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EEN WOORD VOORAF.

Aanmatigend maar ook bescheiden kan de titel van dit werk klinken.
Aanmatigend zou hij wezen, indien ik door « Grondbeginselen » een
diepvorschende studie van de laatste denkbeginselen bedoelde ; bescheiden echter, als ik een aanvankelijke kennismaking met den logischen
bouw van het denken nastreef. Vermits dit werk geschreven is met het
doel mijn studenten, die tot de wetenschappelijke faculteit behooren, een
handboek en een leidraad te verschaf fen, wensch ik dat de titel in de
bescheiden beteekenis worde opgevat. De geest van het academisch leerprogramma verplicht mij tot een overzicht en niet tot een uitdieping van
de wijsgeerige vraagstukken in zoover zij de logica betref fen. Deze
omstandigheid verklaart op voldoende wijze, meen ik, de samenstelling
van dit handboek. Met het oog op den beschikbaren leertijd kan van
volledigheid geen spraak zijn, en indien het vakkundigen bevredigde, zou
het voor het bedoeld publiek zijn oogwit missen.
De uitgever nochtans wenschte dat het ook voor buiten-universitaire
belangstellenden bruikbaar wezen zou. Op zijn verzoek ben ik ingegaan,
doch ik verzoek den lezer indachtig te willen zijn dat mondeling onderricht deze bladzijden moet aanvullen, en niet te streng te oordeelen over
den schrijver zoo hij een of ander ontmoet, dat wegens beknoptheid
eenige onduidelijkheid zou kunnen achterlaten.
In de bibliographische opgave zal het ecclectisme in de inspiratie aan
lezer niet ontgaan.
H.D.V.
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HOOFDSTUK I.

OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS
DER WI JSBEGEERTE.
A. Comte, de theoreticus van het positivisme, verdeelde de geschie-

denis van de menschheid in drie stadia : in een godsdienstig, een metaphysisch en een positief stadium. Mensch en natuur werden in het eerste
verklaard door de activiteit van mensch-gelijke maar hoogere wezens ;
in het tweede door abstracte ideeen en beginselen, en in het derde door
de nauwkeurige waarneming van het feitelijk gebeuren en de onderwerping van dit gebeuren aan een stteng, mechanisch determinisme.
Ofschoon nu de uitwerking van dit schema der geestesgeschiedenis ver
van onberispelijk is, mogen wij niettemin vrijmoedig erkennen, dat het
bruikbaar is als grondindeeling voor onze geschiedenis.
De geschiedenis der wijsbegeerte verloopt grootendeels in het tweede
stadium van dit schema. Vooraleer de mensch zich bewust was van
zekere logische eigenschappen, die een kennis tot wetenschap bestempelen, dacht hij na over de groote vraagstukken, die zin en beteekenis
aan zijn leven geven, en zijn behoefte aan weten over mensch en natuur
voldoen. Daarbij brachten de levensomstandigheden den primitieven
mensch, naast de reeds hoogerop willende bespiegelingen, ook tal van
practische problemen aan, waarvan de oplossing zou bijdragen tot de
bewoonbaarheid van de aarde, en die hij om die reden dan ook voortdurend overwoog en in een half-empirische, half wetenschappelijke techniek tot oplossing bracht. De echo der primitieve beschavingen werd
mondeling van geslacht tot geslacht overgedragen, maakte deel uit van
de religieuze en heroische geschiedenistafereelen dier volkeren. De bedienaren van den godsdienst waren veelal de encyclopedisten dezer
primitieve culturen op Afrikaanschen en West-Aziatischen bodem.
Onze Europeesche beschaving is het werk der Grieken, doch de eerste
historische figuren waren reeds uitgewekenen, die op de kust van KleinAzle zeer welvarende kolonien hadden gesticht en door hun handelsbedrijvigheid met de oude beschavingen in aanraking waren gekomen. Hoe
bitter het voor ons speculatief Logos-ideaal moge klinken, de techniek is
it

de oorsprong van onze wetenschap en wijsbegeerte. De eerste denkers
van Griekenland waren geen geleerden en geen wijsgeeren van beroep,
maar bedreven ingenieurs, politieke mannen of wakkere handelslui, die
als autodidacten en buiten-huis-levende menschen de quintessens der
antieke cultuur in zich hadden opgenomen. Doch met Thales en zijn
lonische of andere voor-Socratische geestesgenooten, begint een nieuw
tijdstip, dat A. Comte het metaphysisch of het wijsgeerig noemt. Ernest
Renan spreekt van het « Miracle Grec ». Dit mirakel bestaat derhalve
geenszins in de schepping van een nieuwen beschavingsinhoud, maar
integendeel in de modificeering van de voorhanden ideeen en problemen.
Wij noemen over het algemeen wetenschap elk kennisgebied, waarin de
mensch een oorzaak zoekt voor de verschijnselen der hem omringende natuur. Welnu, het mirakel bestaat in de dubbele verandering, die zich voor
het eerst, ten minste in zoover dit historisch kan nagegaan worden,
openbaart in het denken bij de Grieksche kolonisators : 1 ) het streven
naar evenredige oorzaken voor het natuurgebeuren, dat in de primitieve
beschavingen veelal aan de willekeur van mythologische personen toegeschreven werd, waardoor zich reeds het vermoeden van een cosmisch
determinisme uit ; 2) de toepassing van den mathematischen maatstaf
op deze verschijnselen, streving, waarin reeds de rationalistische verklaring van dit determinisme wordt voorgevoeld.
Het baart geen verwondering dat de aandacht van de menschen het
eerst op de aarde of de natuur geves. tigd werd. De gebondenheid van
het leven en de menschelijke bezigheden brengen zulks mede. De eerste
wetenschap is dus van cosmologischen aard, en het eerste standpunt der
Grieken is geocentrisch. De verklaring der stof is het centraal vraagstuk
en over de vroegste cosmogonieen heen, reikt het denken van meet of
bijna tot de hoogste abstractie : de bevatting van het zijn als zoodanig.
Wij bevinden ons in voile metaphysics. Bij Parmenides is reeds de
grondstof ontdaan van haar materieel bestand en wordt zij een logisch,
constructief begrip, waardoor de styliseering der werkelijkheid of natuur
zoo innig vergroeit met den Griekschen geest, dat zij met Plato en
Aristoteles een hoogtepunt bereikt, dat men eerst veel eeuwen later
opnieuw heeft kunnen bereiken. Het mathematisch ideaal van enkelvoudigheid en begripsconstructie voert de natuurphilosophie naar de ontologie heen.
Doch de styliseering der natuur en haar weergeven in een strak
systeem van begrippen, schijnt de veelvormigheid en vooral de verandering, de beweging, het worden niet meester to kunnen. Onmiddelijk
legt de Griek den kritischen maatstaf aan zijn natuurconstructie aan.
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De reflexie over de waarde zijner cosmologische bespiegeling is de oorsprong der Grieksche logica. Van grenzeloos vertrouwen in de kracht
van het intellect en in de waarachtigheid zijner rationalistisch-mathematische wereldvisie, vervalt deze logica in het subjectivistisch adagium
der Sophisten : de mensch is de maatstaf aller dingen. Plato en Aristoteles
de vertegenwoordigers der groote bezinning, integendeel, vatten de integrale wetenschapsleer aan. Socrates beeldt reeds den oorsprong en de
realiteitswaarde der algemeene, abstracte denkbegrippen uit ( zooals b.v.
van het goede en van het rechtvaardige, enz.). Plato beschouwt deze
begrippen niet als zuivere denkconstructies, doch als de zelfstandige
typen, waaraan de empirische werkelijkheid haar zoo-zijn dankt. Aristoteles, eindelijk schept de moderne logica. Onze denkbegrippen, niettegenstaande zij door hun karakter van algemeenheid van de werkelijkheld vervreemd zijn, hebben realiteitswaarde, en stellen de concrete
werkelijkheid voor, omdat zij uit die werkelijkheid door middel van de
abstractie gehaald werden. Tusschen de orden van zijn en denken
heerscht er een volledige harmonie ; wat ons denken met evidentie inziet,
verdient vertrouwen. De begrippen en beginselen der wetenschap steunen op de evidentie. Doch de evidentie zelf, waarop steunt zij ? Is zij
meer dan het subjectief gevoel, zooals de sophist beweerde ? Het
standpunt van Aristoteles is niet duidelijk. De waarde der evidentie
vloeit voort uit het geloof in de « Nous », die nu eens met het subjectief
vermogen, maar dan ook weer als een supra-individueel rijk van geestelijkheid wordt beschouwd, waaraan ons vermogen zijn normatieve kracht
ontleenen zou. De laatste rechtvaardiging van de kennis echter is het
beroep op de « Nous ».
Dit beroep scheen aan de kritische, altijd iet of wat sceptisch aangelegde Grieken willekeurig. Zich beroepen op het zoo-zijn van den geest
is ten slotte Been verklaring, maar een geloofsact. Deze act nu weigeren zij
te stellen. Ze gingen echter op een zonderlinge manier te werk. Zij gaven
de natuurbeschouwing om zeggens voor goed op en wendden zich beslist tot het probleem van den mensch, net zooals ook Socrates indertijd,
door de dialectica der Sophistiek, genoopt was alle cosmologisch denken
uit den booze te achten en houvast te zoeken in de moraal. De postAristotelische of Alexandrijnsche tijd is ethisch van inhoud. De talrijke
nieuwe godsdienstvormen, de Stoa, het Epicurisme, het scepticisme vormen de Grieksche reflexie over God en mensch. Zij wordt met dezelfde
hooge geestesgaven uitgevoerd als de cosmologische, en beide zullen nog
een oogenblik in het stoicisme en neoplatonisme samenvloeien.
Athene echter is niet langer meer het centrum der Helleensche intel13

lectualiteit. Het geestesleven concentreert zich rond Alexandria met zijn
groote bibliotheek, zijn grootscheeps ingericht onderwijs en zijn Aristotelisch-encyclopedischen geest, waarin alle gebieden der wetenschap solidair zijn, zooals hun voorwerpen het in werkelijkheid zijn. Deze hoog
wetenschappelijke tijd is van minder beteekenis voor de wijsbegeerte.
Een nieuw felt doet zich in het geestesleven voor. Rome onderwerpt de
oude en de Grieksche wereld aan zijn heerschappij en tegelijker tijd
doet het Christendom zijn intrede. Het is eveneens anthropocentrisch. Het
Christendom is nog meer dan de laat-Grieksche ethiek een levenssysteem,
geen wijsgeerig, speculatief systeem. Het is de doordringing eener nieuwe
moraal in de decadente wereld der Oudheid, en deze moraal staat vaak
vijandig tegenover de wetenschap der heidenen. (Hypathia) Doch ook
het Christendom moet om proselytische redenen rekening houden met de
Grieksche hypercultuur en sluit zijn geloofsleer innig aan bij het op zich
zelf mystisch, God-toegekeerd neoplatonisme. Lift de verbinding van de
Hebreeuwsche heilsleer met de Grieksche wijsbegeerte, reeds duidelijk
bij den H. Paulus waar to nemen, ontstaat de Patristiek.
Een nieuw probleem echter vloeit uit deze versmelting van theologie
en wijsbegeerte voort, nl. de betwisting van geloof en weten. De theologie
steunt op het goddelijk gezag, dat zich in de Schrift heeft geopenbaard,
de wijsbegeerte op het gezag van de rede. Het is zeer natuurlijk, dat religieuze gemoederen de wijsbegeerte of feren aan de religieuze waarheid,
en dat heidensche vrijgeesten alle waarde aan de theologie ontzeggen.
Het Christendom echter overweldigt de Romeinsche wereld, en de Kerkvaders splitsen zich nopens dit twistpunt in twee richtingen : 1 ) de eenen
wijzen de rede eenvoudig af ; 2 ) de anderen besluiten tot de identiteit
van geloof en weten. Deze laatste richting telt de invloedrijkste Kerkvaders en binnen haar schoot worden de Grieken Plato en Plotinos de
ware typen van de met het geloof vereenigbare wijsbegeerte. Zeer
duidelijk is dit het geval met den grootsten alter Kerkleeraren, den H.
Augustinus.

De inval van de barbaren bedreigt, van dit oogenblik af, niet alleen
het vervallende dmperium Romanum », doch de antieke beschaving
in het algemeen. De Germanen worden echter gekerstend. Het Christendom vestigt zijn hierarchie op het burgerlijk en militair bestuurskader
der Romeinsche organisatie ; als eenige geletterde stand verkrijgt de
clerus een feitelijk overwicht op het wereldlijk gezag ; de kloosters worden de musea der oude geleerdheid, maar ook meermaals de kanselarijen
van de wereldsche vorsten.
Noemenswaardige wijziging ondergaat deze toestand niet voor Karel
14

den Groote. Met de uitbreiding der beschaving, welke deze vorst inluidt,

verrijst ook de wijsbegeerte, die zooals in den Patristischen tijd, neoplatonisch is, en soms ook een pantheistische strekking vertoont. ( XI-XIIde
eeuwen.) Naarmate echter uit de kloosterbibliotheken en vooral uit de
Arabische kringen ( die, na eerst in Egypte en in Bagdad een gunstigen
bodem te hebben gevonden, zich in Spanje gaan vestigen) de handschriften van Aristoteles' werken opduiken, komt hij meer en meer op
het voorplan der wijsbegeerte te staan, omdat men in zijn leering een
tegengif meende te ontdekken tegen de pantheistische consequenties van
het neoplatonisme. Een Arabisch Aristotelicus, Averroes, doet echter deze
verwachting te niet door een monistische interpretatie der «Nous»-theorie.
Doch spijts dezen Averroistischen terugslag, blijft Aristoteles de zegsman
van de christelijke Middeleeuwen. Doch slechts voor zeer korten tijd,
amper vijf en zeventig jaren. Zijn heerschappij maakt meer een episode
dan een tijdperk in de geschiedenis der wijsbegeerte uit. De wijsbegeerte
der christelijke Middeleeuwen noemt men de Scholastiek. Haar hoofdvertegenwoordigers zijn : Abaelardus, de H. Bonaventura, de H. Thomas
Haar
van Aquino, Dun Scott, Zeger van Brabant, Willem van Occam.
grondvraagstuk is nog altijd de betwisting van geloof en weten. De
door de Kerk bekrachtigde opinie is de thomistische. Tusschen beide is
er eene gedeeltelijke identiteit, zoodat de rede nooit het geloof mag tegenspreken en in geval van conflict den voorrang aan het geloof laten moet.
Dit « conformiteitsysteem » is in de laatste jaren ook in kerkgezinde
kringen betwist geworden. Op logisch gebied was de rumoerigste kwestie
ongetwijfeld het Universalienvraagstuk. Welke werkelijkheid geven onze
algemeene en abstracte begrippen weer ? De vier antwoorden, door de
Middeleeuwen op deze vraag gegeven, zullen wij later in een ander
verband terugvinden.
De 14de eeuw is vervuld met een onsmakelijk getwist over dit vraagstuk, en de weerzin erdoor verwekt zal bijdragen tot de ontbinding van
de Scholastiek in de 15de eeuw. Een feit van internationaal belang, n.l.
de verovering van Constantinopel door de Turken doet zich in 1453
voor. De Byzantijnsche geleerden, gewapend met geheel de Grieksche
geleerdheid van voorheen, vestigen zich in Italie het humanisme ontstaat en bindt den strijd aan tegen de barbaarschheid der Scholastische
denk- en leermethodes de gevestigde organen, als de Kerk en Aristoteles
boeten er ruimschoots hun gezag bij in ; talrijke uitvindingen veranderen
de physionomie van het burgerlijk leven en van den burgerlijken geest
( drukkunst, buskruit, ontdekking van Amerika, enz.). De Renaissance
huldigt tegenover de ascetische levensbeschouwing van de Kerk een aes15

thetische en stelt het genie tegenover het heilige. Daarom is zij zees
actief op kunstgebied : letteren, schilder- en beeldhouwkunst. Benevens
tot de verheffing van het Latijn tot de taal der geleerden, leidt zij tot de
vorming van nationale talen als b.v. Italiaansch en Fransch. Tegenover
het kerkelijk overwicht op de maatschappij, bevordert zij de vorming
van nationale staten, niet in het minst door de schepping eener politieke
philosophie en door de uitbreiding der rechtsgeleerdheid. Zij legt met
een woord den grondslag voor de moderne levensbeschouwing.
Nochtans op wijsgeerig gebied is zij arm. Zij vervangt de logica door
de welsprekendheid en toont door dit feit, dat zij niets van het wezen
der wijsbegeerte begrijpt. Doch zij voert geleidelijk tot een nieuwe denkmethode. Binnen haar schoot ontwikkelen zich krachtig twee wetenschappen : de wiskunde en de natuurwetenschap. (Nicolaas van Cues, Raymond Lullus, Leonardo da Vinci, Telesio, Cardanus, enz.). De eerste verovering van het modern denken is neergeschreven in het boek : De
Orbium Revolutionibus door Copernicus. (1543 ). De Ptolemaeische
wereldvisie wordt door de heliocentrische vervangen, die eerst met
Galilel en met Kepler (1ste helfst der 17de eeuw) gemeengoed wordt.
Zij moet leiden : 1 ) tot een mechanische natuurverklaring en tot een
deterministisch wereldinzicht, en 2) tot een pantheistische mystiek. Deze
laatste werd voltrokken door een monnik, Giordano Bruno, in 1600 te
Rome wegens ketterij verbrand.
De eerste consequentie echter is van veel ernstigeren aard, want zij
brengt een totale wijziging mede in de wijsbegeerte en de wetenschap te
weeg. Zooals in den Griekschen tijd, wordt de mathesis het type van de
logica. (Vives, Ramus, Zabarella). Zij is de wetenschap, die zich met
onweerstaanbaarheid aan den geest opdringt, en die het geestelijk accoord onder de menschen teweeg brengt, omdat zij al haar stellingen
met noodzakelijke consequentie uit enkele grondaanschouwingen ( bepalingen en axioma's ) afleidt, en omdat deze laatste door den geest geconstrueerd en niet uit de waarneming der werkelijkheid gededuceerd
worden. Omdat zij, met andere woorden, een ideeele wetenschap is. Nu
rijst echter de vraag of niet alle wetenschap, ook die der werkelijkheid,
door de toepassing van dezelfde methode tot denzelfden graad van zekerheid kan gebracht worden.
Dit vraagstuk stelde en loste Descartes op (1595-1650 ). Vooreerst
voor de stoffelijke natuur : de stof is slechts uitgestrektheid, dus een
kwantitatief object. Zij kan dientengevolge onderworpen worden aan de
mathesis. De beweging insgelijks, omdat alle beweging slechts ruimtelijk
is. Doch de toepassing der mathematische methode heeft voor gevolg
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dat niet alleen de natuurkunde, maar ook de wijsbegeerte of de wetenschap der geestelijke werkelijkheid tot een goed einde worden gebracht.
De inhoud dezer wijsbegeerte is hoofdzakelijk nog de traditioneele, de
vorm is evenwel gewijzigd. Een andere kennistheorie ligt ten grondslag.
De physica van Descartes is die van zijn tijd. In den loop der 16de
eeuw wordt de mechanistische wereldbeschouwing voor goed gevestigd.
Tycho-Brahe voert de Ptolemaeische astronomie op tot het hoogste punt,
dat zonder een proefondervindelijke techniek bereikt kan worden, doch
omstreeks 1600 worden voor het eerst lenzen vervaardigd, en benevens
de mathesis wordt de observatie een gewichtig hulpmiddel der hemel•
kunde, waarin Kepler en Galilei Copernicus' geniale denkbeelden uitwerken. Gable]: van den anderen kant ontdekt de fundamenteele wetten der
bewegingsleer of mechanica, die Newton op de astronomie toepaste en
met de gravitatietheorie het huidig beeld van den cosmos ontwerpt.
Aan de wijsbegeerte van Descartes echter was een ingewikkelder lot beschoren. Deze wijsbegeerte bestond in een methode om de waarheid op een
onbetwistbare wijze te achterhalen. Welnu, zijn mathematisch-rationalistische methode wordt niet algemeen aanvaard. In rechtstreeksch verband
met het cartesianisme vertoont de wijsbegeerte een dualistische ontwikkeling : een rationalistische, die het ten slotte met Descartes eens is over
de methode en vertegenwoordigd is door Spinoza, Malebranche, Leibniz,
Wolf ; en een empiristische, die integendeel de experimenteele methode
in het natuuronderzoek huldigt en vooral in Engeland met Locke en
Hume heerscht.
De zekerheid der wijsbegeerte en der zijnswetenschappen over het algemeen deze alleen worden betwist ) is voor het rationalisme of hanker
lijk van den verstandelijken oorsprong der kennisbestanddeelen, waardoor ons voor de ervaring geleerd wordt, hoe de zijnswereld MOET zijn,
terwijl zij voor het empirisme aangebracht wordt door het feit, dat onze
kennis rechtstreeks of onrechtstreeks uit de ervaring afstamt en dus
door de onmiddellijke waarneming van de dingen ingeluid wordt. Het
Grieksch vraagstuk der zekerheid krijgt bijgevolg in de 17de eeuw een
nieuwen vorm. Zij is afhankelijk van den oorsprong, ja vaak, van den
psychologischen oorsprong onzer begrippen of voorstellingen van dingen.
Deze oorsprong is ofwel het verstand, ofwel de ervaring. De 18de eeuw
verloopt over het algemeen te midden van deze discussie ; de rationalistische methode van Descartes wordt afgewezen, terwijl men zijn mechanische natuurkunde in haar hoofdzakelijke elementen en in haar geest
behoudt. De empiristische daarentegen wordt aangezien als het denkinstrument, dat ons op vertrouwbare wijze inlicht over het wezen en
de betrekkingen der dingen.
2
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Dit was de toestand tot 1781, het jaar, waarin I. Kant, na twaalf jaar
meditatie, zijn « Kritik der reinen Vernunft » publiceert. Ook hier is de
methode het centrum. Kant vroeg zich eveneens af, hoe wij met zekerheid de wereld der dingen kennen, of, om het met zijn eigen formule
weer to geven : hoe wij kunnen inzien, dat onze begrippen noodzakelijk
overeenkomen met objecten ? Het eigenaardige van Kant's methode ligt
in de samenwerking der twee methodes, die op het cartesianisme ingeent
waren. De stof of de inhoud der kennis moet ontleend worden aan de
rechtstreeksche waarneming, doch haar vorm wordt op spontane wijze
door het verstand voortgebracht. Onze logische begrippen en beginselen
zijn derhalve vormen van verbinding, van synthesen, waardoor wij de
stof der waarneming tot objecten verbinden. Het volkomen bepaald object bestaat dus in de werkelijkheid niet, maar wordt door de activiteit
van den geest gevormd. Begrippen komen noodzakelijk met objecten
overeen, omdat deze laatste door de begrippen zelf gevormd worden.
Kant's navolgers, Fichte, Schelling, Hegel, oordeelden, dat in deze
omstandigheden de waarneming en het zelfstandig bestaan van dingen
overtollige hypothesen waren, en dat de geest derhalve ook den inhoud
der kennis en niet alleen den vorm produceert. Zij waren idealisten,
loochenden het bestaan van dingen, en derhalve de zijnswetenschap in
den echten zin van het woord.
Dit extremistisch standpunt in de wijsbegeerte viel toevallig samen met
een geweldigen vooruitgang in al de zijnswetenschappen : de natuurkunde met al haar onderdeelen, de scheikunde, de biologie, de paleonto
logie, enz. breidden zich boven alle verwachtingen uit aan de hand van
de waar- en de proefneming, of werden geboren door de toepassing van
dezelfde empiristische methode. Alle uitkomsten dezer bloeiende wetenschap verkregen een practische zekerheid door de technische successen,
die ze oogstte. De omzetting van de zuivere wetenschap in de techniek
verandert het uitzicht van de beschaving. De mensch heerscht over de
natuur door middel van een betrekkelijk klein getal wetten, die hij door
de practische realisaties aan het leven van individu en maatschappij
dienstbaar maakt. De 19de eeuw overwon ruimte en tijd, overwon ziekten
en sociale rampen, en verwekte een nieuwen geest in de menschheid. De
empiristische methode had hare bruikbaarheid en waarde bewezen : zij
had het meesterschap over de natuur veroverd. Daaruit ontstond een materialistische levensbeschouwing. De methode scheen onaanvechtbaar.
Welnu, deze houdt alleen rekening m k t het « wetenschappelijk feit », met
datgene wat volstrekt algemeen waarneembaar en voor omzetting in mathematische formules vatbaar is. Dit echter is het louter kwantitatieve,
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Welnu het kwantitatieve is de stof. Derhalve leidt de empiristische methode tot de uitschakeling van het niet-stoffelijke. Inderdaad, aldus oordeelden de geleerden in de verloopen eeuw, en aldus vooral de wetenschapsphilosophie door A. Comte uitgedacht. Zij was het positivisme. In
de wetenschap kan zekerheid worden verkregen omdat zij bij het kwantitatief-meetbare blij ft. In de wijsbegeerte echter niet, omdat zij slechts
pseudo-problemen behandelt. Het niet-waarneembare kan niet objectief
gewettigd worden, omdat de waarneming de eenige verificatiemethode is.
Buiten de positieve wetenschap derhalve is geen zeker weten mogelijk.
De wijsbegeerte heeft in den traditioneelen zin van het woord geen inhoud. Nochtans heeft zij in het complex der wetenschappen een rol te
vervullen, nl. zij moet de unitaire wereldbeschouwing opbouwen, die de
verscheidene wetenschappen hebben uiteengerukt. Elke wetenschap onderzoekt een deel der natuurverschijnselen en synthetiseert ze in een stel
van wetten. Welnu, de wetten der onderscheiden wetenschappen tot een
sluitend wereldsysteem coordonneeren, is de zaak der wijsbegeerte. Zij
is dus niet essentieel van de wetenschap onderscheiden, maar is haar
bekroning. Zij is de systematiek der empirische wetenschappen, en blijft
dus fundamenteel op hetzelfde denkplan als deze laatste. De wetenschap
leidt dus tot de ontkenning van de oorspronkelijkheid der wijsbegeerte.
Van veer langen duur is de positivistische overheersching niet geweest : van of 1875 zwelt de reactie aan. Zij ontstaat en in de wijsbegeerte en in de wetenschap. De eerste verwijt aan het positivisme door
de afwijzing der metaphysica het rationeel beheer van het daadleven
onmogelijk te maken, de menschelijke behoefte aan moraal niet te bevredigen en op die wijze een eenzijdige en dus onwerkelijke levensbeschouwing aan den mensch te willen opdringen. De wetenschap echter,
van haar kant, merkt een tegenstrijdigheid op in het positivisme zelf.
Dit wees alle wijsbegeerte beslist van de hand, doch huldigde niettemin
een materialistische metaphysica. Immers de loochening van alle spiritueele werkelijkheid is geen voorwerp van ervaring, maar de metaphysische interpretatie van de alleen-tegenwoordigheid der stof in de ervaring.
Het positivisme berustte op Descartes' philosophische natuurkunde, doch
ontzegde tevens aan elken philosophischen grondslag, wetenschappelijke
waarde. Daarenboven legde de wetenschap den kritischen maatstaf aan
haar eigen wettelijkheid aan. H. Poincare en E. Boutroux b.v. toonden,
hoe de wetenschappelijke wet geen volstrekt noodzakelijke noch strict
algemeengeldige norm voor de dingen is, maar slechts een bruikbare hypothese, die bij benadering het verloop der natuur regelt.
Deze tweevoudige reactie voerde tot de vestiging van een nieuwe
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wijsbegeerte. Vooraleer oorspronkelijke denkbeelden uit te drukken, beleefden de groote systemen der geschiedenis een periode van herleving :
neokantisme, neoscholastiek, neohegelianisme, en in Frankrijk een neovolontarisme, dat tot Maine de Biran terug loopt. Doch door het experiment
van het materialisme was het vertrouwen in het rationalisme geschokt.
De zuivere rede leidt fataal tot het cosmologisch determinisme der positieve wetenschap en tot het ethico-religieus agnosticisme. De nieuwe wijsbegeerte dient zich aan onder de vlag van het irrationalisme. Het pragmatisme van W. James, het activisme van R. Eucken, het intuitionisme
van Blondel en de levensleer van H. Bergson zijn alle pogingen om het
geestesleven met een oorspronkelijk intuitievermogen te verbinden. De
rede is het kenvermogen voor de brute stof, dus voor de wetenschap,
terwijl de intellectueele intuitie het vehiculum is van innig-geestelijke
experimenten en derhalve het denkmiddel voor de metaphysische, ethi•
sche en godsdienstige ervaring. De huidige phaenomenologie staat nog
op hetzelfde standpunt.
Dat is, in zijn groote trekken, de ontwikkelingsgang van onze westersche wijsbegeerte. Wij verkeeren op onze dagen in een stadium van onrust en zoeken een nieuw systeem. Elk nieuw systeem is afhankelijk
van een nieuwe logica, d.i. van een nieuw investigatiemiddel der nietempirische werkelijkheid. Als zoodanig dient zich ten huidigen dage de
phaenomenologische methode aan. De toekomst, en zij alleen, zal uitwijzen of deze krachtig genoeg is om een nieuwe levens- en wereldbeschouwing in het leven te roepen, die met de Grieksche, de Cartesiaansche en de kritische op eenzelfde lijn kan gesteld worden.
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HOOFDSTUK II.

