. Daarnaast zal interpre
tatie der groote denkers als inleiding in wijsgeerige vraag
stellingen ons werk zijn. De wijsbegeerte is een speculatief
bedrijf, niet echter in dien zin, dat de inhouden der ervaring
buiten haar omgaan. Integendeel, zij zoekt juist het ware
begrip van die inhouden. Ik stel mij veel voor van onze
samenwerking en wil trachten niet alleen Uw leermeester
te zijn, maar ook Uw vriend te worden.
De taak die mij wacht, is te groot, te encyclopedisch dan
dat één man haar bij benadering behoorlijk kan vervullen.
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Van een voorziening der wijsbegeerte, die overeenkomt
met den omvang van dit vak en met de beteekenis van
deze universiteit, zal eerst sprake zijn, wanneer een stoet
van andere docenten,, vertegenwoordigers van verschil
lende wijsgeerige richtingen en wetenschappen, den
ordinarius omringt. Ik zal moeite doen om, voorzoover
de omstandigheden dat toelaten, uit mijn eenzaamheid te
worden bevrijd en om een toestand te boven te komen,
waarover elk deskundig buitenlander zich terecht zou
verbazen. Uiteraard begroet ik met vreugde, dat de wijs
begeerte van het recht en die van de wiskunde als
afzonderlijke vakken door twee docenten van rijpe ervaring
worden verzorgd.
Dit wat het organisatorische betreft. Wat mijzelf aan
gaat: de docent in de wijsbegeerte is nog geen wijsgeer
en wordt hiji dit ooit, dan is hij nog geen wijze. Zie hier de
innerlijke klimmingen, aan welker voet ik heden sta, en
waarmee ik mijn verdere jaren hoop te vullen.
Ik heb gezegd.
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AANTEEKENING.
Opzet en inhoud van het voorafgaande leenen zich minder tot
staving met afzonderlijke citaten. Overeenkomstig de drie samen
stellende gedachten: de vruchtbaarheid van het apriori in de natuur
wetenschap o,p grond van zijn relativeering; de autonome fundeering
der geesteswetenschappen op een eigen apriori en het bedenkelijke
daarvan; de oplossing der bedenkelijkheid in uitzicht gesteld door
een wetenschap van den mensch als zich corrapliceerend levend wezen,
valt de bijlbehoorende literatuur in drie groepen uiteen. De hier ge
noemde werken verwijzen zelf naar verdere literatuur. Hun opsom
ming wil aanwijzing geven van de wijsgeerige richtingen, waaraan het
gebodene zich, deels aanvaardend, deels afwijkend oriënteert.
A.

L. E. J. Brouwer,,

Wiskunde, waarheid, werkelijkheid, 1919.

E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem, I—Hl, 1922, 3de dr.
E. Cassirer,

Zur Einsteinschen Relativitatstheorie, 1921.

A. C. Elsbach,

Kant und die Relativitatstheorie, 1922.

H. Reicheribach, Relativitatstheorie und Erkenntnis a priori,, 1920.
W. Wundt,
B.

Logik I, 1922.

E. Becher,

Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, 1921.

E. Goblot,

Essai sur la classification dans les sciences, 1898.

E. 'Qoblot,

Le système des sciences, 192'2.

Th. L. tiaering,

Die Individualitat in Natur- und Geisteswiissenschaft, 1926.

H. Rickert,

Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffs-

H. iRickert,

System der Philosophie, I. 1921.

G. Simmel,

Probleme der Geschiehtsphilosophie, 5de dr., 1923.

bilding, 1'928, 51de dr.

F. Tönnies,

Zur Theorie der Gesc'hichte, Archiv f. syst. Philo
sophie, VIII, 1902.

E. Troeltsch, Gesammelte Schriften, Bd II, III, 1922.
W. Wundt,

Logik, I—III; 4de en 5de dr., 1920—'24.
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C.

H. Bergson,

L'évolution créatrice, 34ste dr., 1929.

L. Brunscfovig,

De la cotinaissance de soi, 1931.

F. J. J. Buytendijk,

Over het wezensonderscheid van mensch
en dier, 1922.

M. ïïeidegger,

Sein und Zeit I, 1927.

M. Heidegger,
S. Marck,

Was ist Metaphysik? 1929.

Die Dialektik in der Philosophie der Gegen-wart, 1930.

E. Le Roy,

L'évolution de 1'i.ntelligence, 1(929.

M. Scheler,

Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1927.

G. Simmel, Soziologie, 3de dr., 1923.
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