HISTORISCHE OMTREKKEN
VAN DE LOGISCHE WETENSCHAP.
Zeer dikwijls loopt de litteraire kritiek de literatuur vooruit. Logica en
wetenschap staan niet in dezelfde . tijdsverhouding. De wetenschap ging
de vorming der logica vooraf, en deze laatste is als het ware de kritische
inkeer van den mensch na de constitutie der wetenschap. Daar onze »
logica opklimt tot de Grieksche, moeten wij van de voor-Grieksche niet
gewagen. De Grieksche logica volgde de verwezenlijking van twee wetenschappen op. De eerste omvatte de bespiegeling over de natuur van de
stof en kan dus cosmologie genoemd worden. De vroeg-Grieksche natuurphilosophie, zeide ik in het vorig kapittel, leidde tot een rasechte metaphysica van het zijn, vooral bij de Eleaten. Welnu, deze abstracte zijnsleer mondde uit in de zeer sterke dialectica, welke haar toppunt bereikte
in de z.g.n. paradoxen van Zenon betref fende de stof en de beweging.
Hieruit bleek, hoe de metaphysische stoftheorie den mensch voerde tot
redeneeringen, die met de zintuigelijke ervaring in zeer schril contrast
stonden. Het cosmologisch rationalisme van den praesocratischen tijd zag
zich dienvolgens verplicht tot een nauwkeurig overwegen van zijn wezen
en zijn realiteitswaarde.
Van den anderen kant was Griekenland, vooral van of de Pythagoreische school, de bakermat der wiskundige wetenschap geworden. Deze
wiskunde bestaat uit een systeen van noodzakelijke deducties, welke
zich met een groote zekerheid aan den geest opdringen. Door de meditatie der mathematische methode schiep Griekenland de syllogistische
deductie.
Geheel dit praesocratisch rationalisme was aan een scherpe crisis blootgesteld in de Sophistiek. Het relativisme dezer Sophisten bediende zich
van de rationeel-deductieve methode om het gezag van het cosmologisch
en mathematisch rationalisme to ondermijnen. Als gevolg van deze eerste
sceptische inbreuk in het Grieksch geestesleven, bleek een bezinning
onvermijdelijk, die zich hoofdzakelijk bezig hield met het nagaan der logische methode, die door de Sophistische toepassing onzeker en wan21

kelend was bevonden. Deze bezinning was het werk van de drie Grieksche grooten.
Onze logica bestudeert de drie verrichtingen van den geest : de begrips- en oordeelsvorming, en de redeneering. In zekere mate mag men
zeggen, dat de uitbeelding der begripsvorming door Socrates, die der
oordeelsvorming door Plato en die der redeneering door Aristoteles werd
geleverd, afgezien natuurlijk van uitzonderingen, die in dergelijk synthetisch schema noodzakelijk verwaarloosd moeten worden.
Socrates stond voor het vraagstuk der intellectueele kennis, of der
verstandelijke voorstelling van dingen. Haar wezen zag hij in de voorstelling van de wezenheid of essentie der dingen, en niet in de voorstelling hunner zintuigelijke verschijningsvormen. De verstandelijke voorstelling der dingen is dus een algemeene, die over talrijke individuen uitgebreid kan worden. Hiermede was het essentieele der begripstheorie
bereikt.
Plato zette dit werk der universaliseering van de verstandelijke objectskennis voort ; deze kennis was een volstrekt algemeene idee, die niet
meer van een onbepaald aantal individuen kon gezegd worden, maar
integendeel haar wezen aan de individuen meedeelde, terwijl zij zelf de
hoogste realiteit in de zijnstheorie uitmaakte. Indien de begrippen geen
zuivere geestesvoorstellingen, maar subsisteerende werkelijkheid zijn, dan
is de logica niet langer meer een logica van voorstellingen of van verstandsfuncties maar een metaphysische logica van dingen. Door deze
omstandigheid kon hij zich aan een oordeelstheorie wagen. Algemeene
zijnsbegrippen zijn dingen, stellen derhalve bepaalde zijnssoorten voor,
welke onderling in bepaalde betrekkingen kunnen staan. Zij kunnen ongetwijfeld in een attributieve verhouding tot elkander staan en het eene
kan van het andere gezegd worden. Welnu, deze verhouding wordt uitgedrukt in een oordeel. De logica zal bestaan in het onderzoek naar de
mogelijke vormen van attributie, die door de hoogste zijnssoorten geduld
worden.
Aristoteles brak met zijn voorgangers niet of ; hij werkte integendeel
hun idee systemathisch en volledig uit. De Peripatetische logica is derhalve, evenals de Platonische, geen louter voorstellingslogica, maar een
ontologische of zijnslogica, en zelfs een logica van natuurobjecten. In
de zijnswereld of in de natuur zag hij een rationeel systeem, dat in overeenstemming met onze denkwereld georganiseerd was, waaruit voortvloeit, dat zijn en denken naar omvang en verrichting op elkander gepast
zijn. Verstandsprocessen moeten derhalve beschouwd worden als zijnsprocessen. In de categorieenleer komt dit zeer duidelijk uit. We onder22

scheiden twee soorten denkprocessen : 1 ) begrip en oordeel, die de bestanddeelen van de deductieve natuurwetenschap of van het rationeel
denken leveren ; 2 ) de syllogistische redeneering, die de algemeene denkvorm aller wetenschap is. Deze redeneering organiseert de bestanddeelen volgens een bepaald aantal vormen, die den geest in het logisch
verloop van zijn denken bevredigen.
In de post-Aristotelische of Alexandrijnsche periode wordt het begrip
der logica ,enger geformuleerd. Vooral in de Stoicijnsche school verliett
zij voor de eerste maal haar metaphysisch wezen, om zich te beperken tot
de ontleding der subjectieve kennisfuncties en om van deze functies de
natuur en de voorwaarden te bepalen, buiten de beschouwing van alien
mogelijken inhoud. Deze laat-Grieksche opvatting der logica echter ging
niet over op de christelijke Middeleeuwen ; deze hielden zich integendeel vrij streng aan de Aristotelische conceptie, zonder haar op noemenswaardige wijze te veranderen of met een nieuwe aanwinst te verrijken.
De late Scholastiek ( 14de eeuw ) daarentegen keerde terug tot een
idee van de logica, die met de Stoicijnsche nauwe verwantschap vertoont,
ofschoon niet blijkt dat zij metterdaad op deze afgekeken is. Zij beschouwde de logica als een formeele wetenschap, zonder uitzicht op de
zijnswereld. Zij bestudeert slechts de betrekkingen tusschen begrippeiijke voorstellingen, zonder vooraf te denken, dat deze betrekkingen eveneens voor de werkelijkheid of zijnswereld geldig zijn. Zij kondigt aldus
den val van het groot rationalistisch beginsel aan : zijn en denken zijn
geen twee volmaakt noch noodzakelijk op elkander passende werelden ;
van de eene mag men dus niet tot de andere besluiten. Denkprocessen
zijn niet ipso facto zijnsprocessen. Met deze eeuw wordt de eerste periode
van de ontwikkeling der logica afgesloten.
Met de Renaissanceperiode en den Cartesiaanschen tijd begins in het
Westen een stadium, dat zees goed de vergelijking met het praesocratische kan doorstaan. Onafhankelijk van, en zelfs spijts de logica en de
wijsbegeerte der School, ontwikkelen zich op buitengewone wijze de
natuurwetenschap en de wiskunde. De nieuwe logica ontstaat een tweede
maal uit de kritische reflexie over den geleverden arbeid der wetenschappen. Zij worden niet betwijfeld zij vervullen echter den mensch met trots
om zijn kunnen. Bij niemand kan de idee ontstaan van een twijfel aan het
verstandsprocede, dat deze wetenschappen hielp opbouwen, • en feitelijk
komt ook geen wantrouwen in de literatuur tot uiting. De natuurgeleerden besef fen, dat in deze wetenschappen de Aristotelische deductie als
redeneeringsvorm van de wetenschap wordt toegepast en besluiten derhalve, dat de reden van den wetenschappelijken vooruitgang niet op het
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gebied der deductie kan gevonden worden. De deductie als de expositievorm van de wetenschap wordt niet aangevochten en wordt zelfs
algemeen erkend. Zij wordt echter hardnekkig betwist als ontdekkingsprocede van nieuwen wetenschappelijken rijkdom. De syllogistische
redeneering kan niet leiden tot het ontdekken van nieuwe waarheid, omdat
men oordeelde, dat zij dit nieuwe in haar praemisses veronderstellen
moet. Immers men beschouwde de logica als extensivistisch : alle menschen zijn sterfelijk ; welnu Socrates is mensch ; dus is hij sterfelijk. In
dit voorbeeld kan de sterfelijkheid van Socrates geen volstrekt nieuwe
waarheid zijn, omdat zij besloten ligt in de kennis der sterfelijkheid
van alle menschen en van de menschelijkheid van Socrates. Deze nieuwe
ontdekkings »-logica heeft dus voor doel de methodische processen
op het spoor te komen, waardoor de wetenschap haar kennisgebieden
onophoudend kan uitbreiden.
Welnu, deze processen vindt de Renaissance (Vives, Ramus, Zabarella) in de methode der wiskunde. Hierdoor onderscheidt zij zich van de
Scholastiek. Bij Descartes komt deze logica tot volledigen uitbouw.
De uitbreiding der mathernatische methode op de zijnswetenschap,
waaronder in de eerste plaats de natuurwetenschap bedoeld is, kan niet
uitgevoerd worden zonder een grondige wijziging van het begrip der
stof. Galilei en Descartes drijven haar door : zij kwantificeeren de stof
op een volstrekte wijze door haar met de uitgestrektheid, en door de
verandering of beweging met de ruimtelijke verplaatsing gelijk te stellen.
Is de stof, het voorwerp der natuurwetenschap, kwantitatief van aard,
dan is de natuurwetenschap over het algemeen een wiskundige disciplien, die de betrekkingen deter kwantiteit constateert. De natuurlijke
zijnsorde is clan in haar diepste wezen onderworpen aan de investigatiemethode der mathesis. De mathematische logica, die eigenlijk geen logica
kan, maar wel een denkmethode moet genoemd worden, vloeit voort uit
de ineenstorting der kwalitatieve natuurkunde. Hier gaf de natuurwetenschap aanleiding door de kritiek op de secundaire eigenschappen
der dingen, die als voorstellingen en niet als zijnspraedicaten moeten
beschouwd worden. Aan de zelfde bron danken de moderne physica,
mechanica en astronomie hun ontstaan. De rationalistische vleugel der
moderne wijsbegeerte bleef fundamenteel vasthouden aan de rationalistisch-Cartesiaansche opvatting der logica. Leibniz, hoewel terugkeerend in velerlei opzicht tot de denkbeelden der Middeleeuwsche
logica (vooral der 15de eeuwsche Scholastiek) wijkt niet stelselmatig
van dit standpunt af. Deze tweede phase in de ontwikkelingsgang der
logica zelf is dus een werk van wetenschappelijke kritiek, dat ingeluid
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wordt door den hoogen stand in de wetenschap zelf, en uitgevoerd met
het doel deze wetenschap van wijsgeerige zijde uit te fundeeren. Niet
hoofdzakelijk een hervorming der logica bedoelden Descartes en c.s. met
hun nieuwe methodeleer, maar den rationeelen grondslag wilden zij
leveren voor de natuurwetenschap, die experimenteel en wiskundig haar
waarde bewezen had. De tweede phase is derhalve niet per se wijsgeerig
en logisch alleen toevallig wordt het vraagstuk verplaatst naar waar
men het sedert de Grieken op uitnemende wijze geplaatst had.
De derde phase wordt door Kant ingeluid. Een omkeer heeft plaats
gehad. Het probleem is opnieuw op philosophisch terrein gesteld. Deze
phase is gekenmerkt door de vervanging der formeele, peripatetische
logica door de transcendentale. De formeele logica heeft het denkvermogen tot voorwerp en ontwikkelt op analytische wijze de vormelijke
kennisvoorwaarden uit het begrip van het denken zelf. Kant gaat anders
te werk. Hij vertrekt van het feit der wetenschap, (natuurkunde, wiskunde) en oppert geen bezwaar nopens hun zekerheid en logische eigenschappen van noodzakelijkheid en algemeenheid. Nochtans geloofde hij
niet in het Cartesiaansch beginsel, dat de wiskunde feitelijk de eenige
wetenschap is integendeel meende hij, dat de zijnsorde nog andere
betrekkingen dan wiskundige insluit, en dat derhalve haar studie niet
volledig is door de opheldering der kwantitatieve verschijnselen. Metecn
was Descartes' methodebeginsel vervallen : de wiskunde is niet langer
meer het investigatiedoel der zijnsorde. De realiteit eischt een veelheid
van methodebeginselen, daar zij zelf in haar wezen samengesteld is. De
transcendentale logica neemt zich voor uit te maken, hoe de kennis van
de zijnsorde mogelijk is, m.a.w. welke waarde onze apriorische verstandskennis als voorstelling van de werkelijkheid hebben kan. Het antwoord
op deze vraag beteekent echter zooveel als een logische wetenschap,
omdat zij de realiteitskennis in haar mogelijkheid bestudeert en niet als
een 'outer bewustzijnsfeit of als een in zich berustende denkorde, die
over een aantal wetten en beginselen beschikt. Integendeel zij bestudeert
de kennis in haar objectswezen. Zij kan derhalve geen afstand doen van
den inhoud, ofschoon zij van de eigenaardigheden der kennisobjecten
afziet. Maar zij heeft voor doel de betrekking vast te stellen tusschen
den geest, als totaalbegrip van kennis functies en zijn voorwerpen. Zij
is dus wezenlijk de logica van de algemeene objectskennis, die zich niet
tot een ontwikkeling van zuivere denkprocessen beperkt. En daarom is zij
een logische wetenschap, waaruit waarheid en niet alleen vormcorrectheid voortvloeit.
Kant's logica is dus geen formeele, geen voorstellingslogica, maar een
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objectslogica, een logica der zijnskennis en vooral een wetenschapsdiscipline. De voorwaardelijkheid der zijnskennis, waardoor wij haar mogelijkheid inzien, wordt naar voren gehaald. Dat is de eenige beteekenis van
e transcendentaal ». Deze voorwaarden liggen nu juist in de organisatie
van onze objects-denkorde zelf. Deze orde is georganiseerd door middel
van een groot aantal subjectieve functies, die zich noodzakelijk aan de
empirische gegevens der werkelijkheid opdringen.
Haar hoogtepunt bereikt de transcendentale logica in het panlogisme
van Hegel. Het zijn zelf is een spiritueele werkelijkheid, een idee. Het
zijnsproces is dubbel en is de ontwikkeling der idee volgens een immanente dialectica. In schijn is de logica teruggevoerd tot de Aristotelische
verwarring van denken en zijn, doch feitelijk is de toestand geheel veranderd. Want Aristoteles, die zijn en denken als vreemde halfronden
beschouwde, kon het wezen en de objectsvoorwaarden der logica slechts
door het dogmatisch postulaat der algemeene rationaliteit fundeeren,
terwijl de transcendentale logica van de logica zelf het beginsel van het
zijn maakt. Er is dus een groot onderscheid tusschen Aristoteles en Hegel.
Aan de 19de eeuw was het voorbehouden de vierde phase to ontwikkelen. De transcendentale logica, als die van objecten en van wetenschap, scheen wel in een zin gegrond, maar in een anderen zin onvoldoende. De spiritualiseering van de werkelijkheid volgde het rythme niet
op der wetenschappelijke evolutie die door middel van inductieve-experimenteele methodes gedragen werd. De logica, die in den Griekschen
tijd uit de kritische beschouwing van de cosmologische deductie,
later in de 17de eeuw van de mathematische deductie en in de 18de
eeuw van het physico-mathematische rationalisme, ontstaan was, reflecteert op het wezen en op de waarde der ervaringsprocedes, die den opbloei der positieve wetenschap in den loop der 19de eeuw gecondition
neerd hadden.
Stuart Mill, in zijn handboek der deductieve en inductieve logica,
codificeerde de op de positieve wetenschap berekende logica. Deze logica
maakt niet alleen aanspraak op formeele juistheid, maar sevens
zooals die van Descartes en Kant, op materieeele waarheid. Vermits
de ervaring ( waar- en proefneming ) altijd individuen voor zich heeft,
verwerpt Mill de logica van het universeele en brengt alle zijnsalgemeenheid terug tot bepaalde vormen van associaties van individueele zijnsvoorstellingen. Daarenboven besluit zij feitelijk om dezelfde redenen tot de wezensgelijkheid van deductie en inductie. Duidelijk blijkt
uit de opsomming alleen, hoe zij op haar beurt door een gevestigde
wetenschap en een beproefde wetenschapsmethode is voorafgegaan, zooals in de drie vorige ontwikkelingphasen der logica.
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Uit deze algemeene historische gegevens blijkt in de eerste plaats,
dat de logica nooit een volstrekt zelfstandige wetenschap is geweest.
Zij was immer de bezinning van den geest over een reeds voorhanden
wetenschap, en werd uitgebouwd volgens de bijzondere aspecten der
wetenschap, die er aanleiding toe gaf. Men kan haar derhalve niet
isoleeren uit de algemeene ontwikkeling van het wijsgeerig denken en
haar behandelen als een onhistorische, abstract verloopende wetenschap.
Zij is integendeel innig met den geest der tijden verbonden, en beschrijft
met dien geest een identische ontwikkelingscurve. Zij is de neerslag in
zijn hoogst denkbaren abstracten vorm van de levens- en wereldbeschou•
wingen der denkers. Wij moeten haar derhalve immer bestudeeren als
leiding en richting ontvangende uit den algemeenen stand van denken
en wetenschap.
Nochtans kan haar een zekere zelfstandigheid niet ontzegd worden.
Over de vier perioden harer ontwikkeling heen, blijft de formeele logica
dezelfde. Aristoteles construeerde ze in haar geheel. Descartes en Kant
getuigen, dat hun methodische overwegingen deze formeele logica niet
aantasten, maar haar integendeel erkennen en vooropzetten. Bij Kant kan
men dit getuigenis op de meest uitdrukkelijke wijze vernemen. Dit felt
moet ons niet verwonderen, omdat de formeele logica onafhankelijk is
van de wetenschappelijke methodes. Inderdaad, als ontleding van het
louter denkleven, afstand doende van alien kennisinhoud, ontwikkelen
zich de vormvereischten van het denken uit het begrip van het denken
zelf. Zij moet slechts een beginsel op het oog houden, nl. het tegenspraakbeginsel. Zij stelt derhalve de denkvormen voor, waarin de kennis niet
contradictorisch gebouwd is, en waardoor zij bijgevolg denkmogelijk is.
Daardoor is natuurlijk niet uitgemaakt, of dit denkmogelijke ook werkelijk is. Over de werkelijkheid der kennis spreekt de formeele logica zich
niet uit, omdat zij in tegenovergesteld geval geen afstand van den inhoud
zou kunnen doen.
Welnu, juist de werkelijkheid was het groot probleem der wijsbegeerte.
Zij erkent ongetwijfeld, dat alle kennis, dus ook de realiteitskennis, vrij
van tegenspraak moet zijn en dus onderworpen aan de voorwaarden door
de formeele logica opgesteld, doch zij is vooral om de werkelijkheid of
waarheid bekommerd. In deze bekommernis spelen alle motieven van
wereldbeschouwenden aard mede, en daarom worden ook de desiderata
der realiteitskennis gewijzigd in overeenstemming met den ideologischen
inhoud van den tijdgeest.
Wij erkennen per slotsom van rekening in de geschiedenis der logica :
1 ) een bestendig-identische formeele logica door Aristoteles opgebouwd
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en sindsdien universeel in haar hoofdbestanddeelen aanvaard ; 2) een
immer ontwikkelende objectlogica. In deze laatste onderscheiden we vier
trappen :
a) de Aristotelische : zijn en denken zijn identisch ingericht ; de formeele logica is derhalve ook de zijnslogica ;
b) de Cartesiaansche : het zijn is kwantiteit en de zijnslogica is dus de
mathematische ;
c ) de Kantiaansche het zijn wordt gevormd door apriorische denkfuncties ; de zijnslogica is dus de ontwikkeling der realiteit-organiseerende denkfuncties ;
d) de Positivistische : het zijn is gegeven in waar- en proefneming. De
zijnslogica bestaat dus in den methodischen uitbouw van het empirisme.

28

HOOFDSTUK III.

DE WEZENSBEPALING DER LOGICA.
Als handelend wezen, wil de mensch zich van al zijn vermogens bedienen ; als rationeel wezen wil hij er zich van bedienen in overeenstemming met hun natuur en met het oog op speciale doelstellingen. De
3ielkunde toont het bestaan van een verstandelijk leven in den mensch
aan ; het kan ons voor het oogenblik onverschillig laten hoe dit feitelijk
georganiseerd is en welke waarde wij er aan toekennen. Dit leven openbaart zich al naar gelang de gewone levensomstandigheden. Dergelijk
verstandsgebruik kan men het empirische noemen. Doch boven dit gebruik streeft de mensch een bijzonder doel na door middel van zijn
verstand. Dit intendeert de constructie der wetenschap. Van buitenuit
beschouwd is de wetenschap een som van kennis omtrent een bepaald
voorwerp. Daarenboven wordt deze som slechts wetenschap genoemd van
het oogenblik dat zij volgens een bepaalden vorm samengesteld is. Dezen
vorm noemen wij het systeem. Een systematisch geordende som van
kennis betref fende een object is wetenschap. Het systeem berust op de
idee van organisatie ; zijn leden zijn onderling derwijze verbonden, dat
het geheel door de leden gerealiseerd wordt, maar zoo dat de verschillende leden zin en beteekenis krijgen door het geheel. Een systeem
bestaat dus in de volmaakte onderlinge afhankelijkheid van geheel en
deelen, en van de deelen onderling.
De logica nu is een studie, die de wetenschap tot voorwerp heel t. Zij
behandelt de rol van het denken in de wetenschap, of de wetenschap in
zoover zij een denksysteem is. Het denken is ongetwijfeld als zielsvermogen een psychisch feit, en het kan derhalve in dit opzicht bestudeerd
worden. Deze studie echter zou geen logische studie zijn, omdat de
logica het verstandsdoel der wetenschapsconstructie moet verwezenlijken.
Llit de idee of uit het begrip der wetenschap zelf leidt de logica het
normatief wezen van den geest af, en maakt zij uit aan welke voorwaarden moet voldaan worden, omdat de wetenschap zou kunnen bestaan.
Zij bestudeert dus de voorwaarden tot de bestaansmogelijkheid der wetenschap. De psychologie van haren kant beschrijft, hoe het denken zich
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feitelijk in ons geestelijk wezen voordoet, hoe zijn verrichtingen zich in
het bewustzijn ontwikkelen, doch uit de beschrijving van dit psychisch
proces, uit de waarneming van het denken volgt niet de algemeene voorwaardelijkheid van de wetenschap. Voorzeker komt deze phaenomenologie van het denken dikwijls in de logica tusschen, gedeeltelijk om de
logische voorwaarden der wetenschap door een ervaringsfeit te versterken, en gedeeltelijk om het denken naar het juk dezer voorwaarden te
plooien. De logica is evenwel een andere wetenschap dan de psychologie.
Het is wellicht niet onmogelijk, dat wij denken zonder de hulp van
woorden ; in de wetenschap is dit voorzeker heel wat minder mogelijk dan
in het gewoon verstandsgebruik. Zonder de onderlinge betrekkingen van_
denken en spraak op te lossen, nemen wij aan dat de wetenschap zich
feitelijk door middel van woorden openbaart en door de taal tot uitdrukking komt. Alsdan verwondert het niet meer, dat sommigen op de idee
zijn gekomen, dat de studie van de spraak juist de logische studie van het
wetenschappelijk denken is, en het denken behandelen in zijn systema
tische uitdrukkingswijzen. Tot een bevredigenden uitslag echter voert
deze wijze van doen niet. Het is immers niet volstrekt noodzakelijk, dat
de spraak-wetten tevens ook de denkwetten moeten zijn. De spraak is
jets organisch, jets stoffelijks, terwijl het denken geestelijk is. De spraak
is bovendien niet de uitkomst van het denken alleen, en nog minder de
uitkomt van een wetenschappelijk denken : tal van extra-wetenschappehike motieven — organische, sensitieve enz, — bepalen de menschelijke
taal veel meer dan het zuiver denken. Het schijnt derhalve geboden aan
de logica een zelfstandige plaats in de rij der wetenschappen toe te
kennen. Haar specifiek wezen berust in haar normatief karakter. Logische
ontdekkingen zijn geen empirische feiten, maar eischen, of imperatieven.
Zij drukken uit hoe het denken moet zijn. De imperatieven van het
denken zijn dus de voorwaarden tot de mogelijkheid van de wetenschap.
Het wetenschappelijk denken doet zich onder een dubbel aspect voor.
Het gaat over iets, het heeft dus een object, en behandelt dit voorwerp op een speciale manier ; het heeft dus een bepaalden vorm. Het object van het denken wisselt af met het wezen der bijzondere wetenschappen en kan dus van verschillenden aard zijn. Nochtans is het mogelijk afstand te doen van de eigenaardigheden der wetenschappelijke
objecten, en zich te beperken tot de studie van de voorwaarden van het
objectief denken in het algemeen. Alsdan vraagt men zich niet af : wat
is vereischt, opdat wij een physisch, psychisch of mathematisch object
zouden kunnen bestudeeren, maar wel : wat is vereischt om zich een
object in het algemeen te kunnen voorstellen. Aan den anderen kant is
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de vorm van de kennis of het denken de systematische vorm. Een wetenschappelijke logica is dienvolgens eerst dan volledig, als wij de vereischte voorwaarden tot het systematisch denken van een object in het
algemeen aangegeven hebben. Elk van deze deelen der logica kan afzonderlijk bestudeerd worden, maar ook gezamenlijk. Bestudeeren wij
den systematischen vorm alleen, dus afgezien van het object, dan heet de
logica formeel of vormelijk. Inhoudslogica is daarentegen zij, die het
objectsdenken behandelt. Nochtans is 't practisch onmogelijk de inhoudslogica op te bouwen zonder er de vormelijke bij te betrekken, omdat de
vorm van het denken de conditio sine qua non is tot elke wetenschappelijke studie. De inhoudslogica is dus volledig indien de formeele logica in
betrekking tot een object is gesteld.
Het object van het denken is nochtans niet altijd van denzelfden
aard. Objecten heeten wij b.v. de dingen der buitenwereld (huis, boom,
mensch, enz.) die wij een extra-mentaal bestaan toekennen ; objecten noemen wij ook b.v. driehoeken, cirkels, het geval 50, enz., wier bestaansvormen wij louter in het verstand leggen. De eerste soort objecten heeten
wij de werkelijke soort, de tweede de ideeele. Aangezien de bestaansmodaliteiten van deze tweevoudige soort objecten verschillend zijn, is het
a priori waarschijnlijk, dat de voorwaarden van hun denken eveneens verschillen. Men mag dus spreken over een physische en een mathematische
logica, die men gewoonlijk aanduidt door de termen : reeele en ideeele
logica.
De inhoudslogica wordt somtijds ook de transcendentale geheeten.
Transcendentaal wordt elke studie genoemd, die uit het begrip van lets
zijn mogelijkheidsvoorwaarden op apriorische, dus op ervaringsvrije wijze
ontwikkelt. In het geval dat ons aanbelangt, bestudeert zij de apriorische
voorwaarden tot het systematisch denken van objecten. Zij is niet van
louter vormelijken aard, want zij moet het object in het onderzoek mede
betrekken ; zij is bovendien niet enkel van ideeelen aard, want zij strekt
zich ook over de werkelijke objecten uit. Doch zij is ook niet slechts reeel
in dezen zin, dat zij een methodologie der wetenschappen of der bijzondere studien van zekere werkelijke objecten vormt, of de studie van hun
investigatiemiddelen, maar zij is een inhoudslogica, welke de apriorische
voorwaarden tot voorwerp heeft, waardoor de objectswetenschap mogelijk wordt. De eigenaardigheid van het standpunt dezer logica ligt in de
woorden << apriorische voorwaarden » uitgedrukt. Deels door veronderstelling en deels door ontleding van het wetenschapsbegrip, is zij overtuigd, dat de voorwaarden der wetenschappelijke kennis gedeeltelijk van
het verstand afhankelijk zijn en dus zonder behulp der ervaring uit het
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verstand kunnen afgeleid worden. De noodzakelijke vormen van het
wetenschappelijk denken zijn derhalve in dit geval de logische vormen
van het denken zelf, waaruit volgt, dat althans in dit geval de logica van
de reeele en de ideeele objecten in elkander vloeien.
Nochtans moet men acht geven op twee klippen, die ons bier bedreigen, nl. op de mogelijkheid alle objecten of ais reeel of als ideeel object
te beschouwen. In het eerste geval wordt d.e logica metaphysisch, in het
tweede mathematisch genoemd. Aan een metaphysische logica bezondigden zich Plato, Aristoteles, de Scholastiek, Hegel. De metaphysica is de
wetenschap der algemeene vormen van het zijn, afgezien van de zijnsei-,
genaardigheden. De metaphysische logica bestaat hierin dat ze bestaanswetten der objecten beschouwt als de wetten van het denken der objecten.
Dit zou ontegensprekelijk waar zijn, indien wij konden bewijzen dat de
overeenkomst van zijn en denken volmaakt is, dat zijn en denken een
wezenseenheid vormen. Welnu, dit is volstrekt onbewijsbaar en hun
identiteit ( geheele of gedeeltelijke) mag niet verondersteld worden.
De mathematische logica draagt den naam van LOGISTIEK. Het
mathematisch object is ideeel : het is de zuivere kwantiteit. Deze logica
brengt alle zijn terug tot het ideeel zijn. Ware dit inderdaad zoo, dan kon
alle object voorgesteld worden door middel van mathematische formules
en tevens onderworpen aan de stelkundige bewerkingen. De denkwetten
worden vereenzelvigd met kwantitatieve betrekkingen. Voor deze indenticeering nu ontbreekt eens te meer het. bewijs. Zij berust op een louter
postulaat, dat niet klaarblijkend is. Tot de voornaamste aanhangers dezer
logica mogen gerekend worden, Boole, Jevons, Schroder, Couterat en.
Russel. De Cartesiaansche physica heeft haar voorbereid en Leibniz voerde haar op den weg, dien zij heden nog voort bewandelt. Tusschen beide
extremistische standpunten ontbreekt het in den huidigen tijd aan verzoeningspogingen niet.
Per slot van rekening moeten wij dus de apriorische voorwaarden tot de
wetenschappelijke studie van een object in het algemeen onderzoeken.
Wij raken dus het gebied van gelijk welke andere wetenschap niet aan.
De logica is dus niet de studie van het denken afgezien van alien inhoud,
maar afgezien van alien bijzonderen inhoud. Ons voorwerp is niet het
denken beschouwd als een inhouds-ledig vermogen, of als een molen die
zonder graan maalt, maar integendeel beschouwd als een gedurige actie en
reactie van vermogen en object. Wij verwijderen ons hierdoor wel eeniger mate van den gewonen expositievorm der logica, doch een essentieel
afwijken is het niet. De beoordeelingen vallen echter dikwijls anders uit,
omdat de betrekking tot het object een andere physionomie verleent aan
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de verschillende bestanddeelen, die in de formeele logica doorgaans behandeld worden.
Nog een paar woorden over de indeeling der logica. De formeele
logica wordt ingedeeld in twee deelen : 1 ) een elementair en 2) een methodologisch deel. Het elementair deel bestudeert achtereenvolgens de
drie verrichtingen van het verstand, nl. de begripsvorming, het oordeelen
en het redeneeren. Het methodologische de algemeene methodes ( deductie en inductie) en de bijzondere methodes der wetenschappen (metaphysische, mathematische, physische, biologische en historische). Wij behoeven niet gevoelig van dit schema of te wijken, doch moeten het anders
inkleeden en motiveeren. Om rekenschap te geven van onze inhoudstafel,
moge het volgende volstaan.
De objectlogica is de studie van een objectkennis. Er is echter slechts
kennis, wanneer er een oordeelsact in het verstand plaats heeft. Oordeelen is de eenige, oorspronkelijke handelirig van het denkvermogen.
Lift oordeelen vloeien begrippen voort uit oordeelsverbindingen redeneeringen. Vloeit het begrip uit een oordeelsact voort, het dient nochtans
zelf als bestanddeel voor andere oordeelen. Wij mogen derhalve de logische bestanddeelen vooraf behandelen en de begripsnatuur samen met
zijn verhouding tot het object voor de eigenlijke oordeelsfunctie bestu•
deeren. Categorieen- en universalienvraagstukken helderen deze verhouding op. De eigenlijke verstandsact is alsdan het oordeel. Tot nadere
omschrijving van zijn wezen draagt zijn formeel anders-zijn dan de intuitieve kennis bij en tot zijn logisch gehalte de ontleding der wetenschappe
lijke kwaliteiten. Om in een wetenschappelijk systeem plaats te vinden
moeten onze oordeelen gefundeerd worden. Deze furideering vloeit voort
uit de overeenkomst van de oordeelen met de denkwettelijkheid op zich
zelf en uit het beroep op de evidentie. Hieruit volgt hun waarheidsgehalte.
Daarmede kunnen we de eerste afdeeling afsluiten.
Hoe wordt wetenschappelijke kennis verkregen ? Over het algemeen
door redeneering. De universeele vorm der redeneering is de syllogistische vorm. Doch het syllogisme is geen ontdekkingsprocede in de weten
schap. Dit procede wordt behandeld in de methodeleer. Evenals begrippen
de bestanddeelen der oordeelen zijn, zijn bepalingen, indeelingen en
constructie de elementen voor alle methodes der kennis. Deze methodes
zijn van tweevoudigen aard : de eene leiden tot de vinding van kennis
( deductie en inductie) de andere tot de bepaling hunner wetenschappelijke waarde ( psychologische, logische, transcendentale methode).
Ten slotte moet de kennis aan een kritisch onderzoek onderworpen
worden. Dit onderzoek betreft de drie hoofdpunten, die door de kennis
3
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opgeworpen worden : haar mogelijkheid, oorsprong en wezen. In dit deel
wordt ons tevens gelegenheid geboden een oogslag op de geschiedenis
onzer logische vraagstukken to werpen.
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HOOFDSTUK IV,

DE LOGISCHE BESTANDDEELEN.
(Het Begrip)

I. — WEZEN VAN HET BEGRIP.
Als men in de logica spreekt over het begrip, dan verstaat men daardoor de intellectueele voorstelling van een ding, of nader bepaald, het bestaan van dingen in ons volgens hun ideeele bestaansmodaliteit. Deze
bepaling kan juist zijn ; wil zij echter begrijpelijk wezen, dan vraagt ze een
diepere toelichting, die met groote moeilijkheden gepaard gaat. Over het
algemeen zegt men dat het begrip een abstracte, algemeene en geestelijke
voorstelling is. Deze bepaling heeft het groot nadeel een reeds gevormde
begripstheorie te veronderstellen. Wij kunnen dus op deze manier niet te
werk gaan. Wij moeten uitgaan van datgene, wat wij als het ware innerlijk waarnemen bij de beschouwing van het begrip.
Als onmiddellijk beteekenisvol kenmerk eener begrippelijke voorstelling
ontmoeten wij de algemeenheid, afgezien of zij nog andere kenmerken
vereischt, die deze algemeenheid fundeeren. Sta ik in mijn tuin voor
een kerseboom en bezie ik hem, dan zie ik hem zoo en zoo, en ik ben
ervan bewust, dat de aanschouwelijke kennis, welke ik ervan verkrijg,
alleen voor dezen bepaalden boom en niet voor een van zijns gelijken
geldig is, terwijl daarentegen, indien ik zonder bemiddeling van tegenwoordige waarnemingen, het begrip kersenboom gebruik, dit begrip voorzeker op de verschillende kersenboomen van mijn tuin en van andere
tuinen toepasselijk is. Dat is het oorspronkelijke begripskarakter, dat wij
in zijn wezen dienen op te helderen. Het begrip komt mij voor als een
algemeene, aan verschillende objecten mededeelbare voorstelling, terwijl
de waarneming altijd op een voorwerp toepasselijk is. Het begrip blijkt
dus een klas of een veeltalligheid van objecten weer te geven ; de waarneming altijd een bepaald object. Wanneer men onmiddellijk van het abstract karakter van het begrip spreekt, dan wil men reeds verklaren,
waarop de begripsalgemeenheid steunt ( haar reeds verklaren bijgevolg )
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en dit heeft daarenboven het nadeel een begripsbepaling, en volstrekt
niet de eenige mogelijke, mede op te nemen. In nog veel mindere mate
mag dit voor het geestelijk karakter geschieden. Wij noemen het geestelijke, datgene wat onafhankelijk is van de stof. Dit karakter is veeleer een
besluit gehaald uit de algemeenheid en uit de reflexie over het verschil
aan helderheid tusschen begrip en beeld. Het is dus gesproten uit het nadenken over zijn subjectieve volmaaktheid. Nergens komt het methodisch
gebrek duidelijker aan het licht dan bier, want het helderheidscriterium is
geen criterium, dat zich met volstrekte noodzaak opdringt en slechts uit
een bepaalde houding betreffende de begripstheorie voortvloeit. Wij moeten derhalve niets anders verklaren dan de mogelijkheid eener algemeene
objectsvoorstelling.
Welnu, om deze mogelijkheid te verklaren staan twee tegenstrijdige
theorieen tegenover elkander : de abstractieve en de synthetische. De
eerste gaat terug op Aristoteles, de tweede op Kant. De term abstractie
heeft een dubbele beteekenis : in de eerste plaats beteekent zij hetzelf de
als de analyse of de ontleding van een geheel in zijn deelen en de afzonderlijke voorstelling der deelen ; aan den anderen kant verstaat men
er ook door het verwaarloozen van de concrete en individueele eigenschappen eener voorstelling, om slechts de algemeene te behouden. In
dezen laatsten zin wordt zij in de begripstheorie toegepast. De term
synthese beteekent integendeel het opnieuw vereenigen van het gescheidene in een voorstelling, b.v. de vereeniging van wezen, zelfstandigheid,
leven, verstand, enz., in de voorstelling van mensch. Laten wij beide
theorieen uiteenzetten.
De abstractie moet dus de algemeenheid eener objectsvoorstelling verklaren. Vermits het individualiseerend bestanddeel der dingen hun stof
is, bestaat de abstractie in het niet opmerken van de stof der dingen en
het uitsluitend opmerken van hun vorm, die, een niet-individualiseerend
beginsel zijnde, algemeen van natuur is en dus een intelligibel of verstandelijk voorwerp is. Op welke wijze moeten wij ons dit proces voorstellen ? De theorie veronderstelt dat buiten ons werkelijke objecten bestaan en dat deze objecten twee fundamenteele bestanddeelen omvatten :
1 ) een essentie of specifieke natuur, die niet aan dit of aan dat object
eigen is, maar gemeenzaam is aan een veeltalligheid van objecten : een
bestanddeel dus dat niet strict individueel kan genoemd worden, ofschoon het slechts in het individueele tegenwoordig en geactualiseerd is ;
2 ) een aantal bepalingen, die dit of dat object als individu eigen zijn.
Welnu, in de uitwendige of zintuigelijke ervaring worden ons deze objecten gegeven. Dit wil zeggen, dat wij die laatste, individualiseerende
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bepalingen waarnemen, welke derhalve geen grondslag voor de algemeenheid van een latere begripsvoorstelling kunnen .wezen. Op dezen individueelen grondslag vormen wij het zintuigelijk beeld van het object. Daar
de abstractietheorie nu elders bevestigt, dat het verstand uit den aard
van zijn wezen zelf het individueele niet bevatten kan, is het duidelijk
dat het zintuigelijk, concreet beeld geen rechtstreeksch verstandsvoor
werp zijn kan. Het verstand is een passief vermogen, waarvan de
functie bestaat in het opnemen van een algemeen, objectief wezen. Daarom krijgt het den naam van « passief » verstand ( intellectus patiens).
De zintuigelijke objectsbeelden ( species sensibilis genoemd) moeten derhalve een voorafgaandelijke bewerking ondergaan, waardoor ze geschikt
worden om door het passief verstand bevat te worden ( en dus een species
intelligibilis te zijn). Om deze voorbereidende bewerking te verklaren,
veronderstelt de abstractietheorie het bestaan van een tweede verstand
waarvan de functie juist bestaat in het zintuigelijke te maken tot verstandelijk, intelligibel object. Om den nadruk op dit actief karakter te
leggen, in tegenstelling met de passieve rol van het andere verstand,
wordt het tweede het actieve ( intellectus agens ) genoemd. Zijn werkzaamheid bestaat in het bevatten van het algemeene in het beeld of
species sensibilis, dus van de algemeene essentie te midden het aantal
der individualiseerende nota's. In den eigenlijken zin van het woord
is de abstractie deze laatste verstandsverrichting.
Wat moeten wij over deze theorie denken ? Het blijkt dat zij aan de
kritiek niet weerstaan kan. Zij berust op de meening dat in het empirisch individueele een algemeene essentie op werkelijke wijze bestaat.
Welnu, in den loop van dit kapittel zullen wij moeten inbrengen, dat deze
meening 'outer willekeurig en geenszins noodzakelijk is om de algemeene
voorstelling te verklaren. Is dit bestaan geen empirisch feit, het is evenmin een denkvoorwaarde. Ten tweede staat de abstractietheorie radeloos
tegenover het ondoorgrondelijke geheim van de samenwerking van zintuigelijkheid en verstand spijts hun verschillende geaardheid. Om het
te verklaren vond Kant het schema en Aristoteles het tweevoudig intellect uit. Doch gezien de realistische methode, waarop de abstractietheorie
berust, moet de psychologie het tweevoudig verstand aanwijzen. Daarover leert de psychologie echter niets en derhalve is de ervaring geen
voldoende grond. Evenmin kan het als metaphysische constructie gewettigd worden, daar het op de actus-potentiatheorie steunt, die een realiteitsgraad aan het mogelijke toekent en daarom onaannemelijk is. Ten
slotte wordt de rol van het verstand onderschat ; het heeft in de kennis
een passieve rol te vervullen, waaruit dan voortvloeit, dat het slechts de
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werkelijkheid moet afbeelden. Welnu, dit is in tegenspraak met de actieve, spontane, scheppende werkzaamheid, die wij, alle theorieen ten
spijt, aan het verstand moeten toekennen, zonder daarom gedwongen te
zijn, met het idealisme, tot een volstrekte spontaneiteit te besluiten. Deze
drie fundamenteele opwerpingen, waaruit een menigte ondergeschikte
afgeleid worden, verzetten zich tegen de abstractietheorie.
Houden wij ons met de tweede theorie, de synthetische bezig. Evenals de abstractieve vertrekt ze van de beschouwing van het zintuigelijk
complex. In dit complex richten wij onze aandacht op die kenmerken
of nota's, wier constantie ( tijdelijke of ruimtelijke ) betrekkelijk waarneembaar is in het verloop van het zintuigelijke. Daarna passen wij op
deze constante kenmerken een verstandswet toe. Elke verstandswet is
een functie van groepeeren, van eenmaken der kenmerken in een enkele
voorstelling. De verstandswet is dus een synthetische denkfunctie. De
eerste phase van dit proces is niets meer dan de abstractie in haar eerste
beteekenis van analyse : zij is derhalve een analytische abstractie ; de
tweede is de uitoefening eener bijzondere verstandsfunctie. Een synthetische begripsvorming veronderstelt in geenen deele het werkelijk bestaan van een algemeene wezensessentie. Het logisch begrip is dus
nooit de voorstelling van de metaphysische wezenheid van een object,
maar de voorstelling eener bestendigheid van empirische kenmerken in
den onophoudenden loop der empirische gegevens. De begripsvorming is
hier dus gebonden aan enkele beginselen : 1 ) zij steunt op de voorstelling
eener ruimtelijke en tijdelijke bestendigheid in het verloop onzer zintuigelijke voorstellingen ; 2) op de erkenning van de noodzakelijkheid deter
bestendigheid. De noodzakelijkheid is de weerklank van een verstandsfunctie, waaronder de substantie (ruimtelijk) en de oorzaak (tijdelijk ) de voornaamste zijn.
Deze theorie is ongetwijfeld boven de abstractieve verkiesbaar en daarom maken wij ze tot de onze. Voorzeker zij verklaart niet alles. Het
intiem proces van de toepassing der verstandswetten of functies op het
constant empirische ontgaat ons. Altijd blij ft er op den bodem van de
kennisontleding een mysterie over, wiens sluier we niet kunnen oplichten.
Eindelijk moeten wij na de begripsvorming het begrip onder een twee•
voudig aspect beschouwen : wat het uitdrukt en waarvoor het geldig is.
Het eerste aspect heet de inhoud, het tweede de omvang. De inhoud is
de som der objectieve nota's welke het begrip bevat en die er door
analyse in ontdekt kunnen worden. Derhalve moeten wij tot den inhoud
niet alleen de aposteriorische bestanddeelen rekenen, maar tevens ook de
apriorische, nl. de erin geactualiseerde verstandsfunctie, die de synthese
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verwezenlijkt. De omvang daarentegen is het aantal of de hoeveelheid
objecten of wezens, waarvan de inhoud in zijn volledigheid kan toegekend worden. Deze twee kenmerken staan in een omgekeerde verhouding
tot elkander. Een enkelvoudige of weinig ontwikkelde inhoud staat
tegenover een ruimen omvang, terwijl een ingewikkelde inhoud een klei
nen omvang teweeg brengt. Hoe grooter de inhoud hoe geringer de omyang; maar ook omgekeerd, hoe kleiner de inhoud, hoe ruimer de omvang.
II. — DE VERDEELNG DER BEGRIPPEN.

Wij kunnen den geweldigen rijkdom onzer begrippen in enkele klassen
indeelen. Ziehier de voornaamste :
A) VOLGENS DEN OORSPRONG.
Wij kunnen drie soorten onderscheiden : ervaringsbegrippen, factische
en apriorische.
Ervaringsbegrippen zijn zij, die op grond der loutere tegenwoordigheid
van empirische objecten gevormd zijn en uit den onmiddellijk gegeven
inhoud onzer waarneming zijn samengesteld, zooals de objectsbegrippen :
boom, huis ; de kwaliteitsbegrippen : rood, enz. of de inwendige toestandsbegrippen : lijden, vreugde, enz.
Factische begrippen zijn niet van louter zintuigelijken oorsprong. Zij
zijn eenerzijds ontstaan uit de willekeurige deeling en verbinding van
andere voorstellingen (b.v. gevleugeld paard) ; of de gewone discursieve
begrippen door deductie uit andere begrippen afgeleid, b.v. de geestelijkheid uit de onstoffelijkheid.
Apriorische begrippen zijn de categorieen of begrippen, die noch uit
de ervaring noch uit andere begrippen samengesteld zijn, maar als de
neerslag van oorspronkelijke verstandsfuncties beschouwd moeten worden : b.v. substantie, oorzaak, eenheid en dgl. De abstractietheorie beschouwt ze echter als zijnde op grond van ervaring gevormd en derhalve van empirischen oorsprong. Daartegen verzet echter zich het karakter van noodzakelijkheid, dat ermede gepaard gaat.

B) VOLGENS DEN INHOUD.
Hier zijn de begrippen enkelvoudig of samengesteld. Een enkelvoudig
begrip is een begrip, dat niet verder in nota's of in andere concepten
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kan onderverdeeld worden, omdat het slechts uit een nota bestaat : b.v.
zijn, eenheid, en dgl. Geen dezer begrippen is derhalve bepaalbaar.
Het samengestelde daarentegen is uit verschillende nota's samengesteld en is dus ontleed- en bepaalbaar.
C) VOLGENS DEN OMVANG.
Onze begrippen zijn universeel, bijzonder, singulier.
Begrippen zijn universeel, als ze met enkelzinnigen inhoud van alle
soortgelijke objecten gezegd kunnen worden.
Bijzondere zijn zij, welke slechts van een bepaald aantal gezegd kunnen worden. Dit echter is niet zeer duidelijk, want het gebrek aan universaliteit is veeleer psychologisch dan logisch, omdat het gebonden is aan
onze subjectief-onvolledige bepaling van zijn inhoud.
.
Stngulier is het begrip waarvan de inhoud slechts op een wezen kan
toegepast worden, omdat hij maar in een wezen verwezenlijkt is. Zoo
zijn b.v. de persoonsnamen.
D) VOLGENS DE SUBJECTIEVE VOLMAAKTHEID.
Begrippen zijn helder, duidelijk, adekwaat of hun tegendeel.
Helder zijn zij, wanneer geheel of een gedeelte van hun inhoud of

nota's ons toelaat hun object van alle andere te onderscheiden.
Duidelijk zijn zij, wanneer wij op heldere wijze kunnen inzien uit welke
nota's hun inhoud is samengesteld.
Adekwaat ten slotte, wanneer zij wat hun inhoud betreft geheel overeenstemmen met hun object. Ze kunnen alsdan ook volledig genoemd
worden. Nochtans doen zich gevallen voor, dat een begrip volledig genoemd moet worden, zonder daarom adekwaat te blijken : als wij al
de nota's waaruit het bestaat kennen, b.v. mensch.

E) VOLGENS HUN ONDERLINGE VERHOUDING.
In dit geval zijn zij identisch of verschillend.
Twee begrippen worden identisch genoemd als zij juist hetzelfde object aanduiden. Het is echter mogelijk dat er geen identische begrippen
zijn, buiten het feit van twee namen, die aan een zelfde ding gegeven
worden.
Verschillend zijn begrippen, als hun inhoud geheel of gedeeltelijk onderscheiden is.
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Verschillende begrippen kunnen in meervoudige betrekkingen van onderscheid staat :
1 ) zij zijn contradictorisch als hun onderscheid volstrekt is, m.a.w. als
het eene begrip niets meer bevat dan de eenvoudige ontkenning van het
andeie (wit, niet-wit) ;
2) zij zijn eenvoudig tegengesteld, wanneer zij uit oorzaak van hun
verschillenden inhoud niet van eenzelfde ding kunnen gezegd worden
nochtans laten zij de toekenning van een derde praedicaat toe (witgroen).
III. — DE UNIVERSALIEN.
De wetenschap leeft van het algemeene. Zelfs de empirische gegevens
worden veralgemeend in empirische wetten om bruikbaar to wezen
binnen haar gebied. Een waarneming heeft geen' waarde. De wetenschap
is derhalve geen louter stukwerk van waarnemingen, maar een synthese
van feiten door wetten uitgedrukt. Het felt zelf is datgene wat op algemeene wijze waarneembaar is ; de wet een strict algemeene betrekking
tusschen verschijnselen' of feiten. Wat voor de empirische wetenschap
geldt, moet a fortiori van de apriorische of rationeele gezegd worden,
omdat wij bier de rationeele eischen alleen moeten involgen. Voor de
wiskunde b.v., want er is niets empirisch binnen haar gebied ; alles is er
integendeel algemeen. Hetzelfde geldt voor de wijsbegeerte. De logica
heeft de algemeene betrekkingen der begripsorde tot voorwerp ; de metaphysica de algemeene betrekkingen der zijnsorde. Het rationeel systeem
der logische orde kent niets dan universeele of algemeene oordeelen.
Daar alle ware kennis begripskennis is, moet elk begrip algemeen zijn.
Zelfs het singulier begrip bezit een soort van algemeenheid, want het
erkent ook het algemeene in het individueele. Doch geen hoogere voorbeelden kennen wij van algemeene begrippen dan onze soort- en geslachtsbegrippen : de mensch beteekent het mensch-zijn, het dier het
dier-zijn. Van louter formeel-logisch standpunt uit heeft het probleem
geen uitzonderlijk belang. Maar van objects-logisch standpunt daarentegen is het vraagstuk allergewichtigst. Wij moeten ons onmiddellijk afvragen, waarin het objectief karakter gegrond is. Wat stellen zij ons voor?
Een werkelijk object ? Bestaat een object, dat niets anders is dan het
mensch-zijn, dan het dier-zijn, en dat onderscheiden is van al de menschelijke en dierlijke individuen ? Zoo niet, welke realiteitswaarde kan
eraan toegekend worden ? Hier wordt het belang dezer vraag duidelijk.
Onze wetenschappelijke classificaties komen in het gedrang. Is de soort
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een verstandscategorie zonder houvast in de werkelijkheid of stelt ze
integendeel een werkelijkheid voor ? Feitelijk kan de vraag voor al onze
niet-singuliere begrippen gesteld worden. Dus is de rationeele orde over
het algemeen betrokken in hare beantwoording. Zoo er geen werkelijkheld aan beantwoordt, schijnt de wetenschap een systeem te wezen,
waarin wij ijdele begrippen aan elkander rijgen, een louter schema van
woorden zonder beteekenis en is het geloof in de werkelijkheid zelf een
onbegrijpelijk jets.
Dit vraagstuk vormt de groote logische disputa der Middeleeuwen.
Een laat-Grieksch wijsgeer, nl. Porphyrius, commenteerde het Organon of de logica van Aristoteles. En in zijn inleiding ontweek hij uitr
drukkelijk het vraagstuk : ik zal niet onderzoeken of soorten en geslachten op zich zelf bestaan of ze integendeel louter abstracties zijn.
Dit vraagstuk is te ingewikkeld en te omvangrijk. De Middeleeuwen echter hebben het aangepakt. Daar alle empirisch en werkelijk bestaan concreet en individueel is, rijst de vraag : wat onze abstracte en algemeene
begrippen beteekenen en wat ze voorstellen. De Middeleeuwsche subtiliteit heeft vier verschillende antwoorden op deze vraag gegeven, waarvan zij er twee rechtstreeks aan de klassieke Oudheid ontleende.
1 ) HET EXTREMISTISCH REALISME. Het stamt of van Plato.
Hij meende, dat onze algemeene begrippen objecten voorstellen, omdat
de waarachtige objecten algemeen en niet individueel zijn. De ware
wetenschapsobjecten zijn de eeuwige, onvergankelijke ideeen, die alle
werkelijkheid bevatten en waaraan de individueele objecten hun werkelijkheid ontleenen. De algemeene driehoek is de grondslag van alle
driehoeken en bevat geheel hun werkelijkheid. Het algemeen begrip is
derhalve het waarachtige object, waaraan een bepaalde wezenheid en
het bestaan toekomt. Soorten en geslachten zijn werkelijke wezens, die
aan de individuen hun realiteit meedeelen. Wij stellen ons deze algemeene wezens voor, omdat wij vroeger een zuiver geestelijk bestaan hebben gehad, waarin zij de adekwate objecten on zer verstandelijke beschouwing waren. Nu dat ons verstand met het lichaam is verbonden,
zijn het de zintuigelijke, empirische individuen die er ons aan herinneren.
Wij zijn ons vorig verstandelijk wezen indachtig. Zonder hierom de
bijzonderheden van Plato's theorie te deelen, is zijn realisme het leitmotief van al de ontologisten (Malebranche) en van Hegel.
2) HET GEMATIGD REALISME stamt van Aristoteles af. Hij
loochende het zelfstandig bestaan van het algemeen wezen. Alle werkelijk zelfstandig wezen is concreet en individueel. Doch wat stellen dan
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nnze algemeene objectsbegrippen voor ? Is de zijnsmodaliteit der objecten concreet en individueel, dan stellen zij geen zelfstandige zijnsmodaliteit voor. Aan het algemeene echter moet niettemin een werkelijk bestaan
toegekend worden, maar dan binnen het individueele, als de wezenheid
die het met de andere individuen dezelfde soort deelt. Deze begrippen
drukken dus de algemeene wezenheid der met realiteit uitgeruste objecten
uit, en stellen dus een realiteit, hoewel deze niet zelfstandig is, voor. De
abstractie stelt ons er in betrekking mede. Deze stelling wordt door
Thomas van Aquino en de neoscholastiek verdedigd.
3) HET NOMINALISME. Deze opvatting staat lijnrecht tegenover
het realisme van Plato. Alle zijn is concreet en individueel. Het algemeen
begrip stelt dus geen werkelijk-zijn voor. Doch terwille van de logische
denkeconomie passen wij een zelfde naam op een veeltalligheid van
dingen toe, die zekere betrekkingen met elkander gemeen hebben. Dank
zij deze associatie kan het begrip over verschillende verschijnselen uitgebreid worden. Dit vormt den grondslag voor alle empiristische en positivistische wetenschapsphilosophie. Het woord alleen is algemeen.
4 ) HET CONCEPTUALISME. Hierin kan men een gematigd nominalisme zien. Vermits deze theorie ook erkent, dat alle werkelijk zijn
concreet en individueel is, stellen onze algemeene begrippen geen realiteit voor. En nochtans moeten zij terecht op een kenniswaarde aanspraak
maken. Hun rol echter is hier niet constitutief, maar regulatief. Het zijn
symbolen, die ons rechtstreeks over de realiteit niets leeren, maar die
aanduiden dat er realiteit is. In de Middeleeuwen was de voornaamste
vertegenwoordiger Abaelard, maar I. Kant is later ongetwijfeld de hoogste belichaming ervan geworden.
Wat moeten we over deze theorien denken.
a ) PLATO'S REALISME. Dat er algemeene objecten of idee-typen
bestaan is een willekeurige veronderstelling. Wij kennen alleen individueele objecten als werkelijke objecten. Zonder meer besluiten van
denkbegrippen tot objecten is een ongewettigde overgang van de logische tot de zijnsorde. Het is ontologisme. Hij die zelfstandige waarde
aan dergelijke ideeen op deze wijze toekent is niets minder dan een ontologist. Daarenboven kunnen wij ons geen voorstelling maken van het
werkelijk bestaan van het algemeene. Om to bestaan moet het eenig
zijn en derhalve de eigenschapen van concrete en individueele wezens
deelen.
b) GEMATIGD REALISME. Deze vorm staat bloot aan dezelfde
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opwerpingen als de vorige : immers op zich zelf of in het individueele,
toch blijft men een werkelijk bestaan aan het algemeene toekennen, en
dus zou het algemeene individueel moeten zijn, wat onzinnig is. Daarenboven, indien wij zelfs zijn werkelijkheid veronderstellen, dan nog zou het
voor ons positief onkenbaar zijn, want de abstractie is als kennismiddel
niet voldoende gefundeerd.
c) HET NOMINALISME. Het kent aan het algemeene geen werkelijkheid toe : dus in zoover het de vorige stellingen loochent, moet men.
ermede instemmen. Doch daaruit vloeit niet voort dat het tot de realiteit in geen enkele verhouding staat. Zijn waarde is niet louter denkeconomisch, maar iets dat inniger met onze wetenschap is verbonden, zooals
blijkt uit het feit dat alle wetenschap er haar wezen en waarde in vindt.
d) HET CONCEPTUALISME. Algemeene begrippen zijn symbolen, geen realiteiten noch ideeen, die de eigen natuur der dingen weergeven, maar symbolen, die ons de werkelijkheid aanduiden. Longs dezen
weg moeten wij de ware oplossing van -het vraagstuk zoeken en uit het
volgende zal blijken, in hoever het conceptualisme ons gewettigd voorkomt.
Opdat onze algemeene begrippen een object- en een realiteitswaarde
zouden bezitten, is het noodig, dat een werkelijkheid eraan beantwoorde,
en dat wij deze kennis zouden kunnen bereiken in ons denken. De oorsprong dezer universeele kennis moet dus bij machte zijn aan te toonen
welke betrekking haar met de werkelijkheid verbindt. Aldus stelde de abstractietheorie het ook voor, ofschoon zij zelf op onvoldoende grondslagen berustte, en integendeel uitgedacht werd om het realisme te
schragen. Daar alle werkelijkheid individueel en concreet is, leert ons het
algemeene geen ander bestaan kennen dan het ideeele of gedachtelijke.
Het wordt echter niet langs abstractieven weg gedacht, want dit zou
medebrengen, dat het algemeene op eenigerlei wijze werkelijk bestond.
Van den anderen kant schijnen de algemeene begrippen ons onverklaarbaar zonder de veronderstelling eener overeenstemmende werkelijkheid.
Is het werkelijke een werkelijk bestaande eenheid, dan is het altijd individueel en dan is alle algemeenheid verstandsconstructie. Zij is dus een
ideeel wezen. Doch zij staat met de individueele werkelijkheid in betrekking, doch deze betrekking is niet van voorstellenden aard. In het
defile der empirische werkelijkheid bespeurt het verstand gemeenzame
kenmerken, die het als de voornaamste beschouwt tot de constructie der
wetenschap of denkorde. Dit gemeenschappelijk element, dat wij in het
individueele waarnemen, wordt door het algemeene uitgedrukt. Om oude
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adagia aan te wenden : de universalien zijn niet ante res of in rebus,
maar post res.
Dat is de eerste betrekking van het algemeene tot de werkelijkheid.
Er is echter een tweede. Stelt het deze gemeenschappelijke kenmerken
van het individueele voor ? Wij zijn hiervan overtuigd, doch dat is geen
voldoenden waarborg van zekerheid. Hebben wij een anderen waarborg ?
Weerom moeten wij ons tot den oorsprong wenden. De abstratie voldoet aan deze vereischte, doch is ongemotiveerd. De voorstellingswaarde
der algemeene begrippen bezit dus geen voldoenden grond. Kunnen wij
ons richten tot de voorwaardelijkheid van het denken ? Neen. Want deze
waarde is geen voorwaarde voor het denken. De ideeele wetenschap
heeft met deze voorwaarde geen uistaan. Kunnen we ons dan tot de
voorwaardelijkheid van het objectsdenken richten ? Evenmin, want wij
kunnen een anderen grondslag voor hun waarde uitdenken. Het algemeen begrip kan een werkelijk proces symboliseeren zonder het in
zijn specifiek wezen voor te stellen. Het verstand verkeert voor de objectskennis in denzelfden toestand als de zintuigelijkheid voor de secundaire
eigenschappen. Voor deze laatste is de werkelijkheid een materieel bewegingsproces en de voorstelling b.v. een kleur. Het algemeen begrip kan
ons op een overeenkomstige wijze in bestendige betrekking stellen met een
werkelijk proces, en ons dit proces aanduiden op een voldoende wijze
om ons van de realiteit te overtuigen en ons dienaangaande niet te
bedriegen. Maar wij kunnen daaruit niet besluiten, dat de werkelijk.,
heid juist dat is, wat wij ons in de begrippen voorstellen. De grondaan
schouwing van het conceptualisme schijut dus gemotiveerd. De werkelijkheid levert haar geheim niet uit in onze algemeene begrippen, maar
ontvouwt slechts haar bestaan.
En dit is voor ons voldoende. Want wij vragen niet als wettigen verstandswensch lets, dat vreemd aan ons is, in zijn innig wezen te kennen.
Eigenlijk kennen wij niets op dergelijke wijze, ook ons zelf niet. Maar
het is voldoende dat wij geheel onze kenniswereld systematiseeren kunnen volgens de rationeele vereischten der denkorde. De objectswaarde
maakt van deze vereischten deel uit. Zij is echter niet noodzakelijk bevat
in de ontwikkeling van het onafhankelijk ding, maar in de aanduiding
van dit ding in zoover het voor onze rede noodzakelijk is het te kennen
om haar rationeel wezen te bevredigen. De waarde van het logisch algemeene ligt in de symboliek en niet in de voorstelling der werkelijkheid.
IV. — DE HOOGSTE DENKBEGRIPPEN.
Het algemeen begrip is dus het waarachtig logisch bekanddeel zoowel
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van onze ideeele als van onze objectskennis. Hieruit volgt dat de catalogus onzer universeele begrippen van belang is, want hij is terzelfdertijd
de afbakening en de classificeering van alle wetenschappelijke objecten.
Alles wat wij op wettige wijze kunnen affirmeeren van de dingen zal
zich in dezen catalogus bevinden. Om waardevol te wezen moet hij
1 ) volledig, 2) methodisch opgemaakt, 3) noodzakelijk wezen. Wij moeten echter erkennen, dat in opzicht dezer vereischte hoedanigheden geen
enkele poging tot classificeering onzer begrippen bevredigend uitgevallen is en dus nog altijd een probleem is dat aan de orde van den
dag staat. Ik bepaal mij tot de hoofdtrekken, want van uitvoerigheid
kan hier geen spraak zijn. De catalogus der hoogste begrippen bevat, in
de handboeken, drie deelen : a) de transcendentale begrippen, b) de
praedicabilia, c) de categorieen of praedicamenta.
1 ) DE TRANSCENDENTALE BEGRIPPEN.
De transcendentale begrippen zijn de algemeenste praedicaten der objecten, omdat zij aan het zijn als zoodanig toekomen, zonder de natuur
van het zijn noch het aantal objecten, waaraan zij toegekend worden,
te beschouwen. Deze praedicaten zijn de eenheid, de waarheid en de
goedheid.
a) Door de EENHEID zeggen wij dat elk object niet veeltallig is, afgezien van de omstandigheid of deze eenheid ondeelbaar of samengesteld is. Het is een andere vorm voor het identiteitsbeginsel ; niet veeltallig zijn beteekent : een, d.i. zich zelf blijven.
b) Door de WAARHEID verklaren wij de identiteit tusschen een
actueel object en een verondersteld ideaal type. Daar dit nu niets meer
beteekent dan dat elk object in een identiteitsbetrekking staat tot den
inhoud zijner voorstelling, indien wij het als gekend veronderstellen,
ziet men in, dat wij opnieuw voor een vorm van het identiteitsbeginsel
staan.
c) De GOEDHEID beteekent niet de zedelijke goedheid, maar wet
dat het object alle volmaaktheid bezit om te zijn, wat het is. Wat hetzelfde beteekent als het identiteitsbeginsel.
Llit deze bepalingen vloeit voort dat de transcendentale begrippen geen
ware eigenschappen der objecten zijn ; zij voegen ten slotte geen enkel
nieuw praedicaat aan het object toe, omdat zij slechts de loutere identiteit
uitdrukken. Hun belang voor de objectskennis moet derhalve zeer gering
worden aangeslagen.
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2) DE PRAEDICABILIA.
Terwijl de transcendentale begrippen opgevat worden als de hoogste
praediCaten van het zijn als zoodanig en die van alle wezen moeten gezegd
worden, zijn de praedicabilia de eigenschappen van de groote objectsgroepen. Het woord praedicabile beteekent : wat (in een oordeel) gezegd
kan worden. In de praedicabilia groepeeren wij dus in hun hoogste klassen alle mogelijke oordeelspraedicaten. Het belang van deze begrippen
ligt in hun systematisatierol. Zij bevatten noties, die voor elke wetenschap belangwekkend zijn. Zij vormen inderdaad het kader voor elke
nauwkeurige objectsbepaling, waardoor men niets aan het object onttrekt
wat er bij behoort en elk object van de andere onderscheidt. De praedicabilia zijn : het geslacht, de soort, het specifiek onderscheid, de hoedanigheid en het accident.
Over elk dezer een woord.
1 ) Het GESLACHT is het begrip, waarvan de inhoud al de nota's
bevat, die de wezenheid van een veeltalligheid van objecten uitmaakt en
dus op een volledige wijze uitdrukt wat al deze wezens zijn. De mensch
b. v. is het begrip van een redelijk dier : het drukt volledig uit, wat alle
menschelijke individuen zijn en waaruit alle verdere hoedanigheden voortvloeien.
2) De SOORT is het begrip, waarvan de inhoud zich over verschillende geslachten uitstrekt en derhalve slechts op onvolledige wijze de
wezenheid der individuen, welke eronder begrepen zijn, uitdrukt.
3) Het SPECIFIEK ONDERSCHEID is het begrip, dat de een of
andere nota bevat, waardoor de soorten binnen het geslacht onderscheiden
kunnen worden.
4 ) De HOEDANIGHEID is het begrip van een nota of praedicaat,
die aan een object toekomt, niet omdat het van zijn wezenheid deel uitmaakt, maar omdat het een nota is, die noodzakelijk met de wezenheid of
een harer bestanddeelen verbonden is.
5) Het ACCIDENT is het begrip, dat de nota uitdrukt, welke het
object niet door zijn wezenheid toekomt, maar ermede vereenigbaar is.
3) DE CATEGORIEEN OF PRAEDICAMENTA.
Door de praedicabilia leerden wij, onder welke vormen of hoe al de
mogelijke praedicaten aan het object toegekend worden. Met de categorieen of praedicamenta leeren wij, wat de mogelijke praedicaten kunnen
zijn of wat zij beteekenen. Wij sommen bier al de hoogste zijnssoorten op,
die bestaan. Het doel van deze opsomming is orde to scheppen in de
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massa van de kennisobjecten der wetenschap. Deze orde moet niet noodzakelijk door eenzelfde beginsel geconditionneerd zijn en volgens hetzelfde
standpunt uitgevoerd worden. De categorieen classificeeren dus al de
logische begrippen volgens hun hoogste en volstrekt onherleidbare algemeenheid. Ofschoon het categorieenvraagstuk in dit opzicht onbetwistbaar een logisch vraagstuk is, worth het vaak als ontologisch probleem behandeld en wil dan de hoogste zijnsbepalingen classificeeren. Met dit
metaphysisch doel was de traditioneele theorie opgesteld; Daarom vergde
zij als uitgangspunt een individueele zelfstandigheid, want alle zijnsbepalingen moeten Loch van het zijn kunnen gezegd worden, dat echter
slechts als individueele zelfstandigheid bestaan kan. Ten andere, ook
van logisch standpunt moeten wij hetzelfde uitgangspunt kiezen, omdat
de categorieen praedicaten zijn. Wij moeten dus van het subject vertrekken, dat echter altijd een in de waarneming gegeven individueele zelfstandigheid is. Om plaats te verkrijgen in dit systeem moeten de begrippen vooreerst objectieve realiteit bezitten en niet willekeurig gevormd
zijn ; ze moeten daarenboven het begrip van een eenig wezen zijn en
eindelijk in een volstrekte enkelzinnigheid gebruikt zijn.
Het is zonder meer duidelijk dat de categorieentheorie beheerscht
wordt door het vooraf ingenomen kennistheoretisch standpunt. Wij zullen later zien, dat wij hier drie grondaanschouwingen aantref fen : a) het
realisme, voor hetwelk de categorieen ontologische praedicaten of de
hoogste zijnspraedicaten van zelfstandige objecten zijn, b) het idealisme,
in wiens oogen zij slechts de hoogste bepalingen uitmaken, c ) het phaenomenalisme, voor hetwelk zij de functies der objectvorming zelf zijn.
Welk standpunt hier verkiezen ? Tegen het realisme dient ingebracht,
dat wij over geen voldoenden grond beschikken om te beweren, dat de
categorieen met de zelfstandige dingen adekwaat z!ijn ; tegen het idealisme, dat de veeltalligheid en de verscheidenheid der logische vormen
zonder toereikende motiveering blijven, en tegen het phaenomenalisme dat
de regelmatigheid in de aanwending der constitutieve objectsfuncties
onopgehelderd blij ft. Wij verkiezen in deze omstandigheden aan het
categorieenvraagstuk dezelfde oplossing als aan het universalienvraagstuk te geven. Het zijn verstandelijke scheppingen, die niet het eigen
wezen der dingen weergeven, maar die ons een realiteit openbaren. Tusschen de werkelijke bestaansmodaliteit van het ding en het gebruik eener
categorie heerscht er een constante verhouding, geen verhouding van
oorzaak en gevolg, maar een verhouding van symbolischen, aanduidenden aard. Wellicht bestaat er niets in de werkelijkheid, dat op onze
categorieen gelijkt, maar er bestaat iets, dat de grond vormt voor het
regelmatig aanwenden der categorieen.
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De categorieenschema's hebben eenig belang, omdat zij een epistemologische houding weerspiegelen. Halen wij de voornaamste drie
schema's aan.
1 ) ARISTOTELES.
Zelfstandigheid— hoeveelheid — kwaliteit — betrekking
plaats —
handelen — lijden —habitus.
tijd — houding
Het is een realistische tafel. Aristoteles ontkent niet, dat er meer dan
tien categorieen kunnen zijn, maar al het gekende-zijn kan tot een deter
soorten herleid worden. Hij vond ze door ontleding van het grammaticaal
spraakgebruik.
2) KANT.
Volgens de ktvantiteit.

Eenheid
veelheid
totaliteit
Volgens de kwaliteit.

Volgens de betrekking.

Werkelijkheid
ontkenning
begrenzing.

Zelfstandigheid-accident
oorzaak
gevolg
wederkeerigheid
Volgens de modaliteit.

Mogelijkheid — onmogelijkheid
zijn — niet zijn
noodzakelijkheid — contingentie.
Hij leidde ze of uit een overeenkomstig aantal oordeelsvormen. Oordeelsvormen en categorieen zijn dus fundamenteel van denzelfden aard.
3) E. VON HARTMANN.
1 ) Categorieen der zintuigelijkheid :
a ) der waarneming

kwaliteit
hoeveelheid
tijd.

b) der aanschouwing : ruimte.
2) Categorieen van het denken.
Grondcategorie : de betrekking.
4
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1 ) Reflexieve categorieen :
a) Vergelijkende : identiteit — tegenstelling
gelijkheid — gelijkenis — onderscheid
ontkenning.
b) Verdeelende en eenheid — veelheid
vereenigde :
geheel — getal
totaliteit
enkelheid ;
c) metende :
d) besluitende :
e) modale :

getal
oneindigheid ;
logische bepaling
deductie — inductie ;
mogelijkheid
waarschijnlijkheid.
realiteit
noodzakelijkheid

contingentie ;

II ) Speculatieve Categorieen :
oorzaak
doelstreving
zelfstandigheid.
Geen enkele dezer tafels bevredigt ons en het is moeilijk uit te
maken welke de beste is. De deductiewijze van Kant is voorzeker de
sterkste, maar biedt toch nog talrijke moeilijkheden. Daar wij in bijna
alle hoofdstukken gelegenheid zullen hebben om te spreken over de
meeste begrippen, die in de tafels van Kant en von Hartmann voorkomen,
zullen wij thans enkele woorden zeggen over de tien hoogste zijnspraedicaten van Aristoteles.
De ZELFSTANDIGHEID. Zelfstandig noemen wij datgene wat
« op » zich zeif bestaande is. We mogen dit « op » zich zeif bestaan niet
verwarren met het « door » zich zeif bestaan ; dit laatste beteekent iets
dat zijn voldoende zijnsgrond zeif is. Dit immers wordt alleen van het
goddelijk-zijn gezegd. Zeer dikwijls ontmoet men de etymologische beteekenis van substantie als substraat van accidenten (sub-stare), wat
echter minder gelukkig mag geheeten worden.
Door de ervaring worden ons geen zelfstandigheden gegeven ; al wat
wij van een object waarnemen zijn accidenten. Is het dan een zinledig
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begrip ? Men kan zich afvragen of de zelfstandigheid nu een werkelijkheid of een loutere geestesschepping is ? Het realisme zegt dat zij
werkelijk is. Wij staan er meer op te zeggen, dat zij een geestesschepping is, die voor doel heeft ons toe te laten de bestendigheid van een
groep empirisch gegevene accidenten voor te stellen. Twee beschouwingen leiden tot deze opvatting : 1 ) de bestendigheid van een groep
accidenten, 2) de regelmatigheid in de samenstelling van de groep. Om
zich rekenschap te geven van deze dubbele constateering, doet de geest
beroep op de voorstelling van een grond en noemt dezen grond zelfstandigheid. Of er in de werkelijkheid objecten zijn, die aan ons substantiebegrip beantwoorden en dus van alle accidenten onderscheiden zijn,
kan niet met zekerheid uitgemaakt warden. De zelfstandigheid is dus
voor ons een voorwaarde tot het denken van objecten, of de verstandsfunctie, die het bestendig samenzijn van empirische gegevens noodzakelijkheid verleent.
Al wat geen zelfstandigheid is, zegt de traditioneele theorie, is accident.
Accident is dus het tegendeel der substantie : datgene wat slechts in iets
anders bestaan kan, en gedacht wordt. Het accident is wat ons in de
ervaring verschijnt, dus al de hoedanigheden van objecten. Er zijn derhalve ontelbare accidenten, die echter in de volgende negen categorieen
onderkomen vinden en geclassificeerd worden.
De KWANTITEIT. Door kwantiteit verstaan wij het meet-en telbaar
karakter der dingen. Ziehier haar modaliteiten :
a)

aaneensluitende hoeveelheid : elk heeft met het ander gemeen-

schappelijke grenzen :
1 ) successieve : tijd, beweging,
2) gelijktijdige : massa, uitgestrektheid.
b)

niet-aaneensluitende hoeveelheid : elk bezit eigene, afzonderlijke

grenzen :
1 ) waarachtige veelheid,
2) getal.
De kwantiteit is het beginsel der uitgestrektheid. Langs de uitgestrektheid is zij het beginsel der deelbaarheid van de stof. Hier ter
plaats moet het groot vraagstuk der oneindige deelbaarheid besproken
worden.
De KWALITEIT. Zij zegt ons hoe de vorm van een object is. In
den grond kan elk praedicaat aangezien worden als een kwaliteit. Deze
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categorie is dus vaag en onbepaald. juist door haar vaagheid wekt zij onze
bezorgdheid op. Een groot geval accidenten, die vroeger tot de kwaliteit
werden gerekend, moesten door de wetenschap als kwaliteit geschrapt
worden en naar de kwantiteit verwezen. Vandaar ontstond twijfel nopens
de specifieke realiteit dezer categorie.
De BETREKKING. De betrekking bestaat in de verhouding van een
wezen tot een ander wezen. Heel de bepaalbare realiteit eener betrekking
bestaat in de verhouding van iets tot iets anders, b.v. : dit is grooter
dan dat, en het vader zijn. Men noemt de betrekking logisch of werkelijk naar gelang haar grondslagen of termen het een of het ander zijn.
Heeft zij werkelijk bestaan ? Neen. Het zijn ideeele vergelijkingen door
den geest uitgevoerd en die buiten den geest op geen realiteit aanspraak
maken. Dikwijls nochtans zegt men, dat de ongelijkheid van 5 en 10
bestaat of ik mij haar voorstel of niet. Het accident van de kwantiteit
is hier in dit geval werkelijk, echter niet de ongelijkheid. Deze bestaat
slechts als een gedacht of voorgesteld ding. De termen eener betrekking
kunnen reeel zijn, maar hun onderlinge betrekking kan dit niet.
De PLAATS of de RUIMTE. De ruimte is met den tijd het voornaamste onder de accidenten. De plaats is het deel van de ruimte door een
object ingenomen. De bepaling der ruimte is dezelf de als die der uitgestrektheid, nl. een aaneensluitende kwantiteit die niet het karakter
van een ding vertoont en waarvan de deelen gelijktijdig en homogeen
zijn. Is de ruimte werkelijkheid of bestaat er een volstrekte ruimte ?
Het realisme ziet er een wezen in, waarvan de essentie de uitgestrektheid is. Voor Descartes integendeel was zij de verzakelijking van de
uitgestrektheid der lichamen. Voor Kant was ze de denkvorm, die ons
toelaat de dingen als uitgestrekt voor to stellen. Men kan echter ook
het realistisch en het kritisch standpunt met elkander verbinden. De
ruimte is ongetwijfeld een kennisvorm, waardoor wij ons de dingen
als uitgestrekt en coexisteerend voorstellen, en aldus is zij een voorwaarde
tot het denken van objecten. Is zij daarom loutere geestesschepping ?
Laten wij onderscheid maken. De voorstelling van de op zich zeif bestaande ruimte kan wel een loutere verstandsconstructie zijn ; wij kunnen
in alle geval niet bepalen wat een werkelijke ruimte is, die tot grondslag
dient voor onze voorstelling der volstrekte ruimte. Nochtans kan de
voorstelling van de coexistentie en van de uitgestrektheid een werkelijken
grondslag hebben ; de verschillende vormen van coexistentie en ruimte
berusten op objectieve zijnsbetrekkingen. Mogelijk is het, dat de ruimte
slechts het symbool of de aanduiding is dezer objectieve betrekkingen,
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doch daarin volgt de ruimte al onze begrippen van denzelfden aard na.
De TIJD. De tijd is slechts voorstelbaar door den duur of successie,
dus als een aaneensluitende successieve kwantiteit, wier deelen homogeen
zijn en die, evenals de ruimte, niet het karakter van een ding vertoont. Is
de tijd op zich zelf werkelijk ? Verstaan wij erdoor den duur, b.y. van
of de schepping, dan kan hij niet werkelijk zijn, want de verleden en de
toekomende tijd bezit geen werkelijkheid. De vraag kan dus maar gesteld
worden voor het huidig oogenblik, dus voor het theoretisch ondeelbaar
moment van den tijd. In dit opzicht zijn de meeningen weer verdeeld.
Onze meening zal dienvolgens met die over de ruimte parallel loopen.
De tijd is niet zooals de ruimte de uitgestrektheid, maar de voorstelling
van het bestaan zelf. Hij is derhalve ongetwijfeld een kennisvorm, die
ons toelaat den duur en de opvolging, waardoor wij het bestaan denken,
te begrijpen. Wij kunnen ons den duur van het bestaan van een object,
noch de verandering van de dingen of van hun kwaliteiten voorstellen
zonder ze den vorm van de opeenvolging of van den tijd te geven.
Hij is dus een voorwaarde tot het denken van objecten. Maar zijn
grondslag kan werkelijk zijn de objecten zelf kunnen zeer goed een
element aanbrengen, dat met onze voorstelling der opeenvolging proportioneel is. Deze proportionaliteit moet ons voldoende wezen.
De HOUDING. Zij is niets anders dan de orde van de deelen in de
ruimte. (b.v. staan, liggen, zitten, enz.) Deze categorie is geen hoofdsoort maar een afgeleide soort.
De HABITUS. In de wijsbegeerte worden verschillende dingen habitus
geheeten b.v. is, in de meest voorkomende gevallen, habitus jets dat
onze geschiktheid tot handelen verhoogt (kracht, deugd, enz.) Als
categorie verstaat men erdoor den toestand van een object, die be-noemd
words door het aangeven eener louter uitwendige betrekking van een
mensch in betrekking tot zijn kleeding zal gezegd worden dat hij
« gekleed » is. Deze categorie kan echter tot de kwaliteit teruggebracht
worden.
HANDELEN. Dat is de uitoefening eener handeling of de productie
of de verandering, uit den gezichtshoek van het handelend voorwerp
beschouwd.
LIJDEN. Dat noemen wij het ondergaan of de verandering, beschouwd
van uit den gezichtshoek van het veranderde. Deze laatste twee categorieen vormen den grondslag voor twee ongemeen belangrijke noties,
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nl. die van oorzaak en van verandering. De tweede daagt alle philosophische scherpzinnigheid uit. Later zullen wij de oorzaak op bijzondere
wijze moeten behandelen. Zeggen wij nu een woord over de verandering.
Wij wezen niet wat worden of veranderen feitelijk beteekenen. Een
volstrekt bestaansbegin is de overgang van het niet-zijn tot het zijn, is
bestaan na niet-bestaan. In een betrekkelijk bestaansbegin of verandering
schijnt zich niets meer of te spelen dan een opeenvolging van toestanden in eenzelfde object. Wij kunen ons de verandering niet indenken
zonder een voldoenden grond, die de handeling of de oorzaak is, en zonder
een, substantie, waarin de verandering door de handeling van de oorzaak
noodzakelijk wordt. Van den anderen kant kan deze laatste substantie
niet de voldoende reden zijn, omdat wij ze niet kunnen voorstellen, tenzij
onder den vorm van de bestendigheid van een object, wat Loch geen
beginsel van verandering kan wezen. Integendeel. De voldoende reden
moet derhalve niet in een zelfstandigheid doch in een vroegere verandering
liggen. Over zijn kenbaarheid zullen wij alleen zeggen dat wij nooit een
volstrekt bestaansbegin waarnemen, maar ten hoogste wijzigingen in
bestaande zijnswijzen. Ten tweede dat wij veranderingen waarnemen
zonder nochtans hun voldoende reden anders dan bij benadering en
nooit met volstrekte zekerheid te kunnen bepalen en ten slotte dat het
ons ontoegangelijk is, wat juist de verandering in haar metaphysisch
wezen is.
Bovendien treedt hier een belangwekkend vraagstuk naar voren. Men
brengt de verandering in bepaalde groepen onder : ontstaan-vergaan,
kwalitieve verandering, kwantitatieve vermeerdering of vermindering,
wijzigingen in de ruimtebetrekkingen der dingen. Nu is er een wereldbeschouwing, die alle verandering wil terugbrengen tot de locale beweging, nl. de mechanicistische. Alle verandering is in haar oogen een
atomatische verplaatsing. Deze opvatting is zeer verleidelijk, want zij
verklaart ons tal van physische verschijnselen en geeft ons het inzicht
hoe de natuurkunde een rationeele, mathematische wetenschap en niet
slechts een experimenteele kan zijn. Wij mogen niet beweren dat hier het
laatste woord gezegd werd, doch voorloopig is zij slechts een zeer verlokkende hypothese.
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HOOFDSTUK V.

KENNIS EN KENNISSOORTEN.
Na de studie der begrippen gaan de handboeken gewoonlijk onmiddellijk over tot de studie van de tweede verstandsverrichting, nl. de
oordeelsvorming. Wij zullen ze daarin navolgen, maar zullen eerst een
paar opmerkingen laten voorafgaan, die ons reeds met het oordeelsvraagstuk in kennis zullen stellen. Wat beteekent kennis, als wij ons
in het beantwoorden dezer vraag tot de loutere woordbeteekenis en
-beschrijving bepalen ? Het begrip b.v. noem ik geen kennis, het oordeel
is echter wel kennis. Ik moet dus jets zeggen van iets anders om in den
waren zin van het woord kennis te hebben. Laten wij eerst dit klein
vraagstuk behandelen, vooraleer het oordeel als logische functie te bestudeeren. Hiermede gaat de vergelijking gepaard tusschen de discursieve en de intultieve kennis, die zich als twee verschillende deelen van ons
kennisleven openbaren. Bovendien moeten wij de uitwendige kenmerken
der discursieve ontwikkelen, hetgeen wij in het volgend hoofdstuk zullen
ondernemen.
Om tot de beschrijving van de kennis over te gaan, hoeven wij slechts
de waarneming in te roepen van datgene, wat wij kennis noemen, zonder
ze van metaphysische zij de uit te moeten verkiaren. Hoe geschiedt deze
waarneming ? De kennis is een voorstelling, dus in elk geval iets, dat zich
in onzen geest afspeelt en zich in het bewustzijn voordoet. Voorloopig
is zij voor ons niets meer dan dat. Wij moeten derhalve een blik werpen
in den geest en in het bewustzijn. en nagaan wat er aldaar gebeurt met
betrekking tot de kennis. Het is een ervaring, geen ervaring echter zooals
in de physica, waar de waarneming altijd uitwendig is, maar een inwendige, die het logisch ik tot object heeft. Deze inwendige ervaring
kunnen wij introspectie noemen : ze is het beschouwen van het psyckologisch en logisch kennisproces. In deze waarneming schenken wij geen
aandacht op de bijzonderheden, waardoor de eene kennis, zich van de
andere onderscheidt, doch integendeel op haar algemeene bestanddeelen,
als het ware op haar structuurelementen, waardoor zij zich van alle
andere psychische verschijnselen onderscheidt.
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Het allereerste uitwendig kenmerk, waardoor de kennis zich aan ons
openbaart, is dat zij geen enkelvoudig jets is, maar een betrekking van
tegenstelling tusschen een object en een subject. Het subject zijn wij zelf,
niet echter in het substantieele van ons volledig mensch-zijn, maar als
geest of denkvermogen. Het object op zijn beurt doet zich voor als jets
dat aan ons vreemd is. Niet dat wij onmiddellijk er in zien, dat het
object metterdaad vreemd is aan ons, maar dat het zich op onweerstaanbare wijze als zoodanig voordoet in de waarneming, zonder uit te
willen maken of deze indruk bedriegelijk is of niet. Zelfs indien het
kennisobject een in de inwendige ervaring gegeven object is, zooals het
lijden b.v., dan nog doet het zich voor als iets tegengesteld aan mezelf,
beschouwd als kennissubject. Kennen is dus een betrekking tusschen
een object en een subject. Zij is geen op zich zelf subsisteerend wezen,
maar een louter geestelijke wezenheid. Het eerste wat wij in de kennis
observeeren is derhalve haar tweeledige samenstelling uit object en
subject.
Hoe beschouwen wij elk der kennistermen op zichzelf ? Het subject
is slechts het vermogen zich iets voor te stellen, dus een functie, een
centrum van handelen, en geen volledig wezen. Het kennissubject is
derhalve niet het psychologisch subject, die vereenigde wezenheid van
lichaam en ziel, maar het voorstellingsvermogen. Dit vermogen stelt zich
bij elke kennis jets voor dat er niet identisch mede is. De kennishandeling
reikt dus buiten de grenzen van het subject-functioneele uit. Bovendien
schijnt het subject door de intrede der voorstelling een verandering te
hebben ondergaan. Nooit zijn wij bewust, dat wij door de kennis het
object modificeeren, maar altijd dat ons kenvermogen door het object
veranderd wordt. Het bevatten van het kennisobject brengt in mij, als
intellectueel wezen, een verandering teweeg : in mij is lets dat er vroeger
niet was, nl. de voorstelling • van een object. Volgens de uitspraak van
het louter bewustzijn is dit object met zijn wezenseigene bepalingen overgegaan in mij. Het object schijnt derhalve overgegaan te zijn van een
bestaansmodaliteit (nl. van de zelfstandige of onafhankelijke van het
verstand) tot een andere (nl. van het verstand afhankelijke).
Wij hebben den indruk dat dit object zijnshoedanigheden bezit, die
het aan het subject in den kennisact mededeelt, en dus eeniger mate
werkende oorzaak genoemd moet worden van de verandering, die zich
in het subject voordoet. Voor het object kunnen verschillende zijnsmodaliteiten aangegegeven worden : de onafhankelijkheid, waarmede het
zich in het bewustzijn openbaart, kan gelijk zijn aan een op zich zelf
bestaan het is dan geen idee, maar bezif een werkelijk bestaan. Aan den
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anderen kant kan het, spijts de onafhankelijkheid, idee zijn, en dan is
het niet van het ik, maar van den actueelen kennisact onafhankelijk, op
voorwaarde dat het de inhoud eener voorstelling uitmaakt. Van welke
natuur is dan de betrekking tusschen een dergelijk subject en object ?
Op het eerste zicht is zij een betrekking van oorzaak en gevolg. Tusschen
object en subject bestaat er een oorzakelijke betrekking. De reflexie interpreteert deze betrekking op verschillende wijze ; voor de eenen is het
object oorzaak en de subjectieve verandering gevolg ; voor de anderen
is het object gevolg van het subject. Maar dit is het resultaat van de
reflexie en niet van de loutere waarneming. Volgens de gegevens dezer
waarneming, bestaat de kennis in het opnemen van het object, in het
weergeven van het object met zijn bijzondere, wezens-eigene zijnshoedanigheden. Het object is dus de bepalende en het subject de bepaalde
factor. Wanneer wij ons buiten alle metaphysische beschouwing aan de
waarneming houden, komt de kennis ons voor, meen ik, als een betrekking van oorzaak en gevolg tusschen object en subject, waarin de bepalende functie aan het object en de lijdende aan het subject toekomt.
Dit echter is niet alles wat de waarneming ons leert. De beschouwing
van het object voert ons tot andere uitwendige kenmerken. De objecten
werden in drie soorten ingedeeld : de empirische, meta-empirische en
abstracte. Het empirisch object is het object, wiens materieel bestaan ons
in de waarneming of ervaring toegankelijk is ; het meta-empirische,
wiens werkelijk bestaan deze ervaring to boven gaat, omdat dit bestaan
niet materieel-kwantitatief is ; ten slotte het abstracte, ( het mathematische
of de zuivere quanta) de getallen, waaraan geen werkelijk bestaan toekomt, doch wier kwantitatieve grondslag werkelijk genoemd moet worden,
waaruit men dan de objectsbegrippen afleidt. Deze indeeling echter is
dubbel foutief. Empirische en meta-empirische objecten verschillen niet
in het opzicht van werkelijk bestaan : waarneembaar of niet, ze maken
een categorie uit, nl. die der werkelijke objecten. De abstracte soort berust
op de meening, dat de getallen als het ware in de kwantiteit gepraeformeerd liggen. Wij beschouwen ze niet als zijnde werkelijk, maar als voorstellingen. Er zijn dus twee soorten : op zichzelf bestaande ( werkelijke)
objecten, en in den geest bestaande (ideeele) objecten. Van hieruit
kunnen wij een tweede kenmerk van de kennis begrijpen.
Onze kennis is van tweevoudigen aard : 1 ) de voorstelling van het algemeene ( DE mensch, DE tafel), dat van het bijzondere ( de menschen
en de tafels) onderscheiden is ; als zoodanig kennen wij er geen reeel
bestaan aan toe ; 2 ) de voorstelling van individuen. Deze individuen
beschouwen wij ook eeniger mate als zijnde algemeen, want wij onttrek-
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ken het individueel object aan zijn ruimtelijke en tijdelijke verhoudingen.
Welnu, het werkelijke is altijd concreet en individueel en is aan ruimte
en tijd gebonden. Dus bestaan de voorwerpen altijd op een andere wijze
als hun voorstelling : zij zijn individueel, hunne voorstelling is algemeen.
En nochtans maakt deze laatste aanspraak op de voorstelling van een
werkelijk object. Indien dus het object het subject bepaalt, dan geschiedt
zulks niet volgens zijn op zich zelf beschouwde bestaansmodaliteit, maar
volgens die van het algemeene, en dat is juist de grondslag voor de
discursiviteit onzer kennis.
Zetten wij onze waarneming voort, dan merken wij op, dat wij niet
elke voorstelling kennis heeten. De voorstelling « boom » is voorstelling,
maar geen kennis. Wij behoeven twee voorstellingen om een kennis te verwezenlijken, en de eene moet van de andere gezegd kunnen worden.
Dit nu geschiedt alleen in het oordeel. Kennis en oordeel zijn derhalve
voor de inwendige ervaring coextensief : hunne gebieden zijn van gelijke
uitgestrektheid. Onze geesteswereld bestaat nu wel uit elementen, die
geen oordeelen zijn, maar zij worden geen kennis genoemd. Begrippen
vooreerst zijn kenniselementen, maar vormen op zich zelf geen kennis ;
redeneeringen zijn kennis, maar dan samengestelde kennis ; ze zijn nl. uit
drie oordeelen samengesteld, die in een bepaalde orde met elkander
verbonden zijn. Begrippen zijn bestanddeelen, redeneerigen, samenstellingen van kennis. Het oordeel alleen is de oorspronkelijke vorm der
kennis : twee begrippen door middel van de identiteit verbonden, niet
zoo, dat b.v. « bord » identisch is met « zwartheid », maar dat een zwart
iets ( bord genoemd) zwart is.
Kennis schijnt derhalve te wezen :
1 ) een betrekking tusschen object en subject ;
2 ) een' algemeene en niet individueele betrekking,
3) een betrekking, die een identiteit uitdrukt.
Haar noemen wij de discursieve kennis. Discursieve kennis heeft dus
als kenmerken : 1 ) het middellijk karakter der objectsvoorstellingen,
2) de samengesteldheid van de vereischte kennishandelingen. De kennis
is niet de voorstelling van een object in zijn concreetheid maar in zijn
onwerkelijke » algemeenheid. Het heeft dus ongetwijfeld een bewerking van den kant van het subject ondergaan, waardoor het van de
individueele bestaansmodaliteit tot de algemeene is overgebracht. Dat
een middellijke voorstelling, geen onmiddellijke, maar een voorstelling
verkregen door middel van de organische voorwaarden der veralgemeening.
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De kennis schijnt door verschillende handelingen gevormd. Het oordeel
veronderstelt de voorafgaandelijke handelingen, waardoor zijn bestanddeelen ( subject, praedicaat) gevormd zijn, en de bijzondere handeling
der identificeering in de copula uitgedrukt. Discursieve kennis derhalve
is de kennis, waarin de voorstelling van een object geschiedt op een middellijke wijze en die door een groep verstandsacten tot stand komt. Rest
ons nog de vraag of deze kenniswijze de eenige is, waaruit ons kennisleven bestaat.

* *
Daartegenover staat de veelbesprokene intuitieve kennis. Zij is de
onmiddellijke kennis van objecten, zooals zij in hun concreetheid zijn.
Als voorbeelden haalt men de kennis van ons bestaan en de kennis van
kleuren ( uitwendige ervaring ) of van lijdenstoestanden (inwendige ervaring ) aan. Is intultieve kennis werkelijk, dan geschiedt zij zonder bemiddeling van het algemeene of van den begripsvorm.
Intuitieve kennis schijnt eveneens van tweeeerlei aard te wezen. Vooreerst is zij zintuigelijke aanschouwing : de waarneming van het concrete
door de zintuigen. Zij kan geen begrip zijn, want zij is niet algemeen.
Meestal moeten verschillende zintuigen aan het werk gesteld worden om
een approximatieve aanschouwing van het object te geven. De werkelijk held dezer intuitie is geen probleem. Eenieder neemt ze aan.
De intellectueele intuitie echter is een probleem. Indien zij werkelijk
is, moet zij de onmiddellijke voorstelling door het verstand van het
object in zijn concreetheid zijn, dus zonder de bemiddeling van het begrip.
Haar aanhangers meenen dat zij niet kan ontkend worden, en verwijzen
ons naar voorbeelden : het vergelijkingsoordeel tusschen twee kleuren en
het inzicht in onze logische denkbeginselen. Wij zien onmiddellijk de
tegenspraak tusschen zijn en niet-zijn in het tegenspraakbeginsel in. Om
de realiteit van deze kenniswijze te staven, verwijzen zij ons naar de
goddelijke kennis, die niet begripmatig zijn kan, en naar de bijzondere
kenniswijze, die zich in de religieuze mystiek openbaart. In den loop der
geschiedenis van het wijsgeerig denken vond de intellectueele aanschouwing een groot voorstander in den persoon van Descartes, die er de
kennis van het bestaan en tal van oorspronkelijke noties aan toeschreef.
AJs Naar groote tegenstander kan I. Kant gelden, die wel de zintuigelijke
maar niet de intellectueele intuitie voor den mensch mogelijk achtte. Niet
dat hij ze per se voor onmogelijk beschouwde hij oordeelde, dat zij aan
de menschelijke kennisorganisatie positief onthouden was.
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Ten huidigen dage daarentegen geniet ze een groote faam, dock
neemt veelerlei vormen aan, die wij als volgt kunnen classificeeren :
a) de irrationeele intuitie van ethische, actieve, aesthetische, religieuze
en vitale waarden. Wat deze gebieden betreft wordt zij als het ware
algemeen aangenomen. Waardebetrekkingen zijn niet van rationeelen aard
en kunnen niet in een logisch determinisme ingelijfd worden. Door de
intellectueele intuitie kennen wij de noodzakelijke betrekkingen op axiologisch gebied, alsmede het transcendent karakter dezer axiologische betrekkingen
b ) de existentieele intuitie wil, in navolging van Descartes, de kennis
van het bestaan zonder begripmatige afleiding aan de hand doen. Ons
eigen bestaan bereiken wij onmiddellijk door inwendige ervaring. Anderen
meenen, dat wij voor het bestaan van andere menschen en voor dat van de
buitenwereld op deze kenniswijze aangewezen zijn
c) ten slotte erkent de hedendaagsche wijsbegeerte ook een metaphysische of essentieele intuitie. Langen tijd was de Bergsoniaansche vorm
de belangrijkste. Bergson meende dat wij door de intuitie doordringen tot
de innerlijke wezenheid der dingen, zonder ze te moeten wringen in het
keurslijf van de mathematisch-mechanische of rationalistische verstandsvormen. Nu echter dringt de phaenomenologie op het voorplan, die
denkt, dat wij de wezenheid van de dingen door onmiddellijke bevatting,
zonder behulp van begripmatige veralgemeening, kennen. Ter wille van
het actueel belang der zaak moeten wij daar tegenover stelling nemen,
ofschoon wij bewust zijn, dat onze uitspraken noodzakelijk schematisch
en onvolledig moeten blijven.
We kunnen met al deze vormen van intuitionisme instemmen, behalve
met de metaphysische of essentieele.
Ethische en religieuze, levens- en daadzekerheid ( over het algemeen
zekerheid van waardeoordeelen) kunnen wij van rationeele zijde niet
verkrijgen. In deze orde is waarachtige demonstratie uitgesloten. Onze
zekerheid berust op andere dan op rationeele gronden. Het is derhalve
redelijk aan te nemen, dat wij ze door aanschouwing hebben verkregen.
Het proces dezer intuitie nochtans blij ft ons evenzeer verborgen en
geheimzinnig als dat der discursieve kennis.
Ofschoon minder klaarblijkend, schijnt het eveneens redelijk onze
bestaanskennis tot de aanschouwing op te voeren. Ons eigen bestaan,
dat van medemenschen en buitenwereld zijn voor ons voorwerpen van
onweerstaanbare zekerheid, hoewel wij ons er door geen rationeele bewijsvoering kunnen van verzekeren.
Blijft ten slotte het essentieele of metaphysisch intuitionisme. Op meta-
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physisch gebied is het beroep op de aanschouwing geen voldoende grondslag voor de logische waarde. Het gaat immers hier niet om bestaans -constateering noch om waardebepalingen, maar om objectieve betrekkingen. Een betrekking van oorzaak en gevolg is geen voorwerp van
aanschouwing in zintuigelijken zin ; alleen de opeenvolging van verschijnselen is empirisch, doch niet de noodzakelijkheid dezer opeenvolging.
Deze betrekking is echter evenmin voorwerp van intellectueele intuitie.
Aanschouwing is altijd de bevatting van het concrete. Welnu, de noodzakelijkheid is niet van concreten aard, doch is altijd een algemeene
betrekking. Zij is te algemeen van wezen om voorwerp van onmiddellijke
aanschouwing te zijn. Onze logische beginselen ook. De betrekking van
zijn en niet-zijn is niet het resultaat eener intuitieve vergelijking, maar dat
eener reflexie over aanschouwingsobjecten of over objectieve inhouden
der rede. Het intuitionisme is ten andere zeer gevaarlijk, want de aanschouwing op metaphysisch gebied doordrijven, verwekt er de grootste
wanorde en opent den weg voor alle willekeur. Het beroep op de intuitie
is hier veeleer het teeken van ons versagen op het gebied der rationeele
rechtvaardiging onzer meta-empirische wereld.
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HOOFDSTUK VI.

DE LOGISCHE KENNISEIGENSCHAPPEN.
Wij blijven dus bij de discursiviteit binnen het gebied, dat ons voor
het oogenblik aanbelangt. Kennen is oordeelen. Zijn nu echter alle
oordeelen ook kennis ? Een eenvoudige blik in de kenniswereld zegt ons
onmiddellijk neen. Welke oordeelen zijn het, die aan onze opvatting der
kennis beantwoorden ? Welke eigenschappen moeten oordeelen bezitten
om kennis genoemd te kunnen worden, en om bruikbaar te wezen als
bestanddeelen der wetenschap ? In verband met de verschillende oplossingen gegeven aan het kennisprobleem worden deze eigenschappen
verschillend aangegeven. Doch over het algemeen blijven er drie in elk
kritisch systeem over, nl, de objectiviteit, de algemeengeldigheid en de
noodzakelijkheid.

De eenvoudige praedicaatstoekenning aan een subject is voor de
wetenschapelijke kennis niet voldoende. Zeg ik dat de cirkel een figuur
is, welke drie zijden heeft, dan heeft dit oordeel geen beteekenis, omdat
ik een tegenspraak uitdruk, nl. een figuur welke geen drie zijden bevat,
bevat drie zijden. Door dit oordeel krijg ik als resultaat woorden als
driehoekige cirkel, die geen voorstelbaar begrip uitmaken. Over deze
uiterste grens moet ik niet spreken, omdat hier het denkmatige en niet
slechts het wetenschappelijke in opspraak wordt gebracht. Hetgeen denk
noodzakelijk is of voorwaarde is tot de mogelijkheid van het denken en
van het objectsdenken, is ongetwijfeld voorwaarde tot de hoedanigheid
van wetenschappelijke kennis. Doch met het denkvoorwaardelijke is
niet aan alle voorwaarden der wetenschap voldaan en over deze logische
voorwaarden moeten wij handelen.
Alles wat geen tegenspraak behelst en dus logische beteekenis heeft,
is nog niet wetenschappelijk. Is een vierkante cirkel ter wille van de
contradictorische verhouding zijner bestanddeelen denkonmogelijk, niet
denkonmogelijk is b. v. dat het standbeeld van Van Artevelde twintig
meter hoog is. Dit oordeel heeft een beteekenis, is zinvol. Immers het zou
volstaan hebben aan het standbeeld die a fmetingen te geven. Wat zijn
dan deze boventallige voorwaarden ?
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De eerste voorwaarde is dat het oordeel een object of volgens wetenschappelijk spraakgebruik een feit uitdrukt. Als ik over een gevleugeld
paard of een gouden beig spreek, spreek ik over denkmogelijke dingen,
die zinvol zijn en nochtans, volgens algemeen wordt aangenomen, geen
wetenschappelijke objecten genoemd worden. Deze denkinhouden zijn
willekeurige scheppingen mijner verbeelding, die ik door willekeurige
begripsscheidingen of -verbindingen gevormd heb, en dus op geen waarde
aanspraak mogen maken buiten de verbeelding, die ze heeft gevormd.
In deze voorbeelden is het ontbreken der objectiviteitsvoorwaarde duidelijk, doch andere gevallen toonen aan, dat deze vereischte veelal niet vanzelfsprekend is.
Meer nog, alle ware oordeelen noemt men zelfs geen wetenschapskennis. Wetenschappelijk feit is datgene, wat in dezelfde voorwaarden
voor een ieder waarneembaar is. 'lit het feit dat iemand het koken van
het water met een bepaalde hoogte van het kwikzilver op de metrische
schaal van een thermometer heeft opgemerkt, volgt niet de wetenschappelijkheid van het oordeel : ik zie water koken op 100°. Waarom ?
Omdat die persoon twee waarnemingen, twee subjectieve ervaringen met
elkander heeft verbonden, die dus op geen extra-subjectieve waarde aanspraak mogen maken. Hij bezit het recht niet om zijn oordeel om to
zetten in het volgende : het water kookt op 100°. Wat onderscheid is
er tusschen beide ? Een verschil aan universaliteit en algemeengeldigheid.
Het water kookt op 100° beteekent, dat alle water op 100° kookt, afgezien
van tijd en plaats, waarop het kookverschijnsel zich voordoet, en dat het
oordeel dus algemeengeldige waarde heeft. Een andere vraag is op
welken grond dit algemeengeldig oordeel rechtmatig gevormd wordt dit
maakt het leerstuk der inductie uit, waarop wij nu niet kunnen ingaan.
Doch het is duidelijk, dat wij in de wetenschap slechts onderkomen verleenen aan de oordeelen, die voor eenieder met geheel hun denkinhoud
gelden en die in alle voorkomende gevallen bewaarheid worden. De
algemeengeldigheid is dus na de objectiviteit de tweede wetenschapsvoorwaarde.
Afgezien van de deductie en inductie of van rationeele en empirische
kennis mag men zich toch de vraag stellen, waarop de algemeengeldigheid
steunt en waarop ten slotte deductie en inductie gebouwd zijn. Bij deze
vraag stooten wij op de laatste en de hoogste voorwaarde tot den
wetenschappelijken aard eener kennis. Want daarop kunnen wij slechts
een antwoord gegeven : jets is algemeengeldig omdat het noodzakelijk
is. Deze noodzakelijkheid is een probleem, omdat wij ons geen voor-.
stelling kunnen maken van wat zij is. De Grieksche term « anagke »
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wordt teruggevoerd tot << anakineton » onbewegelijk, dus vaststaande
doch de etymologie doer ons geen zakelijke opheldering aan de hand.
Noodzakelijk noemt men over het algemeen datgene wat niet anders zijn
kan dan het is, of waarvan het tegendeel volstrekt onmogelijk is. Men moet
echter bekennen dat deze bepaling ons niet veel meer zegt dan wat ons de
etymologie leert. Wij beschouwen al wat is als zijnde noodzakelijk, op
voorwaarde het noodige onderscheid in de noodzakelijkheid to maken.
Wat ze wezenlijk ook zijn moge, ins onze voorstelling ervan onderscheiden wij een tweevoudige noodzakelijkheid : een volstrekte en een betrekkelijke. Volstrekt is zij, als zij onder alle denkbare voorwaarden geldt en
als het tegendeel in alle gevallen onmogelijk is, zoodat zij geen uitzondering duldt en zelfs, volgens de talrijkste wijsgeeren, niet door een goddelijke almacht aangetast wordt. Zij is betrekkelijk, wanneer lets zijn moet
doch onder een gestelde voorwaarde. Deze voorwaarde kan van verschillenden aard zijn. Is zij b.v. een physische natuurwet, dan is de noodzakelijkheid physisch, enz. Alleen op de betrekkelijke is dus de veel voorkomende bepaling van de noodzakelijkheid toepasselijk, die zegt dat zij
datgene is, wat volgens een wet geschiedt.
Het spreekt vanzelf, dat de noodzakelijkheid niet op de ervaring of de
waarneming berusten kan, Al het zijnde denken wij als noodzakelijk
( volstrekt of betrekkelijk ), doch niet ter wille van de waarneming van het
zijn. De noodzakelijkheid is derhalve altijd een toevoegsel van het verstand, dat zegt dat het waargenomene noodzakelijk en dus meer dan het
bloot factische is. Over het waargenomene zegt dus het noodzakelijke
niets, wel over de wij ze waarop wij het waargenomene beschouwen.
Om die reden nemen wij noch de substantie noch de oorzaak in de
waarneming waar. Beide regelen de noodzakelijke verbinding der verschijnselen in de ervaring. Doch de noodzakelijkheid wordt juist door
de substantie- en oorzaakswetten in de verschijnselen teweeggebracht
als de interpretatie der gelijktijdigheid of opeenvolging van verschijnselen
in de ervaring.
De eigenschappen der wetenschappelijke oordeelen zijn dus de objectiviteit, de algemeengeldigheid en de noodzakelijkheid. Wellicht zijn de
objectiviteit en de algemeengeldigheid slechts bijzondere aspecten van
de noodzakelijkheid in alle geval blijven zij positief onbegrijpelijk zonder
beroep op de noodzakelijkheid. Hier duikt weer het mysterie op dat de
laatste grondslagen van ons kennisleven omhult. De laatste grond voor de
begrijpelijkheid is de noodzakelijkheid, doch wat deze in zich zelf is,
wat zij beteekent, kunnen wij in geen duidelijke begrippen omzetten en
behoort tot den ondoorgrondelijken kern van het denkleven.
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HOOFDSTUK VII.

DE LOGISCHE DENKACT.
(Het oordeel)
In zijn mooi handboek der logica vat Pfander zijn onderzoek over
den logischen denkact samen in de volgende vier vragen : 1 ) Wat is
het oordeel? 2 ) Waaruit bestaat het? 3) Welk is zijn structuur? 4) Welk
is zijn logische beteekenis ? Laten wij op onze beurt deze vragen beantwoorden. In de eerste vraag bepalen wij het oordeel ; in de tweede
bestudeeren wij zijn bestanddeelen ; in de derde zijn organische structuur;
in de vierde zijn logische beteekenis en de opinies daarover.

I. DE NAT UR VAN HET OORDEEL.
A ) Wat is het oordeel
Het is niet gemakkelijk het oordeel op zulke wijze te bepalen, dat
wij niet tegelijker tijd onze vierde vraag beantwoorden. Reeds vroeger
hebben wij gezegd, dat oordeelen de functie van het denken zelf is.
Denken is niet iets, waarvan het oordeelen het gevoig is ; neen, het
denken is op zich zelf en uitsluitend oordeelen. Het oordeel is derhalve
de uitoefening van het denkvermogen zelf. De denkfunctie bestaat niet
in het concipieeren, noch in het redeneeren, maar wel in het oordeelen.
Wij mogen dus aannemen dat het oordeel de denkfunctie zelf is.
Wat noemen wij dan denken ? Wij noemen denken het vereenigen, het
eenmaken van voorstellingen. De eenheid is het wezen, de essentie van het
denken. Eenheid waarvan ? Om voorloopig zeer neutraal te blijven zeide
ik : eenheid van voorstellingen, omdat ik door dezen term Been enkele
theorie vooruitloop. Voorstellingen kunnen waarnemingen zijn of begrippen. En inderdaad, wij zien soms hoe begripen in het oordeel vereenigd worden, b.v. de ziel is onsterfelijk. Doch eveneens waarnemingen
en begrippen, b.v. dit is wit. Een begrip is hier vereenigd met een of meer
waarnemingen, aangeduid door het aanwijzend voornaamwoord : dit.
Ook waarnemingen kunnen vereenigd worden, b.v. als het zonnelicht op
5
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een steen valt, is deze steen warm, want dit oordeel beteekent alleen :
als ik het licht van de zon op een steen zie vallen en den steen nadien
aanraak, voel ik dat hij warm is. Ervaringen of waarnemingen worden
dus in dit oordeel vereenigd. De vereeniging van voorstellingen is altijd
een synthese de synthese immers is niets anders dan de reductie van
verschillende voorstellingen tot een enkele, die dan weliswaar samengesteld is, maar waarin de samenstellende bestanddeelen als zoodanig
verloren zijn gegaan, en er slechts door analytische verrichting in terug
gevonden kunnen worden. Het oordeel is dus de denkfunktie, die op zelf
een synthese is.
Blijven wij ter wille van de gemakkelijkheid bij het geval, dat een
oordeel twee begrippen verbindt : de ziel is onsterfelijk. De daarin uitgeoefende functie kan op verschillende manieren geinterpreteerd worden.
Men kan zeggen, dat het denken of de synthese bestaat in het onderschikken van een begrip aan den omvang van een ander, en dan wordt
ons oordeel : de ziel is iets, dat tot de onsterfelijke dingen behoort. Maar
men kan het ook anders uitleggen, nl. dat de synthese uitsluitend binnen
den inhoud van de begrippen verloopt. Men drukt alsdan uit, dat iets
een bepaling of nota is van iets anders, dat de onsterfelijkheid deel
uitmaakt van den inhoud van het begrip ziel. Deze laatste opvatting
schijnt in de talrijkste gevallen, doch niet op een volstrekte wijze, de beste
toe volstrekt alle oordeelen immers kunnen niet teruggebracht worden
noch tot uitsluitend inhouds- noch tot uitsluitend omvangsbetrekkingen.
Wij mogen dus de oordeelsbepaling aanvullen : het oordeel is een
functie, die verschillende voorstellingen op synthetische wijze — meestal
doch niet altijd volgens hun inhoudsbetrekkingen vereenigt.
De inhoud van een begrip geeft weer wat het object, door het begrip
aangeduid, is. Het oordeel drukt uit door zijn synthetische verrichting, dus
wat het object is. De synthese bepaalt dus wat jets is en objectief is. Een
object is datgene wat iets noodzakelijk toekomt. De synthese is derhalve
de noodzakelijke bepaling van wat iets is, en aangezien wij het noodzakelijk eigene van lets een object noemen, is zij de noodzakelijke bepaling
van een object.
Het object beteekent niet het zelfstandig, uitwendig ding, maar integendeel den kennisinhoud, den begripsinhoud. Het oordeel wordt dus volledig op het mentaal plan voltrokken. Het object is de kennisinhoud
zijn noodzakelijke bepaling geschiedt door een anderen kennisinhoud.
Het oordeel is dus de bepaling van een kennisinhoud door een anderen.
De bepaling van een kennisinhoud door een andere geschiedt door de
bevestiging van hun toebehoorendheidsbetrekking, van welken aard de
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toebehoorendheid ook zij. Zij kan immers zoowel de identiteit als een
loutere uitwendige betrekking wezen. Het oordeel is dus een bevestiging.
Zelfs de ontkenning van een oordeelsinhoud is nog een bevestiging. Aan
den anderen kant bevestigen op voldoenden grond, dat een kennisinhoud
aan een anderen toekomt, is de waarheid der betrekking uitdrukken. Er
is dus Been oordeel, dat niet voor doel heeft de waarheid omtrent de
betrekking van een oordeelinhoud weer te geven en te verklanken.
Het oordeel kan dus ten slotte bepaald worden door de synthetische
verstandsfunctie, waardoor wij een object bepalen door middel van een
begrip, dat wij verklaren er objectief bij toe te hooren. Twee dingen
moeten wij dus in acht nemen en onderscheiden in het oordeel : de
synthese van twee begrippen, waarvan het eene objectief bepaald wordt
door het andere, en dan de assertorische bevestiging dezer synthese.
B) Waaruit bestaat een Oordeel
Het oordeel is een verstandsact, een synthese. Als handeling vormt
het een ondeelbare eenheid. Doch met den synthetischen act hebben wij
slechts den vorm van het oordeel gevat : in vormelijk opzicht is het oordeel
een synthetische verstandsverrichting. Meer niet. Om zich van deze yerrichting rekenschap te geven, kan men er verschillende logische momenten
in onderscheiden. Aldus heeft Kant de synthetische verstandsfunctie
onderverdeeld in een drietal ondergeschikte synthesisfragmenten : de
apprehensie, de reproductie en de aperceptie. Doch de act op zich zelf
is een organische eenheid. Maar is de act of oordeelvorm een, zonder
daarom enkelvoudig te moeten wezen, hij veronderstelt toch een stof,
een gegeven, iets waarop hij uitgeoefend wordt. Niets verplicht ons den
inhoud eveneens als een eenheid te beschouwen ; hij kan veelvoudig
wezen, en is het metterdaad. Zulks is klaarblijkend, wanneer wij het
oordeel niet op zich zelf beschouwen (hetgeen zeer moeilijk is), maar
als wij het in zijn woordelijke, spraakkundige uitdrukking beschouwen,
dus in den grammaticalen zin, waarin het vervat is. De ziel is onsterfelijk.
Veronderstellen wij voorloopig dat het woord « is » den vorm van het
oordeel weergeeft ; ons blij ft nog een veelvoud van gegevens over, nl.
ziel, onsterfelijk. Deze gegevens vormen de stof of inhoud van het oordeel,
datgene waarover de synthetische handeling loopt, datgene wat op een
bijzondere wijze, door den vorm verbonden wordt.
Beschouwen wij in ons voorbeeld den term ziel, dan merken wij op,
dat wij iets zeggen van de ziel, dat zij genomen wordt als een zekere,
waste grondslag van het oordeel. Over de ziel loopt het oordeel. De
functie van dit woord bestaat in de plaatsing van het oordeelsobject. Is
het oordeel een verklaring, dan is de ziel het « explicandum » of het
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« declarandum », het te verklaren iets, datgene wat moet verklaard worden. Is het oordeel een bepaling, dan is de ziel datgene wat in den
oordeelsact bepaald moet worden, en kennen wij aan de uitgedrukte bepaling het karakter der waarheid toe, dan kan zij slechts in de ziel gegrond
wezen. In grammaticale bewoordingen noemt men de ziel het subject
en door analogie eveneens in het oordeel.
Beschouwen wij het woord « onsterfelijk , dan merken wij op, dat het
van de ziel gezegd wordt, dat het geen grondslag is van het oordeel,
maar de bepaling, die synthetisch aan het subject toegekend wordt. Het is
de verklaring, waardoor het subject « ziel » opgehelderd wordt. Bevestig
ik de bepaling, en ken ik haar aan het subject toe op die wij ze, welke
ik als waar beschouw, dan moet zij in het subject haar voldoenden toekenningsgrond vinden. Het subject is de eenige grondslag voor haar
waarheidswaarde in het oordeel. In den grammaticalen zin heet men dit
bestanddeel : gezegde, praedicaat : datgene wat van iets anders gezegd
wordt, en ook in het oordeel gaat men voort dit een praedicaat te noemen.
Blijft ons nog het werkwoord « is » over. In de eerste plaats vertolkt
het den oordeelsact, de synthese zelf. Het is de factor, waardoor het
praedicaat tot het subject in een zekere betrekking wordt gebracht. Het
is de factor van verbinding. In zijn woordelijke uitdrukking is dit werkwoord het wezenlijk constitutief beginsel van het oordeel. Men noemt het
de copula, ter wille van zijn verbindings- of synthetische functie. Deze
benamin,g echter is niet zeer gelukkig, omdat het voor een goed deel het
belang van dit bestanddeel voor onze oogen verbergt. Wij zijn nochtans
verplicht ze te gebruiken uit opportuniteitsredenen, doch wij moeten
nader op de rol van de copula in het oordeel ingaan. Volgens alle woordenboeken heeft het werkwoord « zijn » twee beteekenissen : een volstrekte en dan is het gelijkwaardig met bestaan ( dasein, exister ) : ik
ben ; een betrekkelijke of attributieve : ik ben een mensch. Het geeft dus
zijn en zoo-zijn weer. Vandaar dat men er een tweevoudige rol in het
oordeel aan toekende : 1 ) de copulatieve rol ( ook de inherentierol
genoemd ) en dan drukt het de onderlinge toebehoorigheid van twee
begrippen uit zonder dat het bestaan in acht genomen wordt ; 2) de
volstrekte rol ( ook existentieele genoemd) en dan drukt het het bestaan
van het subject uit.
Deze onderverdeeling is nu zeer klaar, maar onvolledig, vooral in het
opzicht van de inherentie. De copulatieve beteekenis van zijn kan meer
behelzen dan de loutere inherentie of toebehoorigheid van het praedicaat
bij het subject. Het drukt b.v. de gelijkheid of ongelijke grootheid uit, b.v.
Gent is zoo groot als die of die stad ; de plaats : Londen «is» in Engeland;
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de oorzaak : Jan is de noon van Willem ; de opvolging : de regen komt
(is) na den wind. M. a.w. benevens de inherentie dient de copula « is »
tot het uitdrukken van allerhande betrekkingen.
Doch zelfs buiten deze verschillende betrekkingsvormen tusschen
subject en predicaat drukt de copula in het oordeel nog meer uit. Zij
bevat sevens de eigenlijke oordeelsbevestiging en daardoor vertolkt ze
den oordeelsact zelf. Het is dus met de copula dat de logische eigenschappen van de oordeelen verbonden zijn ; het waarheidskarakter van
het oordeel ligt opgesloten in de copula ; zijn noodzakelijkheidskarakter
ook en eveneens de subjectieve toestand van zekerheid, die op de hoofdzakelijkheid der oordeelsbevestiging volgt. Zij is een zeer belangrijk, zoo
niet het belangrijkste deel van het oordeel, zelfs al kan het in andere
werkwoorden verborgen zijn ( b.v. ik werk — ik ben werkende).
Het oordeel bestaat derhalve uit :
1 ) INHOUD, bevattende a) het subject, dat het oordeelsobject is,
b) het praedicaat, dat de bepaling van dit
object is.
2) VORM, COPULA, uitdrukkende a) de oordeelsact : de ware,
noodzakelijke en zekere oordeelsbevestiging
eener betrekking,
b) de vormen dezer betrekking,
die drievoudig wezen kan : de inherentie, de
betrekking en het bestaan.
C) W at is de Structuur van het Oordeel ?
Daar het oordeel een geestelijke kennishandeling is, vertoont het twee
aspecten : een psychologisch en een logisch aspect. Switalski heeft ze op
zeer gelukkige wijze beschreven.
1 ) Het oordeel vertoont twee onbetwistbare PSYCHOLOGISCHE
kenmerken. Drukt het een betrekking uit van twee kennisinhouden, en
is het alsdan een logisch factum, Loch drukt het boven deze betrekking van
logischen aard terzelfder tijd onze overtuiging in deze betrekking uit.
Dat is een psychologisch kenmerk. In dit opzicht is het oordeel de act,
waardoor wij jets erkennen, bevestigen, in jets gelooven. Wij zeggen
dat wij geloof hechten aan de uitgedrukte verhouding, en dit om geldige,
voldoende redenen, en wij bevestigen de verhouding, omdat wij er ter
wille van deze redenen in gelooven. Dat is het eerste psychologisch
kenmerk.
Het tweede bestaat in de vrijheid, waarmede ik het standpunt kies,
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volgens hetwelk ik wil oordeelen. Bij een zintuigelijke kennis is het mij
onmogelijk lets niet waar te nemen, als het gegeven is, en zijn indruk niet
te ondergaan, terwijl ik in het oordeel vrij ben het oordeelsstandpunt
te bepalen. Deze vrijheid noemt men de oordeelsspontaneiteit in tegen
stelling met de receptiviteit van de zintuigen. Eens gekozen hebbende,
ben ik natuurlijk verplicht aldus te oordeelen en niet anders, ter wille
van de logische gronden en dus noodzakelijk te oordeelen, maar het standpunt heb ik spontaan, vrijelijk gekozen.
2) Het oordeel heeft eveneens twee LOGISCHE kenmerken. Deze
maken, als het ware, geheel zijn logisch wezen en structuur uit. Het
drukt een verhouding uit ; in deze verhouding ligt zijn wezen of essentie,
en deze uitdrukking gaat met de bovenvermelde psychologische kenmerken gepaard. Het oordeel bepaalt bovendien een object, door datgene, wat er eigenlijk aan toebehoort. De twee termen dezer verhouding
hebben dus een intentie tot elkander en deze intentie words door het
oordeel weergegeven.
De weergave echter van onverschillig welke betrekking volstaat niet.
De uitdrukking der verhouding gaat vergezeld met het bewustzijn, dat
zij objectief gefundeerd is, dat de eene term de voldoende reden zijner
toekenning in den anderen vindt.
De oordeelsstructuur is dus over twee orden verdeeld. In de logische
orde behelst zij gelijk welke, maar altijd objectief gefundeerde verhouding
tusschen twee kennisinhouden ; in de psychologische orde is zij de naar
den oorsprong spontane, maar naar de waarde noodzakelijke bevestiging
dezer verhouding.
D) De logische Beteekenis van het Oordeel.
Op de meest uiteenloopende wijze heeft men getracht zich van de
logische beteekenis van het oordeel rekenschap te geven. Wij hebben met
een waren overvloed van theorieen te doen, die wij onmogelijk volledig
kunnen uiteenzetten. Veel moderne handboeken hebben getracht ze te
classificeeren. Nemen wij de theorie van Honecker tot grondslag, die
ofschoon niet vrij van gebreken, Loch volstaat voor het overzicht, dat
wij ons in een aanvankelijk leerboek mogen veroorloven. Volgens dezen
auteur onderscheiden zich de theorieen in de allereerste plaats door het
feit, dat zij het oordeelen van verschillende standpunten behandelen :
de eene hebben het over de logische beteekenis van den oordeelsact
en verklaren hem op verschillende wijzen ; de anderen hebben betrekking
op den logischen aard van het oordeel.
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1 ) DE THEORIEEN OVER DEN OORDEELSACT.
Men kan er drie onderscheiden :
a) de synthetische theorie, die den oordeelsact beschouwt als een
synthese, verbinding of vereeniging van twee begrippen of kennisinhouden. Aldus vatten Aristoteles en Kant de oordeelsfunctie op ;
b) de analytische theorie meent, dat het oordeel bestaat in de analyse
van een begrip in zijn logische bestanddeelen. Aldus b.v. de ziel is onsterfelijk ; het oordeel ontleedt het begrip ziel en zondert er de onsterfelijkheid van af. W. Wundt kleefde ze aan ;
c) de bevestigingstheorie is van meening, dat de wezenlijke oordeelsact bestaat in de bevestiging eener begripsverhouding. Deze theorie klimt
op tot het Grieksch stoicisme.
Wij denken dat de wezenlijke oordeelsact bestaat in een synthese ; wij
staan dus het dichtst bij de eerste theorie. De geest vereenigt metterdaad
twee kennisinhouden in een enkelen en op dusdanige wijze, dat de oorspronkelijke verscheidenheid verloren gegaan is in het eenig begrip, dat
uit de oordeelsverrichting ontstaat. Wij moeten dit begrip ontleden om
de verscheidenheid terug te vinden. Wil dat nu zeggen, dat niets meer
in de oordeelsact aangetrof fen kan worden ? Volstrekt niet. Als verstandshandeling heeft hij een logische en een psychologische keerzijde
de oordeelsact in logisch opzicht beschouwd is een synthese, maar in
psychologisch opzicht is hij datgene, wat het stoicisme als zijn uitsluitend
wezen beschouwde. De psychologische weerklank der logische synthese is
de bevestiging. Deze is een psychologisch en geen logisch kenmerk. Heeft
het oordeel een dubbel aspect, dan moeten wij twee oordeelstheorieen met
elkander verbinden om zijn wezen en beteekenis te verklaren.
2) DE THEORIEEN OVER DE LOGISCHE BETEEKENIS
VAN HET OORDEEL.
Deze theorieen zijn zeer belangrijk, omdat zij juist de logische beteekenis van het oordeel willen ophelderen en dus in het centrum van de
logica staan. Honecker stelt er drie voor.
a) De Kwali[icatieve Theorieen. Zij geven voor, dat het oordeel een
verhouding uitdrukt betreffende den inhoud of comprehensie der aanwezige termen ; de verhouding loopt over den inhoud en niet over den
omvang van de begrippen ; dus over datgene wat de objecten zijn, en niet
over objecten, die onder een ander gesubsumeerd kunnen worden. Het
oordeel bestaat dus in de toekenning van een praedicaat aan een subject.
Doch de inhoudsverhouding wordt verschillend aangegeven :
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1 ) zij kan een identiteitsverhouding zijn, nl. de identiteit van het
subjectsbegrip en het praedicaatbegrip. Dit geschiedt b.v. regelmatig in de
bepalingen ; 2 ) zij kan echter ook een gedeeltelijke identiteit zijn ; een
deel van den inhoud van het subject is dan het praedicaat. Het praedicaat
is derhalve een der nota's van den subjectsinhoud.
b) De kwantitatieve theorieen. Volgens deze theorieen drukt het oordeel
onvangsverhoudingen uit. Het zegt dat het praedicaat een nota van het
subject' is, maar dat er een verhouding tusschen den subjects-omvang
en den praedicaats-omvang bestaat. Wij ontmoeten er dezelfde onderverdeeling :
1 ) het kan een identiteitsverhouding zijn ; het oordeel zegt dan dat de
omvang van het subject de omvang van het praedicaat is ;
2) het kan ook een gedeeltelijke identiteit zijn, en het oordeel zegt
dat de omvang van het subject een deel is van den omvang van het
praedicaat, en rangschikt den subjects-omvang onder den praedicaats•
omvang. « IJzer is metaal » wil dan zeggen dat alle ijzer zich onder de
metalen bevindt. Daarom wordt deze theorie ook vaak de subsumptietheorie genoemd.
c ) De attributieve theorieen. Het oordeel is een eenvoudige toekenning
van het praedicaat aan het subject, van een kennisinhoud aan een anderen
kennisinhoud. Honecker beweert dat dit de ware theorie is. Dat is waar,
maar hij vermeldt de redenen daarvan niet.
De eerste reden is de volstrekt algemeene toepasselijkheid dezer
theorie. Sommige oordeelen drukken klaarblijkelijker wijze inhoudsverhoudingen, andere daarentegen op dezelfde wijze omvangsverhoudingen
uit. Een algemeene theorie van het oordeel kan dus niet berusten op de
uitsluitende beschouwing van den inhoud of den omvang, op straf van
telkens een aanzienlijk deel onzer oordeelen te verwaarloozen of er een
willekeurige beteekenis aan op te dringen. De attributieve theorie daarentegen staat neutraal tegenover beide. Zij kan zoowel den inhoud als den
omvang betref fen.
Bovendien het oordeel is altijd een synthetische bepaling van een
kennisobject. Deze bepaling kan geschieden op grond van den inhoud
of van den omvang. Maar altijd is zij de erkenning van jets, dat aan een
kennisobject toekomt. Elke praedicatieve bepaling is derhalve de toekenning van een objectieven inhoud en de attributieve theorie is dus
in overeenstemming met de hooger aangegeven oordeelsbeschrijving.
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II. DE INDEELING DER OORDEELEN.

De traditioneele indeeling der oordeelen is onhoudbaar geworden,
niet echter uit oorzaak van het ongemotiveerde der toenmalig aangegeven soorten, want zij worden in het huidig ,schema mede opgenomen,
maar omdat de strict formeele aard der logische oordeelsbeschouwing
belangwekkende soorten verwaarloosde en tevens omdat de meeningen
betreffende het wezen van den logischen act gewijzigd werden. De
objectslogica kan niet afzien van het kennisobject en uit de verhouding
van het object tot de oordeelsvormen resulteeren oordeelssoorten, die
de vroegere logica onbedachtzaam voorbijging. Ten sterkste blijkt dit
ten huidigen dage vooral in de phaenomenologische denkrichting, waaraan
in dit opzicht de bruikbaarheid harer gezichtspunten niet kan ontkend
worden. Onze verdeeling valt dus gedeeltelijk anders uit dan de
traditioneele, zonder deze laatste nochtans to veronachtzamen, zooals duidelijk blijkt uit het volgende schema.
A) OBJECT-LOGISCHE OORDEELSSOORTEN.
1 ) Volgens het Object :
a ) zoo-zijnsoordeelen,
b) bestaansoordeelen,
c) betrekkingsoordeelen.
2) Volgens den Objects-Oorsprong
a) apriorische oordeelen,
b ) aposteriorische oordeelen.
3 ) Volgens de Objectsbeteekenis :
a ) analytische oordeelen,
b) synthetische oordeelen.
4 ) Volgens de logische Eigenschappen :
a) noodzakelijke oordeelen,
b ) niet noodzakelijke oordeelen.
B ) FORMEEL-LOGISCHE OORDEELSSOORTEN.
1 ) Volgens den Oordeelsvorm :
a ) bevestigende oordeelen,
b ) ontkennende oordeelen,
c) begrenzende oordeelen.
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2) Volgens de Oordeels-kwantiteit
a) algemeene oordeelen,
b) bijzondere oordeelen,
c) singuliere oordeelen.
3) Volgens de Oordeelsbetrekking :
a) categorische oordeelen,
b) hypothetische oordeelen,
c) disjunctieve oordeelen.
4) Volgens de Oordeelsmodaliteit :
a) assertorische oordeelen,
b) problematische oordeelen,
c) apodictische oordeelen.
DE OBJECT-LOGISCHE OORDEELEN
I) VOLGENS HET OBJECT.
Hier hebben wij het wezenlijke aandeel der objectslogica en der phaenomenologie. Het best van al vinden wij deze soort van oordeelen bij
Pfander uitgewerkt. De oordeelen, meent hij, kunnen ingedeeld worden
in verhouding tot den bepalingsvorm van het oordeelsobject, dat in het
subjectsbegrip uitgedrukt is. Welnu, deze bepalingsvorm kan den objectieven inhoud van het subject niet to buiten gaan, en dit geschiedt
wanneer men het subject naar zijn wezenheid en bestaan bepaalt maar
het kan ook dezen inhoud tot een anderen in betrekking stellen, en dan
bepaalt men het subject niet op zich zelf, maar in zijn verhouding tot
een anderen objectieven inhoud. Drie oordeelsvormen moeten dus worden
onderscheiden :
a) het Zoo-zijnsoordeel, waardoor men de wezenheid van het subject
bepaalt en men zegt, wat het is. Dit kan op twee manieren geschieden.
Men kan de wezenheid, dat wat het op zich zelf is, bepalen en dan noemt
men het oordeel determinatief of bepalend ; b.v. de mensch is een redelijk
dier. Men kan echter het zoo-zijn van het subject bepalen door een hoedanigheid en dan noemt men het oordeel attributief ; b.v. de bladeren
zijn groen. In het eerste oordeel drukken wij de volstrekte wezenseenheid
van het subject met de bepaling uit, terwijl wij in het laatste slechts een
niet-wezenlijke toebehoorendheid van de bepaling met het subject uitdrukken :
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b ) het Bestaansoordeel. Wij onderscheiden in onze verklaring van
een wezen de vragen : « Wat is het ? » en « Is het ? » In het laatste
geval is alle opzicht van zijnswijze verwaarloosd, en de wezenheid of
de objectieve inhoud zijner voorstelling is door de laatste vraag geenszins met een nota verrijkt. Pfander somt een reeks bepalingen op,
die voor de bestaansvraag niet wezenlijk zijn. Wij vragen niet wat iets is,
wanneer wij vragen of het is. Evenmin is het noodzakelijk, dat dit zijn
een ruimtelijke of tijdelijke betrekking meevoere. Ook het werken is
scheidbaar van het werkelijke ; het bestaan verloopt immers geheel in
het subject ; het werken daarentegen niet. Met het waargenomen zijn
of met de waarneembaarheid kan het bestaan verbonden worden, maar
dit is niet onontbeerlijk tot de vraagstelling. In tegenstelling met de
meening van het stoicisme beteekent het bestaan niet het noodzakelijk
gedachte zijn. Dat het karakter van onafhankelijkheid van het verstand
niet met het bestaan identisch is, heeft het idealisme ons geleerd. Het bestaansoordeel schijnt niets anders to wezen dan de volstrekte plaatsing van
den objectieven kennisinhoud in de orde der werkelijkheid ;
c ) het Betrekkingsbegrip wijst boven het subject op een anderen
kennisinhoud uit, waarop die van het subject betrokken wordt. Het
oordeelsobject wordt dus tot een ander object in betrekking geplaatst.
Deze betrekkingen kunnen allerlei vormen aannemen, b.v. gelijkheid,
toebehoorendheid, afhankelijkheid, oorzaak-zijn, gevolg-zijn, enz.
2) VOLGENS DEN OBJECTSOORSPRONG.
In dit opzicht worden de oordeelen onderverdeeld in apriorische en
aposteriorische oordeelen, en zulks volgens dat de ervaring, ja dan neen,
deel heeft in hun oorsprong. Alle analytische oordeelen, waarover wij
dadelijk zullen handelen, zijn apriorisch. Apriorisch beteekent niet dat alle
oordeelstermen ( subject en praedicaat) buiten het bereik der ervaring
moeten liggen. Aldus b.v. het oordeel : het lichaam is uitgestrekt, is
apriorisch, niettegenstaande dat het subject lichaam een ervaringsbegrip
is. Maar de toekenning van het praedicaat eischt geen beroep op de
ervaring ; de bevestiging der uitgestrektheid van het lichaam vergt geen
empirische synthese, doch vloeit voort uit een voorafgaandelijke bepaling
van het begrip lichaam, dat zonder de uitgestrektheid onvoorstelbaar is.
3) VOLGENS DE OBJECTSBETEEKENIS.
In dit opzicht worden de oordeelen gewoonlijk in analytische en synthetische onderverdeeld. Hier echter dienen twee opvattingen duidelijk van
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elkander onderscheiden en geisoleerd : de traditioneele en de Kantiaansche.
a) De trationeele opinie.

Het oordeel is analytisch wanneer de begripsinhoud van het subject
door het praedicaat ontwikkeld wordt. Het bestaat derhalve in een
verdeeling van het subjectsbegrip. Tot dezen begripsinhoud behooren :
de wezenheidsbestanddeelen van het oordeelsobject, alsmede alles wat er
noodzakelijk mede verbonden is. Dergelijke oordeelen zijn noodzakelijk
en apriorisch (steunen op de ervaring ), maar breiden onze kennis uit, en
zijn daarom de in wetenschappelijk opzicht belangrijkste oordeelen.
In synthetische oordeelen daarentegen behoort het praedicaat niet tot
den begripsinhoud van het subject, maar is een van het subject volledig
onafhankelijk begrip, dat er in het oordeel mede wordt verbonden. Noodzakelijk zijn zij niet, want zij zijn niet doorzichtig door middel van het
louter tegenspraakbeginsel ; ze zijn aposteriorisch, want de oordeelsverbinding vindt haren grond in de waarneming of ervaring ; zij breidt
onze kennis eveneens uit.
Hieruit volgt, dat deze oordeelsindeeling zeer betrekkelijk is. Zij hangt
of van den begripsinhoud van het subject. Deze inhoud nu kan bij den
mensch zeer verschillen ; voor een plantenkundige bevat een bepaald
bloembegrip oneindig meer dan voor een oningewijde. Deze indeeling
echter heeft het gebrek geen logische beteekenis to hebben, juist omdat
zij op dezen psychologischen grondslag berust. Daarom heeft Kant ze
door een anderen vervangen.
b) Kant's meening.

Voor Kant is het subjectsbegrip zijn bepaling, dus het begrip van een
soort en een specifiek onderscheid. Meer niet.
Analytisch zijn de oordeelen, waarin het praedicaat een van de begripselementen uitdrukt van het subject ; het lichaam is uitgestrekt, want
« een uitgestrekt » wezen (lichaam ) is uitgestrekt. Zij zijn noodzakelijk,
want rechtstreeks van het tegenspraakbeginsel afhankelijk ; zij zijn 'outer
tautologisch ; zij zijn apriorisch, want niet van eenigerlei ervaring afhankelijk. Hun rol bestaat echter in het verduidelijken onzer begripsinhouden
en geenszins in het vermeerderen of uitbreiden onzer kennis.
Synthetisch daarentegen zijn de oordeelen, wier functie uitgaat boven
de tautologische identiteitsbetrekking. Het praedicaat behoort niet tot
begrip van het subject, maar wordt er in het oordeel mede verbonden op
andere gronden dan het tegenspraakbeginsel. Volgens deze gronden
worden ze onderverdeeld in :
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1 ) synthetisch-aposteriorische ; de geldigheid van deze oordeelsverbinding berust op de waarneming of ervaring : bladeren zijn groen. Nood
zakelijk kunnen zij niet genoemd worden, want ik kan er het tegendeel
van inzien. Zij zijn aposteriorisch, d.i. hun geldigheid berust op de
ervaring ;
2) synthetisch-apriorische ; de geldigheid van de oordeelsverbinding
berust niet op de ervaring ; b.v. het oordeel : 7 + 5 = 12. Analytisch
zou het wezen indien men geoordeeld had : 7 + 5 = som, maar het
bedrag dezer som behoort niet tot den objectsinhoud van het subject
7 ± 5. De rechte lijn is de kortste tusschen twee punten : de kortste als
kwantiteitsnota is niet begrepen in het subject rechte, kwaliteitsnota, en
zoo meer. Nochtans zijn zij noodzakelijk, want voor alle ervaring weet ik,
dat de oordeelsverbinding op zulke en geen andere wijze moet geschieden.
Zij zijn apriorisch, d. i. hun geldigheid berust niet op de ervaring. Waarop berust ze dan ? Volgens Kant berust ze op de rationeele synthese
van ruimte, tijd en categorieen, dus op een aantal subjectieve zintuigelijkheids- en denkvormen.
Om deze laatste stelling heeft men Kant's uiteenzetting aangevochten.
Ten onrechte, want de kritiek berust op een misverstand. Apriorisch
beteekent in de eerste plaats : voor alle ervaring geldig. De indeeling
berust dus niet op een psychologisch oorsprongsmotief, maar op een
logisch beteekenismotief, en aldus zijn synthetische oordeelen onbetwistbaar aposteriorisch of apriorisch. Kant echter heeft ook naderhand het
geldigheidsmotief in een oorsprongsmotief laten vervloeien ; dit kan
echter betwist worden. Ten slotte loopt het onderscheid terug tot de
opvatting van het subjectsbegrip. Kant rekent tot dit begrip zijn loutere
bepalingsbestanddeelen, terwijl de traditioneele stelling er nog alles bijrekent, wat op noodzakelijke wijze met de bepaling verbonden is. Kant
echter expliciteert in zijn indeeling de verschillende wijzen van noodzakelijke verbinding, en ontdekt een loutere identische (analytische) en
een synthetische wijze. Kant's opvatting dringt zich derhalve op.

4) VOLGENS DE LOGISCHE EIGENSCHAPPEN.
De onderverdeeling wordt hier uitgevoerd in noodzakelijke en nietnoodzakelijke oordeelen. Men lette wel op, dat hier alleen de manier van
denken en niet van zijn in aanmerking komt. Al wat is, is noodzakelijk.
Doch in de oordeelen zien wij de noodzakelijkheid niet altijd in. Noodzakelijk zijn de oordeelen, wier verbinding wij ons onmogelijk anders
kunnen voorstellen ; niet-noodzakelijk, wier verband anders denkbaar is.
77

Dat bladeren groen zijn, is niet-noodzakelijk, want niets belet mij van
LOGISCHE zijde uit te denken, dat zij rood wezen. Maar dat een
cirkel rond is, moet noodzakelijk gedacht worden. In verband met de
vorige indeeling kunnen wij de noodzakelijkheid op verschillende
manieren opvatten : zij volgt niet uit de identiteitsbetrekking van subject
en praedicaat, of uit het noodzakelijk-zijn eener synthese van beide.
Analytische en synthetisch-apriorische oordeelen zijn noodzakelijke,
synthetisch-aposteriorische zijn niet-noodzakelijke oordeelen.
B) DE FORMEEL-LOGISCHE OORDEELSSOORTEN.
1 ) VOLGENS DE KWALITEIT.
Het oordeel is een synthese. De synthese heeft een zoo-zijn of hoedanigheden in zoover de oordeelsbegrippen vereenigd of gescheiden
worden. Vroeger maakte men de indeeling van het subjectsbegrip, hetwelk de noodzakelijke betrekking tot het subject insloot. Beter schijnt
het de kwaliteit uit de copula of te leiden, want zij drukt de wezenlijke
oordeelsverbinding uit. Welnu, deze verbinding kan tweevoudig zijn ;
zij drukt de toebehoorendheid of de niet-toebehoorendheid uit. Volgens
de formeele oordeelskwaliteit zijn er dus bevestigende en ontkennende
oordeelen. Kant voegde er de limiteerende aan toe.
a) Het bevestigend oordeel. In het bevestigend oordeel wordt de
synthetische verhouding van subject en praedicaat geplaatst met haar
logische geldigheid : de tafel is rond.
b) Het ontkennend oordeel. In een ontkennend oordeel wordt deze
synthese opgeheven : de tafel is niet rond. Hieruit volgt, ofschoon zulks
in logisch opzicht vrijwel onverschillig is, dat een positieve synthese
voorafgaat, welke ongegrond geoordeeld en om die reden opgeheven
wordt. De ontkenning vergezelt dus de copula, zoowel als uitdrukking
van den oordeelsact als van de synthetische betrekking. Hieruit vloeit
voort dat de ontkenning niet louter slaan kan op het subjectsbegrip,
ofschoon dit gramaticaal vaak voorkomt. Alva is een niet-groot goeverneur geweest.
Een zekere verwantschap met dit laatste vertoont het limiteerend
oordeel, dat Kant aanhaalt. Dit oordeel bevestigt door middel van een
ontkenning. De ziel is onsterfelijk ; de ziel wordt buiten de grenzen van
het sterfelijke gesloten. Ongetwijfeld is het bewijsdoel een bevestiging,
doch een bevestiging, die in een ontkennenden vorm uitgedrukt wordt.
De ontkenning betreft dus de copula niet, maar veeleer een der oordeelstermen.
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In een bevestigend oordeel (positief genoemd) is het praedicaat altijd
particulier gebruikt, m.a.w. wordt gebruikt in een deel van zijn omvang.
I< De mensch is een dier » beteekent, dat het subject een deel en niet
het geheel van den omvang van dier is. Integendeel in een ontkennend
(negatief) oordeel is het praedicaat altijd algemeen het praedicaat wordt
in de volheid van zijn omvang geplaatst : « de mensch is geen steen »
beteekent, dat het subject uit geheel den omvang van het praedicaat
steen gesloten is.
2) VOLGENS DE KWANTITEIT.
In het opzicht van kwantiteit beschouwt men de geldigheid der oordeelsbevestiging of synthese in verband met den omvang. Deze indeelingstitel betreft alleen het subject : de oordeelsomvang wordt naar den
subjectsomvang gemeten. Voor hoeveel objecten geldt synthese ? Het
subject is derhalve de bepalende factor der oordeelskwantiteit. In dit opzicht worden de oordeelen algemeen, bijzonder en individueel of singulier
genoemd.
a) In het algemeen oordeel wordt de oordeelssynthese bevestigd van
den geheelen omvang van het subjectsbegrip : alle menschen zijn sterfelijk.
De oordeelsverbinding is dus universeel-geldig, want het praedicaat
wordt op geheel den omvang van het subject betrokken.
b) In het bijzonder oordeel geschiedt dit alles voor een deel van
den subjectsomvang « eenige menschen zijn wijsgeeren », en de synthetische verbinding geldt voor dit deel alleen bij uitsluiting van andere.
c) In het singulier oordeel is het subject een individu : Plato is een
wijsgeer. Hierover heerschen echter verschillende meeningen. Algemeen
neemt men aan, dat het met het universeele gelijk staat, omdat het
praedicaat gezegd wordt van geheel den omvang van het subject, claw
het singulier is. Anderen meenen, dat het buiten den kwaliteitstitel moet
gesloten worden, omdat dergelijke oordeelen geen logische kwantiteit
bezitten. Kant, die het singulier oordeel bij de traditioneele tafel voegde,
verklaart dat het zich op dezelfde wijze gedraagt als het universeele.
De onderscheidende opzichten van beide oordeelen moeten buiten de
formeele, maar binnen de objectslogica gezocht worden.
3) VOLGENS DE BETREKKING.
In dit opzicht beschouwt men de oordeelsverbinding of synthese in
haar bepalende betrekking tot haar gronden. De betrekkelijkheid betreft
dus de copula en geeft weer of de oordeelsact en de oordeelsverhouding

79

op zich zelf of afhankelijk van een andere oordeelsverhouding, geldig
zijn. Deze betrekkelijkheid kan op verschillende dingen slaan. Als wij
door de synthese het praedicaat volledig naar inhoud en omvang bepalen, bevestigen wij de synthese onvoorwaardelijk of categorisch ; als
de synthetische bepaling van den oordeelsinhoud afhankelijk is van een
anderen oordeelsINHOLID als zijn grond, dan is de synthese hypothetisch
of voorwaardelijk, nl. onder de voorwaarde van den grond, geldig ; als
de synthetische bepaling van een oordeelsinhoud afhankelijk is van
den oordeelsOMVANG, dan is het oordeel disjunctief, m.a.w. een
speciale ondersoort in de voorwaardelijke oordeelen.
a ) Categorische oordeelen. Al de reeds behandelde oordeelen zijn van
dezen aard. Wij drukken er in uit dat de oordeelssynthese met haar
vollen inhoud geldig is voor alle individuen die onder den omvang van
het subject begrepen zijn. Het subject wordt dus bepaald volgens inhoud
en omvang.
b) Hypothetische oordeelen. In wetenschappelijk opzicht behooren zij
tot de voornaamste en meest voorkomende oordeelen. In de gewone opvatting van het hypothetisch oordeel zou het niet moeten in acht genomen worden, omdat het geen oordeelsoort, maar een verbindingssoort
van oordeelen weergeeft : indien A is, is B. Het kan echter ook ingezien
worden buiten den oordeelsvorm van de voorwaarde ( zod a is ) , maar
alleen als de grond van de oordeelssynthese. Het drukt de verhouding
der synthese tot haar grond uit. De geldigheid der synthese ligt niet
in de oordeelsuitspraak zeif, maar in den grond, die buiten het oordeel
ligt. Het hypothetisch oordeel bestaat dus altijd uit de betrekking tusschen twee termen : een oordeelssynthese, consequens genoemd, en haar
voorwaarde, antecedens geheeten. De oordeelsact bestaat niet in de
bevestiging van de oordeelssynthese of van hare voorwaarde, maar in
de bevestiging van de noodzakelijke betrekking tusschen de synthese en
haar logischen grond of voorwaarde, Is A, dan is B : wij bevestigen
noch ontkennen, dat A en B zijn of niet, maar alleen de noodzakelijke
betrekking van A en B in het opzicht van zijn. Wij denken dus altijd
dat de voorwaarde of grond ook niet vervuld of gegeven zou kunnen
wezen. Daarenboven moeten grond en synthese objectief verbindbaar
zijn. Aldus bedriegt mij b.v. de vorm van het volgend oordeel : indien het
regent, is het dag. De formeele consequentieregelen zijn de volgende :
is de grond of voorwaarde, dan is het oordeel ;
is de grond of voorwaarde niet, dan is het oordeel niet ;
is het oordeel waar, dan is de grond of voorwaarde het nog niet ;
is de grond of voorwaarde niet, dan kan het oordeel zijn en niet zijn.
c) Disjunctieve oordeelen. Wij drukken bier geen verbinding van twee
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oordeelen noch van een oordeel tot zijn grond uit, maar wij bepalen
het subject door het aangeven van zijn volledigen omvang. In verband
met den oordeelsact bestaat het disjunctief oordeel in de wederzijdsche
ontkenning van de geldigheid der synthese voor verschillende deelen
van den subjectsomvang ; het bewegende is de aarde of de zon. Wij moeten dus altijd den subjectsomvang verdeelen in zijn bestanddeelen. Wij
bevestigen eens to meer niet wat het bewegende is, maar zeggen, dat
de synthese voor een der bestanddeelen geldig is en moet zijn.
Opdat deze bepaling geldig wezen zou, moeten de bestanddeelen in
een contradictorische verhouding staan. De eenvoudigste verdeeling van
den subjectsomvang is natuurlijk de tweeledige en dan is de zuivere
contradictie geboden : a is b of niet b. Is zij meerledig, dan ook blijft
de verhouding contradictorisch : a is b, c of d. Dan moet elk lid in
tegenspraak staan met de andere alle samengenomen. Voor dit laatste
geval is vereischt dat de uitgedrukte verdeeling den omvang restloos
indeele. Anders is de contradictorische verhouding onmogelijk. In het
hoofdstuk over de redeneeringen zullen wij op deze oordeelen moeten
terugkeeren.
4) VOLGENS DE MODALITEIT.
Over het algemeen begrijpt men onder modaliteit een bijkomstige
bepaling of zijnswijze van iets. Vandaar dat men de oordeelsmodaliteit
verschillend heeft opgevat en tot verschillende oordeelselementen in betrekking heeft gesteld. Alles wat een subject, praedicaat of copula bepaalt,
is eene modaliteit : een GOED mensch is liefdadig subjectsbepaling ) ;
Achilles loopt SNEL ( praedicaatsbepaling ) ; het paard is MISSCHIEN
aan het loopen ( copulabepaling ). Anderen beperken zich tot het oordeel
als een synthetisch geheel, en onderscheiden dan de volgende drie synthese-modaliteiten : a) eenvoudige synthese zonder modaliteit ( a =b ) ;
b ) de synthese als noodzakelijk zijnde ( a is noodzakelijk b ) ; c) de
synthese als mogelijk zijnde ( a is mogelijker wijze b ).
Deze laatste opvatting kunnen wij deelen. Alsdan is de modaliteit
feitelijk een oordeel over de oordeelssynthese : het is, dat a b is ;
het is noodzakelijk dat a b is ;
het is mogelijk dat a b is.
Deze modaliteit heeft een dubbele beteekenis : een psychologische en
een logische. Als psychologisch kenmerk bepalen wij den oordeelsact of de
oordeelsbevestiging en bepalen dus de copula als uitdrukking van den
oordeelsact. Dit komt min of meer overeen met Kant's meening : de
gradueering van de zekerheid onzer oordeelssynthese, en met die van
6
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B. Erdmann als de bewustzijnsvormen van de waarde der oordeelssynthese. Aan den anderen kant drukt de copula ook de verhouding van twee
objectieve kennisinhouden uit, en ook deze worden door de modale
praedicaten bepaald. Alsdan drukken zij niet alleen de betrekking uit
van de oordeelssynthese tot mijn subjectief kenvermogen, maar den aard
der objectieve verhouding tusschen de twee kennisinhouden in het oordeel
verbonden. Zij is en subjectief en objectief van aard. In dit opzicht
erkennen wij drie oordeelssoorten ; de assertorische, de problematische
en de apodictische.
a) De Assertorische oordeelen. Drukt de modaliteit den specialen vorm
uit eener oordeelsbetrekkelijkheid, dan mag men eeniger mate zeggen,
dat assertorische oordeelen aan de modale tegengesteld zijn in plaats
van er deel van uit te maken. Want in elk assertorisch oordeel stellen wij
de eenvoudige feitelijkheid der oordeelssynthese voor zonder eenige
wijzigende bepaling : A = B ; met dit onderscheid nochtans dat wij
den nadruk leggen op het bevestigend, verzekerend karakter der copula :
A is daadwerkelijk of feitelijk B ; het praedicaat komt feitelijk aan het
subject toe. Een bepaalde modaliteit bezit het derhalve niet.
b) De Problematische oordeelen. Problematisch is het oordeel als de
oordeelssynthese geldig zijn en ook niet zijn kan. Het problematisch
karakter betreft dus den oordeelsact en de oordeelsverhouding. Betreffende den logischen act of synthese beteekent het, dat de subjectieve
zekerheid niet tot de feitelijke bevestiging toereikend is, en dat de verzekering van de waarde der synthese niet volledig is. Betreffende de in
het oordeel uitgedrukte begripsverhouding leert het dat de verhouding
niet moet ontkend worden op grond van de er in vervatte begripsinhouden, maar dat niet alle voorwaarden vervuld zijn, opdat de eenvoudige
bevestiging der synthetische verhouding zich als geldig aan den geest
kunne opdringen.
c) De Apodictische oordeelen. Apodictische oordeelen zijn diegene
welke zich met noodzakelijkheid opdringen. In betrekking tot den synthetischen oordeelsact denken wij ze als apodictisch of noodzakelijk,
wanneer wij de tegengestelde synthese niet kunnen voltrekken. In betrekking tot de objectieve oordeelsverhouding zien wij erin het vervuld zijn
van alle tot de synthese vereischte voorwaarden, of met andere woorden
de afleidbaarheid eener synthese uit haar alzijdig toereikende gronden.
Feitelijk, wanneer wij ons niet met louter woorden tevreden stellen,
moeten wij bekennen niet te vatten wat het logisch wezen van een
noodzakelijk oordeel is, vermits wij niet inzien, waarin de noodzakelijkheid
op zich zelf bestaat. Alleen kunnen wij dit oordeel door omschrijving
verduidelijken.
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Tot besluit der modaliteit weze even herinnerd aan Kant's modaliteitsverduidelijking :
a) mogelijk is het oordeel, dat overeenkomt met de formeele denkvoorwaarden, b.v. met het tegenspraakbeginsel en andere ;
b) werkelijk is het oordeel, dat overeenkomt met de materieele voorwaarden der ervaring, bron van alle factische kennis ;
c ) noodzakelijk is het oordeel, waarvan de werkelijke geldigheid door
de formeele voorwaarden van het denken ingezien kan worden.

III. DE RECHTSTREEKSCHE OORDEELS-BESLUITEN.
Besluiten is redeneeren. Deze paragraaf kan dus evengoed deel uitmaken van het hoofdstuk over de redeneering. Wij lijven het bij het oordeel
in, omdat wij door het rechtstreeksch karakter van het besluit op geen
andere bestanddeelen beroep doen, dan op de verschillende kenmerken,
die wij zoo pas bij de oordeelen nagegaan hebben. Bovendien hebben
de traditioneele en moderne logica talrijke vormen van rechtstreeksche
besluiten ontdekt. Het zou ons te ver voeren, indien wij ze alle bondig
wilden samenvatten. Blijven wij derhalve bij de voornaamste.
A) DE TEGENSTELLING DER OORDEELEN.
Oordeelstegenstelling noemen wij twee oordeelen, waarin eenzelfde
praedicaat van eenzelfde subject bevestigd en ontkend wordt. Hieruit
volgt, dat beide oordeelen een gemeenschappelijk en een dif ferencieerend
bestanddeel hebben.
Het gemeenschappelijk bestanddeel bestaat in het behoud van dezelfde
oordeelstermen, van subject en praedicaat. Voor de tegenstelling is dit
noodig. In geval van subjectsverschil hebben wij twee oordeelen, die
zoo ver van elkander staan, dat zij geen grond voor tegenstelling of welke
vergelijking ook bieden : de tafel is groen en de boom is niet groen.
Geenerlei verbinding is mogelijk. Hebben wij daarentegen verschillende
praedicaten, dan verbergt de grammaticale vorm ons twee oordeelen,
die in geenerlei tegenstellingsverhouding staan : de tafel is bruin en
rond ; hetgeen duidelijk wordt als wij de oordeelen volledig uitdrukken :
de tafel is bruin, de tafel is rond. Eenige vergelijking in het opzicht van
tegenstelling is daarin niet te bespeuren. Vooraleer dus tegenstelling kan
gedacht worden, moeten wij twee synthetische verhoudingen tusschen
dezelfde oordeelstermen tot stand brengen.
Maar vermits de tegenstelling nu niet de identiteit is, moeten beide
oordeelen toch in iets van elkander verschillen. Blijft de inhoud der
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termen behouden, dan moeten wij het onderscheid in den logischen vorm
zoeken. Welnu, hier kunnen meerdere varieteiten zich voordoen, want
in den logischen vorm onderscheiden wij kwantiteit en kwaliteit.
Als de twee oordeelen met identische subjects- en praedicaatsbegrippen, volgens de kwantiteit verschillen, noemen wij ze ondergeschikte
oordeelen :
alle menschen zijn sterfelijk : algemeen, positief ;
eenig mensch is sterfelijk : bijzonder, positief.
Verschillen zij volgens de kwaliteit, dan doen zich twee gevallen
voor : beide oordeelen zijn of algemeen of bijzonder.
a) Zijn beide algemeen en verschillen ze volgens de kwaliteit, dan
worden ze tegendeel genoemd (contrarium) ;
alle menschen zijn sterfelijk : algemeen positief ;
geen menschen zijn sterfelijk : algemeen negatief.
b) Zijn beide bijzonder en Loch in het opzicht van kwaliteit verschillend, dan noemen wij ze contrasten :
eenig mensch is sterfelijk : bijzonder, positief ;
eenig mensch is niet sterfelijk : bijzonder, negatief.
De oordeelen echter kunnen tevens in het opzicht van kwantiteit en in
het opzicht van kwaliteit verschillen. Dergelijke tegenstelling noemt men
tegenspraak :
alle menschen zijn sterfelijk : algemeen, positief
eenig mensch is niet sterfelijk : bijzonder, negatief.
De tegenstelling kan dus vier vormen aannemen : a) tegenspraak,
b) tegendeel,
c) contrast,
d) ondergeschiktheid.
Welnu, deze vormen geven zonder bemiddeling van eenige als bemiddelingsfactor optredende denkfunctie aanleiding tot besluiten. Zij worden feitelijk rechtstreeksche besluiten genoemd, omdat zij niet aangewezen zijn op den later to ontwikkelen syllogistischen vorm. Dit besluiten
wordt rechtstreeks beoordeeld volgens zijn geldigheid en aanspraak op
waarheidswaarde. Een deel van ons waarheidsbewustzijn is alsdan van
het leerstuk der tegenstelling afhankelijk.
Welke rechtsgeldige en onmiddellijke besluiten kunnen uit hooger
vermelde vormen van tegenstelling worden getrokken ? Laten wij dit
voor elk der vier vormen onderzoeken.
1 ) De Tegenspraak.
Wij zien onmiddellijk in op grond van het tegenspraakbeginsel, dat
beide oordeelen terzelfder tijd noch waar noch valsch kunnen zijn. A is
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B en A is niet B kunnen niet terzelfder tijd als waar of valsch gedacht
worden. Derhalve mogen wij op grond van het beginsel besluiten van de
waarheid van het eene tot de valschheid van het andere en ook omekeerd.
Is waar : alle menschen zijn sterfelijk, dan is valsch : eenig mensch is
niet sterfelijk. Is valsch : alle menschen zijn sterfelijk, dan is waar :
eenig mensch is niet sterfelijk. Op grond van het beginsel van het uitgesloten derde wezen wij immers dat tusschen zijn en niet-zijn geen derde
mogelijk is.
2) Het Tegendeel.

Waar kunnen beide niet wezen : alle menschen zijn sterfelijk, geen
menschen zijn sterfelijk, en dat op grond van het tegenspraakbeginsel.
Hieruit volgt dat wij van de waarheid van het eene tot de valschheid
van het andere mogen besluiten.
Is waar : alle menschen zijn sterfelijk, dan is valsch geen menschen
zijn sterfelijk.
Beide oordeelen kunnen echter valsch zijn. Want een derde mogelijkheid is denkbaar, nl. dat bij een verschillend deel van den omvang een
en ander oordeel waar is. Tusschen alle menschen zijn sterfelijk en geen
menschen zijn sterfelijk, kan ingeschoven worden : eenige menschen zijn
sterfelijk en eenige menschen zijn niet sterfelijk. Daaruit volgt dat uit
de valschheid van het eene de waarheid van het andere niet voortvloeit
maar ook zijn valschheid niet.
3) Het Contrast.

Contrasteerende oordeelen kunnen niet beide valsch zijn : eenig mensch
is sterfelijk en eenig mensch is niet sterfelijk. Een of ander is waar volgens
het tegenspraakbeginsel. Aan den anderen kant kunnen zij beide waar
zijn ; niets belet dat eenige menschen sterfelijk zijn en eenige andere
menschen niet. Daaruit vloeien twee rechtstreeksche besluiten voort :
a) uit de valschheid van het eene volgt onmiddellijk de waarheid
van het andere ;
is valsch eenig mensch is sterfelijk, dan is waar : eenig mensch is
niet sterfelijk ;
b) uit de waarheid van het eene volgt niet rechtstreeks de valschheid
van het andere :
is waar : eenig mensch is sterfelijk, daaruit vloeit niets voort voor
het oordeel : eenig mensch is niet sterfelijk.
4 ) De Ondergeschiktheid.
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schen zijn sterfelijk en eenig mensch is sterfelijk ; ze kunnen samen
waar zijn, want jets is in zijn geheelen omvang, geldt ook voor een deel
ervan. Om dezelfde reden kunnen beide samen valsch zijn. Hieruit volgt
de mogelijkheid van een drievoudig besluit :
a) is het algemeen oordeel waar, dan is het ook het bijzondere : wat
voor geheel den omvang geldt, geldt insgelijks voor een deel ;
uit het oordeel : alle menschen zijn sterfelijk, mag ik besluiten : eenig
mensch is sterfelijk
b) Is het bijzonder oordeel waar dan volgt daar niets voor het algemeene uit : wat voor een deel waar is, is ipso facto niet voor het geheel
van den omvang waar :
is waar : eenig mensch is sterfelijk, dan mag ik nog niet besluiten,
dat alle menschen sterfelijk zijn of niet zijn ;
c) is het bijzonder oordeel valsch, dan volgt de valschheid van het
algemeene daaruit : want iets dat voor een deel van den inhoud niet is,
kan niet voor het geheel zijn :
is valsch : eenig mensch is sterfelijk, dan is eveneens valsch : alle
menschen zijn sterfelijk.
Samengevat dus geldt voor de ondergeschiktheid : a) dat beide waar
en valsch kunnen zijn ; b) dat op de waarheid van het algemeene altijd
die van het bijzondere volgt : c) dat op de valschheid van het bijzondere
altijd die van het algemeene volgt.
De theorie der tegenstelling wordt als volgt geschematiseerd :
alle menschen zijn sterfelijk — tegendeel — geen menschen zijn sterfelijk
tegenspraak
eenig mensch is sterfelijk — contrast

eenig mensch is niet sterfelijk

B) DE OMZETTING DER OORDEELEN.
Door omzetting verstaan wij de plaatsverwisseling der oordeelstermen,
zoodat het praedicaat subject wordt en het subject praedicaat ; in acht
genomen blijft dat de juistheid van het oordeel, zoowel naar den oordeelsinhoud als naar zijn kwaliteit en betrekking, moet behouden worden.
Men onderscheidt twee soorten van omzetting :
a) de zuivere omzetting die geschiedt met het behoud van de kwantiteit
der oordeelstermen, zoodat alle termen na de omzetting denzelfden omvang behouden, dien zij voor de omzetting hadden ;
b) de onzuivere noemen wij deze omzetting, die geschieden moet door de
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verandering in de kwantiteit der oordeelstermen om de juistheid van den
oordeelsinhoud en zijn gelijkwaardigheid met den eersten te bewaren.
Duidelijk is het waarom dit zoo hoort : zonder vergrijp tegen de hoogste denkbeginselen is het niet geoorloofd bij een rechtstreeksche of onrechtstreeksche deductie in het besluit (hier het tweede, omgezet oordeel)
meer op te nemen, dan in de praemisses was begrepen ( hier het omzetbaar oordeel). Aldus wil het het beginsel der tegenspraak.
Wij hebben in het opzicht van den logischen vorm vier soorten van
oordeelen ;
algemeen positief oordeel,
algemeen negatief oordeel,
bijzonder positief oordeel,
bijzonder negatief oordeel.
Voor elk hunner kunnen wij een bijzonderen regel der omzetting aangeven. Het bewijs van deze regelen was het voorwerp van hevige discussies.
a) Algemeen negatief oordeel.

Voor dit oordeel is de omzetting zuiver, want de kwantiteit der termen
kan dezelfde blijven. Geen mensch is sterfelijk is algemeen als praedicaat
van een negatief oordeel ; dus : geen sterfelijke is mensch. Is B geen A,
zeide men, dan is de omvang van B geheel buiten dien van A, of wat op
hetzelfde neerkomt, dan is de omvang van A geheel buiten dien van B.
Aldus wordt de omzetting duidelijk.
b) Algemeen positief oordeel.

Hier is de omzetting onzuiver, want het moet een bijzonder oordeel worn
den. Alle menschen zijn sterfelijk : het praedicaat sterfelijk is bijzonder
als praedicaat van een positief oordeel ; derhalve : eenige sterfelijken zijn
menschen.
Men bewees het volgender wijze : alle B is A. Dus eenige A zijn B.
Zijn eenige B geen A, dan volgt uit de omzetting hiervan dat geen B kan
A zijn. Het tegendeel van «geen B is A,» is : «alle B is A.» Welnu, in
het tegendeel kunnen beide niet samen waar zijn : slechts een van hen
is waar. Bij veronderstelling bevestigden wij : «alle B is A ;» dus «geen
B is A» is valsch. Waaruit volgt dat «eenige B zijn A.»
c) Bijzonder positief oordeel.

De omzetting is zuiver. Eenige menschen zijn sterfelijk, dus eenige sterfelijke zijn menschen. Voor en na de omzetting is de kwantiteit dezelfde
gebleven. Het bewijs luidt als volgt : eenige B zijn A, dus eenige A zijn B.
Indien eenige A niet B zijn, verkrijgen wij door omzetting dat geen B zou
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A wezen. Welnu, bij veronderstelling stelden wij voorop dat eenige B
zijn A.
d) Bijzonder negatief oordeel.

De omzetting is voor dit oordeel onmogelijk, omdat het bijzonder subject van dit oordeel in de omzetting praedicaat van een negatief oordeel
en dus algemeen moet worden. Voor deze onmogelijkheid ontbreekt het
strict bewijs.
Aan de hand van voorbeelden kan worden aangetoond, dat de juistheid van het oordeel in dit geval van omzetting niet gegarandeerd kan
worden. Sommige gevallen van omzetting geven naar den inhoud een aanneembaar resultaat ; andere daarentegen niet.
Eenige Vlamingen zijn seen Gentenaren. Door omzetting mag men
niet beweren ; alle Gentenaars zijn geen Vlamingen, maar ook niet :
eenige Gentenaars zijn geen Vlamingen. Naar den inhoud onaanneembaar
is b.v. eenige waterdieren zijn geen visschen, dus eenige visschen zijn
geen waterdieren. In het eerste oordeel is het subject bijzonder en het
praedicaat algemeen ; als pr-aedicaat van het omgezet negatief oordeel
wordt dit bijzonder subject algemeen en het algemeen praedicaat bijzonder subject.
( Het bewijs dezer regelen ontleende ik aan het handboek van Tricot.)
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HOOFDSTUK VIII.

DE LOGISCHE DENKBEGINSELEN.
De wezenlijke verstandshandeling is de oordeelsvorming of de vorming
van begrippen door een verstandelijke synthese van voorstellingen, die
reeds op zich zelf van begrippelijken aard, of waarnemingselementen zijn.
Wij kennen nochtans aan onze oordeelen een verschillende waarde toe: de
eene noemen wij ware, andere waarschijnlijke, nog andere valsche oordeelen. In deze beoordeeling vragen wij naar de logische waarde onzer
kenniswereld ; het geestelijk waardevolle in de orde der kennis is immers
het ware, zooals het goede de geestelijke waarde in het daadleven, en
het schoone de waarde in het gevoelsleven is. Het vraagstuk der logische
waarde is niettemin een ingewikkelde geschiedenis, want talrijke en zeer
heterogene factoren moeten worden in acht genomen, om ze te kunnen
vatten en bepalen. Volwaardig beschouwen wij de oordeelen, die objectief, noodzakelijk en algemeen geldig zijn, en die zich om deze redenen
noodzakelijk aan onzen geest opdringen. Met waarschijnlijkheid erkende
oordeelen doen zich als waarde voor, in zoover zij aan deze eigenschappen deel hebben en in de mate dat zij er deel aan hebben. De valsche integendeel hebben voor ons geen logische waarde, omdat ze oordeelen
zijn die tegen de logische waardenorde op positieve wijze ingaan. Er is
derhalve geen logische onverschilligheid denkbaar.
De logische waarde drukken wij dus uit door de toekenning van het
waarheidskarakter. Het probleem splitst zich onmiddelijk in twee deelen, omdat de kennis geen enkelvoudig, maar een samengesteld denkverschijnsel is. Zij bestaat uit een inhoud en een vorm, en de waarde van
een dezer componenten brengt niet noodzakelijk de waarde van den anderen met zich mede. De ervaring leert ons voortdurend, dat een vormelijke waarheid van een materieele valschheid vergezeld kan zijn, en
dat omgekeerd de materieele waarheid soms schuil gaat onder een
logisch-valschen vorm. Waaruit met dwingende noodzaak voor ons de
verplichting voortvloeit, formeele en materieele waarheid nauwkeurig
van elkander te scheiden. Vormelijke waarheid noemen wij de overeenkomst met de noodzakelijke vormen van het objectief denken ; materieele
waarheid de overeenkomst met de materieele voorwaarden van hetzelfde
denken. De volledige waarheid eener kennis verdubbelt zich dus en beide
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leden moeten aanwezig zijn, opdat een oordeel in den echten zin van het
woord waar zou kunnen genoemd worden, en een geestelijke waarde wezen voor ons. Wij moeten derhalve I ) de vormlijke, 21 de materieele
waarheid aan een kritisch onderzoek onderwerpen. In de eerste plaats
de vormelijke.
Als wij de wetenschap een systematische kennis betreffende een object hebben genoemd moet wel verstaan worden, dat systeem geen bloot
uitwendige orde of mooi schema beteekent. Het systeem beteekent meer
dan het uitwendig voorkomen van de kennisorde. De universeele wetenschap, of m.a.w. het bevatten van de reeele en ideeele zijnsorde, is het
denken zelf, waaruit volgt, dat elke wetenschappelijke waarheid volkomen
met de totaliteit van het denken moet kunnen verbonden worden en in
harmonische verhouding ermede staan. Deze harmonische toestand noemt
men de universeele rationaliteit van ons kennisgebied. Wij begrijpen
slechts datgene, wat rationeel geordend is en niets kan derhalve logische
waarde zijn, tenzij dit rationeele. Willen wij dus de logische waarde eener
kennis naar den vorm beoordeelen, dan moeten wij ons in de eerste
plaats tot deze rationeele organisatie van het kennisgebied richten. Deze
organisatie nu ligt vervat in enkele beginselen, die dus op zich zelf niets
anders zijn, dan de ingeboren tendencies onzer rede. Zij vallen samen met
de groote logische beginselen of denkwetten, die men van oudsher in de
wijsbegeerte heeft erkend. Tot deze wetten behooren hoof dzakelijk de
volgende twee, waar al de overige kunnen tot herleid of waarvan ze kunnen afgeleid worden : het beginsel van identiteit en dat der tegenspraak.
Het eerste verplicht ons de begrippen te gebruiken met een constanten
inhoud ; het tweede verbiedt ons een begripsinhoud terzelfder tijd te affirmeeren en te loochenen. Later zullen wij nader op elk dezer wetten
ingaan. Opdat een kennis waar zou wezen, moet zij tot deze beginselen
in een harmonische verhouding staan en er niet tegen ingaan. Gaat zij er
tegen in, dan is zij door dit felt zelf buiten den kring onzer rationeele wereld gesloten.
Wij begrijpen immers in dit geval niet meer wat wij zeggen. Deze beginselen vormen samen het eerste waarheidscriterium, maar dan slechts
een criterium van louter vormelijken aard.
Nochtans mogen wij dit criterium niet buiten zijn geldigheidssfeer uitbreiden. Waardevol voor ons is in de eerste plaats de objectskennis. Daar
de logische beginselen de rationeele denkorde beheerschen en haar wettelijkheid uitmaken, is het volstrekt noodzakelijk, indien wij ons een object voorstellen, dat wij het ons voorstellen in overeenstemming met deze
beginselen. Anders hebben onze uitspraken over objecten geen beteekenis.
Deze beginselen beheerschen derhalve op soevereine wijze onze begrips-en
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oordeelswereld, omdat zij het wettelijk weefsel dezer wereld zijn. Beheerschen zij echter buiten den greep van het denken de wereld van op zich
zelf bestaande objecten ? Deze vraag kan niet op een volstrekt enkelzinnige wijze beantwoord worden. Van meetaf moeten wij de ideeele objectenwereld ( b.v. de mathematische) uitschakelen. De logische beginselen
heerschen noodzakelijk over deze wereld, omdat het bestaan harer objecten slechts een bestaan in den geest is. Maar hoe is het gesteld met de
objecten, waaraan wij een zelfstandig bestaan toekennen ? Talrijk zijn
de wijsgeeren, die zonder aarzelen de geldigheidssfeer der logische beginselen ook over deze objecten uitstrekken, en daarom noemt men ze
realisten. Zij bevestigen zulks ter wille van een vaak onbewust aanvankelijk postulaat, nl. dat der overeenkomst van denken en zijn, en niet op
grond van welk, sophismevrij bewijs ook. Volgens dit postulaat is de ontologische of de zijnswaarde dezer beginselen een volstrekt noodzakelijke
waarde. Welnu, op de keper beschouwd, kennen wij slechts een geval,
waarin jets volstrekt noodzakelijk is, nl. datgene waarvan de ontkenning
de mogelijkheid van het denken of van de kennis over het algemeen zou
vernietigen. Doch wanneer wij het realistisch postulaat ontkennen, ontkennen wij slechts de rationeele organisatie der ontologische orde, niets
daarbuiten, m.a.w. loochenen wij de overeenkomst van de zijnsorde met
de denkbeginselen, want de rationeele organisatie beteekent de inrichting volgens deze beginselen. De ideeele orde blijft in al haar gaafheid
wat zij is. En dus is alle denken niet onmogelijk door de ontkenning van
het postulaat. Bovendien ontdekken wij in het begrip van een object niets,
dat ons verplicht den rationeelen vorm als zijn eenige bestaansmodaliteit
te denken. Voorzeker een objectswereld, welke bestaan zou op een wijze,
die onze eerste denkbeginselen tegenspreekt, zou voor ons onbegrijpelijk
wezen ; wij zouden van haar geen adekwate voorstelling kunnen verkrijgen, omdat alle voorstelling organisch met deze beginselen verbonden is.
Doch moet de onafhankelijke, zelfstandige objectswereld begrepen worden ? We zijn gedreven een bevestigend antwoord op deze vraag te geven,
omdat wij door een buitensporig anthropocentrisme, dat ons als het centrum der schepping doet beschouwen, al het overige tot dienstbaarheid aan
onze doeleinden willen dwingen. Zeer goed mogelijk is het, dat de zijnswereld op zich zelf aan wetten gehoorzaamt, waarvan wij geen voorstelling hebben, doch die de wetten van ons rationeel denken niet verdubbelen. Objecten schijnen niet geschapen te zijn met het uitgesproken doel
door het menschelijk, discursief verstand gekend te worden ; zij zijn
geroepen tot zelfstandige subsistentie, abstractie gemaakt van de mogelijkheid hunner voorstelling door den mensch. Wat de eerste logische
beginselen betreft moeten wij dus in de eerste plaats denkbeginselen zien,
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die met volstrekte noodzaak gelden voor onze begripswereld, voor onze
rede, maar die daarom niet met dezelfde noodzaak ook de wereld van het
zelfstandig zijn beheerschen. Sommigen meenden dat b.v. het tegenspraakbeginsel niet op het goddelijk wezen toepasselijk was ; en ofschoon dit nu
niet zonder luidruchtig protest werd voorbijgegaan, bewijst het dispuut,
dat de mogelijkheid van het denken over het algemeen niet is vernietigd
door het feit, dat wij van de zijnsorde de rationeele organisatie, d. w. z.
de overeenkomst met onze denkwetten of beginselen ontkennen.
Door deze beschouwingen voelen wij ons berechtigd op volstrekte
wijze to bevestigen, dat wij deze beginselen moeten aannemen wat de
kennis betreft, d. i. voor de wetenschappelijke-waardevolle, rationeele
voorstelling van objecten, wat deze objecten ook op zich zelf mogen
zijn, en op welke wijze zij zich ook mogen gedragen. Zij kunnen b.v. een
chaotische, ongedifferencieerde massa vormen, waaruit wij naderhand
bepaalde objecten construeeren door de synthetische wetten of functies
van het verstand, zooals Kant zich de objectswereld voorstelde. Het is
zelfs voor de rationaliteit van het denken niet absoluut onontbeerlijk,
dat er eenig zelfstandig object bestaat buiten zijn verstandelijke voorstelling. In het idealisme b.v. bligt het denken zeer consequent met zich
zelf, als het beweert, dat het object de eenvoudige projectie is van een
voorstelling door de rede aan zich zelf geopponeerd als haar voorwerp
van beschouwing. Het idealisme is vrij van tegenspraak en moet dus als
denkmogelijk aanzien worden.
In hun zuiver logische beteekenis en opvatting zijn de eerste denkbeginselen de volstrekte vormen of wetten van het denken. Door hun toepassing verkrijgen wij begrippen, die zin en beteekenis hebben en die
samen een rationeele orde of gebied uitmaken. Daar de objectsvoorsteIlingen nu Loch kennis zijn, maken zij van dit rationeel gebied deel uit,
en zijn zij noodzakelijk aan deze beginselen gehoorzaamheid verschuldigd. Deze gehoorzaamheid is het allereerste criterium hunner waarheid.
Ontdekken wij, dat zij deze wetten op eenig punt hebben ontdoken, dan
vervalt hunne waarheid en meteen ons vertrouwen erin. De kennis is
alsdan geen geestelijke waarde meer. In dezen geest moeten wij de denkbeginselen beschouwen. Als we ze uitdrukken, denken we onwillekeurig
hoe banaal deze waarheden zijn. Dat zijn zij inderdaad ook, juist omdat zij
dat uitdrukken wat wij door denken verstaan. Maar wat vanzelfsprekend
is, heeft altijd een groote logische waarde, hoe arm het op het gebied van
wetenschappelijke ontdekking ook zij.
1. HET IDENTITEITSBEGINSEL.
Het identiteitsbeginsel is het volstrekt eerste axioma van de logica.
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Het wordt op een symbolische wijze uitgedrukt door : A is A, hetgeen
beteekent dat onze begripsinhouden met zich zeif identisch moeten blijven
en van al de overige onderscheiden moeten zijn. Een bepaald begrip moet
dus een bepaalden inhoud voorstellen, gelijk wanneer hij voorgesteld
wordt. Slechts door deze bestendigheid in zijn beteekenis is het een
wetenschappelijk-bruikbaar begrip. Het identiteitsbeginsel legt ons dus
den plicht op onze begripsinhouden ongewijzigd te behouden in den loop
der denkprocessen. In den grond geeft het niets meer weer dan de constantiewet van het denken : alle idee wordt altijd op dezelfde wijze
bepaald. Indien wij voortdurend den zin en de beteekenis onzer begrippen
wijzigen, wordt het doorloopend en het systematisch denken een onmogelijkheid ; in de opeenvolging van voorstellingen is er geen vastheid, en
nochtans is de opeenvolging organisch onvermijdelijk, omdat het denken
in den tijd verloopt.
Dit alles echter is slechts de omschrijving en de beschrijving van het
beginsel ; zijn wezensbepaling is het niet. Het kan echter niet streng
bepaald worden, omdat het begrip der identiteit zeif een der enkelvoudige
begrippen is, dat niet logisch in nota's deelbaar is. Het drukt zijn
stempel hoofdzakelijk op de begripsvorming ; spijts de gedurige afwisseling van nota's en toekenningen in de oordeelen moet zij op dezelfde
wijze geschieden, zoodat zij een integraal identischen inhoud tot uitkomst
beef t. Langs het begrip om strekt het beginsel zich uit over de vorming
van oordeelen en over de constructies van redeneeringen.
Wezen wij nochtans op onze hoede voor een voor de hand liggende
verwarring. De identiteit is niet de gelijkheid. Gelijk noemen wij dingen
die sommige of alle nota's gemeen hebben. Van een ander soort is de
mathematische gelijkheid. Zij is hier veeleer de gelijkswaardigheid. Zoo
b.v. 2 + 2 = 4 drukt geen identiteit uit tusschen ( 2 + 2) en ( 4 ), maar
de numerische gelijkwaardigheid van hun hoeveelheid. De gelijkheid is
van louter kwantitatieven aard, doch is geen identiteit. Kan de rekenkunde
aanleiding tot verwarring geven, de meetkunde laat integendeel duidelijk
het onderscheid aanvoelen : twee naast elkander getrokken cirkelomtrekken met gelijken straal, zijn gelijk. Zij zijn gelijkwaardig in het bekleeden
van een kwantitatief gelijkwaardige ruimte, doch hun niet-identiteit is
duidelijk door het feit, dat zij spijts de gelijkwaardigheid naast elkander
staan en twee verschillende cirkelomtrekken blijven. Identiteit moet dus
van gelijkheid en gelijkwaardigheid worden onderscheiden.
De logische waarde van het identiteitsbeginsel vloeit uit zijn logisch
wezen voort. Is het oordeel, waarin wij het uitdrukken, geldig voor de
objectsorde ? Het zijns- of objectsbegrip zeif is niet bij machte iets uit te
maken over de al dan niet identiteit van het zijn of van het object zeif,
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omdat het ons niet toegelaten is analytisch te besluiten van het objectsbegrip tot het object zelf. Het metaphysisch identiteitsbeginsel ( d.i. het
beginsel toegepast op de zelfstandige zijnswereld) is niet onmiddellijk
op zich zelf klaarblijkend. Aan den anderen kant is het beginsel logisch
onbewijsbaar zonder petitio principii, want alle bewijs moet er noodzakelijker wijze op berusten en veronderstelt het bijgevolg. Wij kunnen derhalve niets meer zeggen dan dat het beginsel een voorwaarde is tot de
objectskennis, dat het object geen intelligibel kennisvoorwerp is, indien
het niet aan het identiteitsbeginsel onderworpen is en aldus niet is ingelijfd in de rationeele orde van het denken. Op zich zelf kan het object
er dus niet aan onderworpen wezen, maar dan is het geen object voor
ons ; het kan niet voorgesteld worden en ontgaat ons in zijn geheel. Wij
moeten het beginsel als een noodzakelijke voorwaarde tot de mogelijkheid
van objectskennis aanvaarden : geldt het niet voor de objecten zelf, het
geldt zonder den minsten twijfel voor het denken van objecten.
Door dit feit is echter zijn logische waarde bepaald. Het is het eerste,
volstrekt noodzakelijk postulaat van het denken. Elke kennis, deel makende van het denken en van zijn rationeele orde, is er aan onderworpen.
Het identiteitsbeginsel voor de begripsorde loochenen is de mogelijkheid
van het denken zelf ophef fen en onzen geestelijken persoon vernietigen.
Het is dus coextensief met de discursieve denkorde. Objectief is het in den
zin, dat het onontbeerlijk is tot de voorstelling van objecten en dus een
onafwijsbare voorwaarde daartoe. Wie objectskennis aanneemt, is ver.plicht het beginsel mede aan te nemen. Het is noodzakelijk, omdat zijn
ontkenning de rationeele kennis onmogelijk maakt, en het is algemeen.
Het is een subjectieve denkwet, omdat zij door het kennissubject en niet
door het kennis object wordt opgedrongen, doch dit wil niet zeggen,
dat zij slechts een individueele waarde heeft, d.i. voor mijn subject bij
uitsluiting van andere subjecten. Het beginsel drukt immers het gebod uit
ons subjectief verstand in overeenstemming te brengen met de rationeele
orde van het denken. Het beginsel is dus niet psychologisch maar logisch
met de structuur van het denken verbonden. Hieruit volgt, dat wij ons
aangaande bepaalde identiteitsverhoudingen kunnen bedriegen. Dit wordt
verklaard door de contractie van de logische denkorde in de subjectiefpsychologische orde van mijn individueel denken. Het identiteitsbeginsel
is dus een wegwijzer in ons geestelijk leven ; zijn aanwezigheid in de
kennis noodigt ons uit om in deze kennis een overeenstemming te erkennen met de logische organisatie van het denken, doch is geen onfaalbaar
teeken van volstrekte waarheid. Op ons blijft den plicht rusten de wetenschappelijke methodes toe te passen op de kennis, ten einde ons ervan
te verzekeren, dat de identiteitsverhouding niet het uitvloeisel is van
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louter subjectieve factoren, en te constateeren dat de identiteitsverhouding
een volstrekt algemeengeldige verhouding is, en als zoodanig een bruikbaar bestanddeel voor de wetenschap. Alles samengevat is het identiteitsbeginsel een louter logisch en geen ontologisch beginsel. Als logisch
beginsel of denkwet is het het eerste postulaat, zonder hetwelk wij van
het denken zelf geen zinvolle idee kunnen verkrijgen. Daarom is het
denknoodzakelijk. Het is de noodzakelijke voorwaarde tot de mogelijkheid van het denken van objecten.
2) HET TEGENSPRAAKBEGINSEL.
De tegenspraak is de volledige tegenstelling van twee praedicaten,
die aan een zelfde subject toegekend worden, dusdanig dat het eene den
begripsinhoud van het andere op een volstrekte wijze uitsluit. Het tweede
praedicaat bestaat in de zuivere en volledige ontkenning van het eerste ;
b. v. de tafel is rond, is niet rond. Men moet de tegenspraak onderscheiden van de onvolledige of betrekkelijke tegenstelling, contrarium
genoemd, waarin de twee tegengestelde praedicaten nu wel niet samen
aan een subject kunnen toegekend worden, doch elkander niet eenvoudig
uitsluiten : de tafel is rond, is rechthoekig. Het onderscheid tusschen
beide soorten van tegenstelling berust op de volgende gronden. Tegenspraak is een volledige tegenstelling, terwijl het contrarium slechts een
gedeeltelijke is. Tusschen de twee leden eener tegenspraak is geen derde
lid mogelijk ; tusschen de twee leden der tweede verhouding wel ( de
tafel kan b.v. recht- of veelhoekig zijn). Het contradictorisch praedicaat
is voor alle oordeelen hetzelfde, nl. de eenvoudige ontkenning van den
begripsinhoud van het eerste en bezit dus zelf geen positieven inhoud,
terwijl de praedicaten van een contrariumverhouding telkens verschillen
omdat zij alle een specifieken inhoud bezitten. Aileen de tegenspraak
is een bestanddeel van het zuiver logisch denken, daar wij voor het
contrarium meestal de ervaring behoeven om er over to beslissen. De
tegenspraak is een apriorische verhouding en daarom geeft zij aanleiding
tot een denkwet.
Deze wet is op verschillende manieren geformuleerd geworden ; de
ontologische formule luidt : iets kan niet terzelfder tijd en in hetzelfde
opzicht zijn en niet-zijn ; de logische : contradictorische oordeelen kunnen
niet samen waar zijn (of nog : van een subject kunnen geen contradictorische praedicaten gezegd worden). De essentie van het beginsel is
uitgedrukt door de wederzijdsche uitsluiting van zijn en niet-zijn. De
overige bepalingen ( opzicht en tijd) zijn slechts onwezenlijke verduidelijkingen. Door de bepaling : in hetzelfde opzicht, geven wij te kennen,
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dat de contradictorische betrekking de stricte enkelzinnigheid van de gebruikte begrippen vereischt. De tijdsbetrekking is aangebracht ter wille
van de volstrekte algemeenheid, welke ook het gebied van het « contingent worden » insluit. Een tafel kan vandaag rond, maar morgen
vierkantig zijn. Het beginsel van tegenspraak wil niet beweren, dat de
verandering of het worden onmogelijk is, en neemt daarom het « zijn »
op het oogenblik, dat het is en zoo-is. Zijn heeft twee beteekenissen :
bestaan en essentie ( zijn en zoo-zijn ) : het zijn van de tafel als bestaan
is haar verplaatsing in de orden der werkelijkheid ( de tafel is) ; het zijn
van de tafel als attributief of copulatief verband beteekent de toekenning
van haar bepaalde wezenheid of van bepaalde eigenschappen ( tafel is
rond ). Welnu, het beginsel van tegenspraak omvat beide vormen van
het zijn : dat het is en wat het is. Het geldt dus voor het bestaan en het
zoo-zijn der dingen ( in zijn eerste formuleering natuurlijk) : het is ondenkbaar dat jets bestaat en niet bestaat, dat het zoo-is en niet zoo-is.
Als onmiddellijk gevolg van het tegenspraakbeginsel vloeit dat van het
uitgesloten derde voort : er is geen derde denkbaar tusschen zijn en
niet-zijn. Van twee contradictorische praedicaten komt dus een noodzakelijk aan het subject toe. Terwijl het tegenspraakbeginsel ons verbiedt twee contradictorische praedicaten aan een subject toe te kennen,
verplicht ons het beginsel van het uitgesloten derde er een van beide
aan toe te kennen. Een van beide moet noodzakelijk bevestigd worden.
Hieruit volgt dat wij van de waarheid van een dezer praedicaten besluiten kunnen tot de valschheid van het andere, en van de valschheid
van het eene tot de waarheid van het andere.
Door dezen uitleg ziet men in, dat het tegenspraakbeginsel hoofdnoodzakelijk de oordeelsvorming leidt. In de tweede plaats wordt het
nochtans ook van begrippen gezegd en alsdan verbiedt het hun samenstelling uit contradictorische nota's ( b.v. vierkante cirkel). Dit is geen
wonder, als wij ons herinneren, hoe dat begrippen in en door het
oordeel zelf gevormd worden. Samen met het identiteitsbeginsel gebiedt
dat der tegenspraak de constantie in het denken. Indien elk subject
contradictorische bepalingen zou kunnen verkrijgen, zou het door het
verstand niet bevat noch begrepen worden, en zou een voortgezet, systematisch denken volstrekt onmogelijk worden. Het is derhalve een eerste
denkbeginsel.
Jets is eerste beginsel, wanneer het uit geen hooger is afgeleid ( anders
zou het geen eerste zijn ), en wanneer het zelf tot andere aanleiding geeft
en andere fundeert ( anders ware het geen beginsel ). Welnu, in het
tegenspraakbeginsel is de tweede voorwaarde sevens de grondslag voor de
eerste. Het is de grondslag van alle oordeelsbevestigingen ; zij veron96

derstellen alle. Dit wil evenwel niet zeggen dat het uitdrukkelijk in
elk oordeel geenonceerd moet worden, maar wel dat het als zijn voorwaarde er mede in begrepen is. Sluiten alle oordeelen het beginsel in,
dan kan het onmogelijk uit andere afgeleid zijn, want een beginsel is
eveneens een oordeel. Hier moet de discussie vermeld worden, die op de
identiteits- en tegenspraakbeginselen betrekking beef t. Vaak zegt men
dat de tegenspraak geen zelfstandig beginsel, maar integendeel de
negatieve vorm van de identiteit is het beginsel der tegenspraak
zou dan verkregen worden door de eenvoudige omkeering van het
identiteitsbeginsel. Wij zijn immers vrij iets op een positieve of
een negatieve wijze uit te drukken. Deze opvatting nu schijnt een
dwaling te wezen door de identiteit bevestigen wij wat iets is, doch
daardoor is niets uitgemaakt over zijn betrekking tot het niet-zijn. Het
niet-zijn is iets anders dat het zijn. Wat niet niet-zijn kan, kan niet
besloten worden uit dat wat is. Alle bepalingen betreffende het niet-zijn
zijn nieuwe praedicaten, welke op een synthetische wijze bij die van
het zijn moeten gevoegd worden ; daarom moet een speciale deductie van
het tegenspraakbeginsel gegeven worden.
Wat is nu de waarde van het beginsel ? De ontologische formule was
de eerste, die in de geschiedenis der wijsbegeerte verschenen is : iets
kan niet terzelfder tijd zijn en niet-zijn. Verstaat men nu door zijn het
zelfstandig, op zich zelf bestaan, dan is het beginsel niet klaarblijkend, spijts zijn karakter van natuurlijkheid, want van de orde der
begrippen mogen wij niet besluiten tot de orde van het zijn en de dingen.
De wetten van het denken zijn niet noodzakelijk de wetten van het zijn.
Derhalve blij ft het beginsel voor de zijnsorde een probleem. Ik zeide
reeds dat zijn een dubbele beteekenis hebben kan : een substantieve en copulatieve ; de eerste drukt het bestaan, de tweede de toekenning van een
wezenheid of van eigenschappen uit. Het tegenspraakbeginsel als univer•
seel beginsel moet zich over beide, dus ook over het substantieve uitstrekken. Welnu, indien de bestaansorde onbegrijpelijk wezen zou, zoo
zij niet onderworpen ware aan het tegenspraakbeginsel, vloeit niets meer
daaruit voort, dan dat zij op onze denkorde niet gepast is en dat wij geen
adekwate voorstelling ervan verkrijgen kunnen. Doch wij kunnen niet
beweren dat haar denkbaarheid een noodzakelijke voorwaarde is tot
haar bestaan. Samen met Kant hebben tal van wijsgeeren het formeel
anders zijn van « zijn » en « denken » geleerd. Het is op zich zelf niet
contradictorisch noch strijdend met een logische wet van ons denken,
dat wij van de zijnsorde geen noodzakelijke kennis verkrijgen kunnen.
Bovendien is het tegenspraakbeginsel van gering practisch nut voor de
bepaling der werkelijkheid : de tafel is rond, is niet rond. Wij weten door
7
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het beginsel dat de tafel niet beide te gelijken tijd kan zijn, maar wij
vernemen niet door zijn bemiddeling, welk van de twee praedicaten aan
de tafel in werkelijkheid toekomt. De zijnsmodaliteit der dingen kan niet
afgeleid worden uit hun loutere denkbaarheid. Dit wil nu wel niet zeggen,
dat de zijnswereld noodzakelijk anders moet zijn, dan de wijze waarop wij
ze ons voorstellen, doch wel dat zij anders kan zijn, en dat wij dus
van de voorstellingswijze niet mogen concludeeren tot de zijnswijze. Dat
de tegenspraakverhouding van de dingen geldt op dezelfde wijze als zij
voor de begrippen geldt, vloeit voort uit het rationalistisch postulaat van
het realisme, waardoor de volmaakte overeenstemming van zijn en denken
uitdrukkelijk of stilzwijgend geeischt wordt. Dit postulaat nu is niets
meer dan een hypothese, dan een der mogelijke interpretaties van de
zijnsorde. Het tegenspraakbeginsel kan dus voor de zijnsorde op geen
volstrekte waarde aanspraak maken.
Grondverschillend valt het onderzoek uit naar zijn logische waarde.
Wat is vooreerst zijn rol in onze denkorde ? Deze rol is louter formeel.
Het tegenspraakbeginsel duidt aan, welke oordeelen noodzakelijk valsch
zijn, zonder nochtans te kunnen bepalen welke oordeelen noodzakelijk
waar zijn. Het is een soort negatief criterium der waarheid. Daar het
ons verplicht onze kennis in overeenstemming met den logischen aard van
het denken te construeeren, is het een criterium. Het is geen volledig,
op zich zelf toereikend criterium van waarheid en geen volstrekte grond
van zekerheid in onze oordeelen, omdat het ons niet bevestigen kan,
welk van de contradictorische praedicaten metterdaad aan het subject
toekomt, en welk waar of valsch is. Het beheerscht op soevereine wijze
den vorm onzer oordeelen, doch bevat geen mededeelingen betreffende
hun inhoud. Wij kunnen derhalve door het tegenspraakbeginsel slechts
bepalen wat mogelijk, d.i. wat denkbaar is. Voor de werkelijkheid van
iets zijn twee voorwaarden vereischt : 1 ) de afwezigheid van tegen
spraak, of de formeele mogelijkheid ; 2 ) het gegeven zijn van een
voldoenden grond opdat het gedachte in de werkelijkheid zou kunnen
verplaatst worden. De niet-contradictie geeft de mogelijkheid van iets
aan. Alles wat op enkelzinnige wijze gedacht worden kan, is mogelijk
en wij kunnen alles wat niet contradictorisch is op enkelzinnige wijze
denken. Een vierkante cirkel kan niet gedacht worden ; wij stellen ons
bij deze woorden niets voor : hij is onmogelijk. Een berg van goud zoo
hoog als de hoogste Himalayatoppen is mogelijk, omdat een opeenhooping
van goud in deze verhouding geen contradictorisch praedicaat insluit.
De tweede voorwaarde ontbreekt aan dezen berg opdat hij werkelijk
wezen zou. In de orde van het zuiver denken of van het mogelijke heeft
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het tegenspraakbeginsel een volstrekte waarde, maar het blij ft een
probleem voor de orde der realiteit. De realiteit kan er niet door bepaald
worden.
Hieruit kunnen wij ook het gewichtig vraagstuk zijner rechtvaardiging ontwikkelen. De eerste denkbeginselen, en dus ook dat der tegenspraak, schijnen geen gelijkenis te hebben met eenvoudige hypothesen.
Hun waarheid dringt zich onvoorwaardelijk op het zijn denknoodzakelijkheden, omdat het wezen van het denken zelf zich erin schijnt uit
te drukken. Juist daarom beschouwt men het tegenspraakbeginsel zoo
vaak als onmiddellijk evident. Men zegt dat wij zijn natuur en waarde
inzien door de loutere vergelijking der aanwezige termen. Meer nog, het
moet klaarblijkend zijn, omdat men het op een andere wijze niet fundeeren
kan. 'miners het kan niet bewezen worden, omdat alle bewijs erop moet
steunen en gebouwd zijn. Nochtans is deze klaarblijkendheid van het
tegenspraakbeginsel niet zoo klaarblijkend als op het eerste gezicht wel
schijnen zou, en wel omdat het in een synthetisch oordeel uitgedrukt
moet worden. Het praedicaat vloeit niet op een analytische wijze uit
het subject voort. Het subject is het zijn. Welnu, het zijn bevat in zich
geen enkele bepaling van het niet-zijn en geen verhoudingsvoorstelling
tot het niet-zijn. Zijn oordeel vereischt derhalve een specifieke verstandshandeling of synthese en van dit oogenblik of is het niet meer evident,
want elke synthese moet in haar logische grondslagen onderzocht worden.
Over het algemeen bovendien is men van meening, dat het beginsel niet
bewezen moet worden. De redenen, die men daarvoor aanhaalt, zijn
de volgende : nemen wij het beginsel niet aan, dan is ons verstand van
natuurwege niet tot de waarheid gericht, wat ons tot het volstrekt
scepticisme leidt ; en de twijfel of de ontkenning van het beginsel berust
op de stilzwijgende erkenning ervan. Dit echter zijn veeleer schijnredenen. De ware reden is het besef van zijn volstrekte onbewijsbaarheid:
elk bewijs moet er zich op beroepen en is dus een petitio principii. Men
heeft nochtans getracht het op verschillende manieren te bewijzen. Op
rationeele wijze door zijn herleiding tot het identiteitsbeginsel, waarover
wij reeds beslist hebben ; op inductieve wijze door het besluit tot alle
oordeelen op grond van het constateeren der onmogelijkheid contradictorische praedicaten aan een subject in sommige gevallen toe te
kennen, wat echter ontoereikend is tot fundeering van de universeele
geldigheid ; ten slotte op psychologische wijze. Alle menschen, die wij
kennen, dulden geen tegenspraak in hun denkleven ; dus geldt het beginsel voor het menschelijk denken in het algemeen. Deze bewijsvoering
heeft dezelfde gebreken als de vorige, doch bovendien constateeren wij
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langs psychologischen weg wat de mensch feitelijk voor onmogelijk en
ondenkbaar houdt, niet wat hij logisch voor onmogelijk en ondenkbaar
houden moet. Buiten de subjectieve structuur van een individueele denkorde kan dit bewijs niet besluiten.
Het tegenspraakbeginsel is onbewijsbaar ; bewijzen geschiedt door
het ontwikkelen van het beginsel uit praemisses. Het kan echter Been
praemisses hebben, omdat het een eerste beginsel is dat in alle andere
ligt opgesloten. Is het noch klaarblijkend noch bewijsbaar, dan moeten
wij zijn waarde en beteekenis op een andere wijze achterhalen. Door
welke deductie ? Door dezelfde die wij voor de identiteit en de andere
criteria van waarheid hebben gevonden of zullen vinden. In ons denkleven is er een volstrekt begin of vertrekpunt, waarvan de rationeele
grondslagen niet verder meer achterhaald kunnen worden. Het is floodzakelijk voor alle denken. Aldus is het tegenspraakbeginsel. De gelijktijdige waarheid van twee contradictorische praedicaten kan niet gedacht
worden. Ik kan derhalve niet denken dan volgens dit beginsel. Ik kan
mij van denken onthouden, maar wanneer ik denk, denk ik onder zijn
geleide. Het denken staat of valt met het beginsel. Het tegenspraakbeginsel is dus een postulaat, maar dan een volstrekt denknoodzakelijk
postulaat. Het is de noodzakelijke voorwaarde tot alle objectskennis. Het
beginsel loochenen is het denken loochenen. Dit denken is niet mijn
individueel denken, maar de denkorde met haar normatief karakter van
noodzakelijkheid en algemeenheid. Door het samenzijn van deze twee
orden wordt de dwaling betref fende tegenspraakverhoudingen mogelijk.
De denkorde is ons niet in haar theoretische gaafheid gegeven, maar is
in een psychologische structuur verwikkeld. Voor contradictieverhoudingen zelf zijn wij verplicht de louter individueele factoren uit te sluiten
en af te zonderen van de louter logische. Dat is de taak onzer wetenschappelijke en kritische methode van denken. Het tegenspraakbeginsel
duidt dus alleen met waarschijnlijkheid aan wat met de logische denkorde overeenstemt, zonder nochtans ons van deze overeenkomst op volstrekte wijze te kunnen verzekeren. Het licht ons in over het feit dat de
oordeelen vermoedelijk niet willekeurig zijn geconstrueerd, doch ontslaat
ons niet van de verplichting deze oordeelen zelfs in hun contradictieverhouding aan een kritische controol te onderwerpen.
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HOOFDSTUK IX

DE BEGINSELEN VAN HET OB JECTSDENKEN.
De logische denkbeginselen waren dus de dwingende vormen onzer
rationeele orde en gelden derhalve voor alle kennissoort : ideeele en
reeele. Doch het onderscheid tusschen deze twee kennissoorten kan niet
op deze beginselen zelf steunen ; ze zouden volstrekt ononderscheiden
zijn. Wij moeten derhalve andere beginselen zoeken, die de reeele kennis
als zoodanig leiden, en dientengevolge in de ideeele kennis ontbreken. Lift
de ontkenning dezer beginselen vloeit niet de contradictie of volstrekte
ondenkbaarheid voort, maar alleen de onbegrijpelijkheid. De beginselen
der objectskennis nu zijn de beginselen van den voldoenden zijnsgrond
en van de oorzakelijkheid.
I. HET BEGINSEL VAN DEN VOLDOENDEN ZIJNSGROND.
Leibniz stelde zijn algemeene formule op : alles wat is heeft zijn voldoenden grond. Zijn leerling Wolf zag onmiddellijk in, dat Leibniz
wezensvreemde dingen in zijn beginsel opgenomen had en onderscheidde
kennis-, zijns- en wordingsgrond. Alles wat gekend is, heeft zijn kennisgrond ; alles wat is, heeft zijn voldoenden zijnsgrond ; alles wat wordt,
heeft zijn voldoenden wordingsgrond. Elke kennis is een oordeel en dus
een bevestiging ; deze is niet willekeurig, maar het resultaat van een
logischen dwang. Welnu, datgene, wat op ons denken dezen dwang
uitoefent, is de kengrond. Hij is dus het waarom van het oordeel. Elk
wezen of zijn is een bepaald zijn, dat een eigen bestaan en zoo-zijn bezit.
Wij willen ons over dit bepaalde rekenschap geven door de vraag waarom
het is en zoo-is. Dit «waarom» is de zijnsgrond. Jets wordt of ontstaat,
terwijl het vroeger niet bestond. Waarom ? Dit is de wordingsgrond of
de oorzaak, waarover wij straks zullen handelen.
Wij moeten in dit hoofdstuk, dat over de objects- of zijnskennis handelt,
alleen over zijns- en wordingsgrond spreken, en in de eerste plaats over
den zijnsgrond, die de algemeenste is. Dat alle wezen een zijnsgrond
behoeft, beschouwde men eertijds als een volstrekt universeel beginsel,
dat dus op alle zijnsvormen toepasselijk is. Wij zouden hier kunnen
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wijzen op de zeer ingewikkelde problemen, die de toepassing van dit
beginsel op het goddelijk zijn medebrengt in de theodicea. Doch wij verkiezen logisch te werk te gaan. Om een duidelijke voorstelling te verkrijgen van de rol, die het op kennistheoretisch gebied vervult, zullen
wij achtereenvolgens aantoonen, dat het synthetisch is, tot geen tegenspraak leidt, noch onmiddellijk evident, noch bewijsbaar is en derhalve
een postulaat van het objectsdenken is.
1 ) Het is een synthetisch beginsel. Opdat het analytisch zou kunnen
heeten, moet het subjectsbegrip «zijn» het praedicaatsbegrip «zimsgrond»
bevatten, en de noodzakelijkheid ervan duidelijk doen uitschijnen. Welnu,
het BEGRIP zijn sluit geen noodzakelijken zijnsgrond in. De vraag : hoe
en waarom het zijn is, is wel een vraag, die gesteld kan worden, maar
die niet door het zijnsbegrip alleen beantwoord worden kan. Men zal
opwerpen, dat wij het zijn niet kunnen begrijpen zonder een zijnsgrond.
Accoord ! Maar wat aangetoond moet worden is juist, dat het zijn,
onafhankelijk van zijn betrekking tot den geest, een zijnsgrond hebben
moet om te zijn en zoo te zijn. Welnu, dit kan niet uit het zijnsbegrip
zelf voortvloeien. Want de noodzakelijkheid van den grond kan een voorwaarde zijn voor de kenbaarheid, voor de begrijpelijkheid van het wezen,
die voortvloeit niet uit de zelfstandige inrichting van het zijn zelf, maar
uit de inrichting van mijn denken. Het zijn moet wellicht een kengrond,
maar daarom niet ipso facto een zijnsgrond beben. Welnu, indien het zijn
zelf niet de noodzakelijkheid van den zijnsgrond bevat, is het beginsel
geen analytisch, maar een synthetisch oordeel.
2 ) De ontkenning van den zijnsgrond leidt tot geen tegenspraak en
het beginsel kan dus niet onmiddellijk evident genoemd worden. Dat zijn
ontkenning tot geen tegenspraak leidt, is reeds duidelijk door het feit,
dat het niet analytisch is. Wij kunnen ons een zijnswereld DENKEN,
waarin de zijnsgrond afwezig zijn zou. Met de woorden : het zijn heeft
geen zijnsgrond, drukken wij niet dezelfde onvoorstelbaarheid uit als met
de woorden : vierkante cirkel. Natuurlijk BEGRIJPEN wij dergelijke
zijnswereld evenmin als eene, die niet onderworpen zou zijn aan het
tegenspraakbeginsel, doch denkbaar is zij wel. Bovendien volgens de
bekentenis van P. Descocq, een der groote huidige verdedigers van het
beginsel, gaat de zijnsgrondbetrekking die van zijn en niet-zijn te boven
zij vult deze betrekking aan met een positief, nieuw bestanddeel. Welnu,
de tegenspraak gaat altijd tusschen zijn en niet-zijn. Derhalve hoe onvoorstelbaar het zijn ook weze, dat niet aan ons beginsel beantwoordt, toch
leidt het tot geen tegenspraak en dus tot geen volkomene denkonmogelijkheid, als wij het beginsel loochenen. Daarom kan het niet onmiddellijk
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evident zijn, en mag men zich niet van alle bewijs en deductie ontslagen
achten.
3) Nu staan wij echter voor den zonderlingen toestand, dat het bewijs
vermoedelijk niet kan gegeven worden. Alle daarop gerichte pogingen
liepen spaak. Dit is evenwel nog geen afdoende reden om te besluiten
tot de volstrekte onbewijsbaarheid ; daarom bepaal ik mij tot de weerlegging der aangehaalde argumenten. Onder deze moet ik een keus doen,
daar zij te talrijk en te verscheiden zijn om alle aangehaald te kunnen
worden, en een keus, die meer op de bewijsklassen dan op de bijzondere
vormen is gericht.
Een eerste klas wil het beginsel langs den weg der ervaring bewijzen.
Wij hebben geconstateerd, dat inderdaad het bestaan en het zoo-zijn der
dingen afhankelijk zijn van een ander zijn. Welnu, deze afhankelijkheid
noemt men den zijnsgrond. Derhalve is het redelijk de noodzakelijkheid
van den zijnsgrond voor alle zijn te aanvaarden. De betrekking van een
zijn tot den zijnsgrond is nooit een voorwerp van waarneming. In de
ervaring constateeren wij de wederzijdsche afhankelijkheid van verschijnselen, maar niet van dingen. Zelfs de oorzaak is onwaarneembaar.
De tweede klas herleidt het zijnsgrondbeginsel tot een ander. Vooreerst tot het beginsel der identiteit. Hetgeen is, is essentieel tegengesteld
aan het niet-zijn. Welnu, datgene waardoor jets aan het niet-zijn is
tegengesteld, noemt men den zijnsgrond. Dus den zijnsgrond loochenen,
is de tegenstelling aan het niet-zijn, en dus het zijn zelf loochenen. Dat
argument oordeelt dat het zijn aan het niet-zijn is tegengesteld door de
aanwezigheid van een zijnsgrond. Dit is volstrekt niet waar. Door het
zijn zelf is het er aan tegengesteld. Ook een zijn, dat geen grond bezat,
zou aan het niet-zijn geopponeerd zijn door het feit dat het is.
Meestal echter wordt het tot het tegenspraakbeginsel herleid. De
zijnsgrond, redeneert men, beteekent dat alle zijn datgene bezit, wat tot
het zijn vereischt is. Loochent men den zijnsgrond, dan zegt men, dat het
niet alles bezit wat tot het zijn vereischt is, maar tevens dat het wel alles
bezit wat daartoe is vereischt, vermits het is. Dat is contradictorisch.
Gemakkelijk ziet men in, hoe in de praemisses juist dat beweerd wordt,
wat bewezen worden moet, nl. dat de zijnsgrond iets is dat tot het zijn
vereischt wordt.
De onrechtstreeksche bewijsvoering is wellicht nog de meest verspreide. Zij redeneert volgender wijze : is noodzakelijk waar, datgene
wat zelfs in zijn ontkenning moet verondersteld worden. Welnu, dit
gebeurt met den zijnsgrond. Want ontkennen wij de noodzakelijkheid
van de zijnsgrond, dan ontkennen wij haar ter wille van een voldoende
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reden of grond. De verwarring wordt gesticht door het gebruik van de
neutrale uitdrukking : voldoende reden of grond. Deze kan zijnsgrond
maar ook kennisgrond beteekenen. De redeneering besluit nu logisch
tot de noodzakelijkheid van den kennisgrond, maar niet tot de noodzakelijkheid van den zijnsgrond. Waarom wij in een oordeel jets ontkennen is de kennisgrond.
Wat moeten wij uit deze negatieve uitkomsten besluiten en wat kan
voor ons het zijnsgrondbeginsel beteekenen ? Van het denken moeten wij
uitgaan. Het is den menschelijken geest wezenlijk eigen de verklaring van
alles te betrachten, wat hem tegenwoordig gesteld is. Elke verklaring
geschiedt door het aangeven van de adekwate kennisgronden. Bestaat
het denken uit beginselen, en vormt het door deze beginselen een
rationeele structuur of orde, dan moeten wij ontegensprekelijk de denkorde beschouwen als georganiseerd volgens een rationeel schema. Alle
kennis is onderworpen aan het kennisgrond-beginsel.
Elk gekend zijn nu moet noodzakelijk deelachtig wezen aan de denk
orde, omdat het als gekend zijn slechts is, in zoover het gekend is. De
orde van het gekende zijn is derhalve even rationeel ingericht en onderworpen aan het beginsel van den kennisgrond. Maat wat geschiedt er
voor het rijk van het zijn op zich zelf ? Het zijn op zich zelf is voor ons
een zijn in zoover het gekend is ; datgene wat tot ons kenvermogen
in geen enkele betrekking of verband staat, is voor ons als het ware
niets. Is het zijn voor ons lets, dan voegt het zich onmiddellijk bij het
rijk van het gekend zijn en berust zijn voorstelbaarheid op zijn rationeele
uitrusting. Doch dat het zijn op zich zelf volstrekt adekwaat is aan het
door ons gekend zijn, is onbewijsbaar. Wij kunnen slechts zeggen dat
het noodzakelijk is ons de zelfstandige zijnswereld gevormd naar het
model onzer denkwereld voor te stellen, willen wij ze kunnen bevatten
en voorstellen. Meer echter kunnen wij ons in alle oprechtheid niet
aanmatigen.
Om het zijn te kunnen begrijpen, moet het zich naar onze denkorganisatie schikken, of het nu buiten de kennis zoo of anders is. Voldoende
rekenschap zouden wij ons nochtans van dergelijke inrichting kunnen
geven, indien wij bewijzen konden dat de menschelijke bevatting de
bestemming van de zijnswereld ware, dat zij derhalve met het oog op de
kennis ware geschapen. Welnu, dat is een willekeurige affirmatie, welke
reeds te niet gedaan wordt door het felt dat wij niet alles kennen.
P. Descocq, insisteert en beweert dat het zijn voor een volmaakt verstand
voorstelbaar wezen moet. Dit is een dwaling. Met ons beperkt kenvermogen kunnen wij de voorstellingsvoorwaarden van het volmaakt
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verstand niet bepalen, zonder het tegelijkertijd onze beperktheid op te
dringen. Mogelijk is het, dat een oneindig verstand het zijn alleen voorstellen kan door een zijnsgrond, maar ook even mogelijk is het, dat het
zulks doet op een andere, ons totaal verborgene manier.
Het zijnsgrondbeginsel is dus eens te meer een postulaat. Indien wij
in de werkelijkheid gelooven en deze willen begrijpen, zijn wij verplicht
haar structuur overeenkomstig dit beginsel te bepalen. Doen wij het
niet, dan waken wij ons haar voorstelling eenvoudig onuitvoerbaar. De
werkelijkheid is alsdan niet contradictorisch samengesteld, maar is voor
ons niet-intelligibel, ontoegankelijk. In zooverre het zijn derhalve rationeel
is, moet ik er een zijnsgrond bij denken. Is het zijn rationeel ? In zich
zelf : daarover weet ik niets. Maar in zoover ik het mij voorstel, is het
ongetwijfeld rationeel, want anders zou ik het mij niet voorstellen. Het
beginsel van den zijnsgrond is dus een postulaat, m.a.w. een Roodzakelijke voorwaarde tot de voorstelling van de zijnswereld, tot het
objectsdenken. Een hoogere rechtvaardiging kunnen wij niet aanbrengen.
Wij kunnen het wettigen in betrekking tot de logische orde van ons objectsdenken, maar niet op een volstrekte wijze. Tot de voorstelling van
objecten is dus het zijnsgrondbeginsel een noodzakelijke voorwaarde.
2) HET BEGINSEL VAN DEN VOLDOENDEN WORDINGSGROND OF OORZAAK.
Men heeft aan het oorzaakbegrip een verschillenden inhoud gegeven
en daarom zijn wij verplicht zijn inhoud opnieuw te bepalen. «Worden»
beteekent ontstaan, en « ontstaan» is zijn na niet-zijn. Alsdan beantwoordt de wordingsgrond aan de vraag : waarom iets bestaat nadat het
voorheen niet bestond. Feitelijk stellen wij hier dezelfde vraag als voor
het zijnsgrondbeginsel, maar op een min universeele wijze : niet voor
de zijnsorde in het algemeen, maar slechts voor de orde van het geworden
zijn.
Het worden, ontstaan, veranderen omgeeft ons in de ervaring. Dit
echter is niet volstrekt duidelijk. Empedocles meende reeds, dat wij nooit
het ontstaan van iets waarnemen, en de huidige natuurwetenschap deelt
deze meening, aangezien zij alle ontstaan en verandering beschouwt als
een locale beweging. Nu kan het wellicht waar zijn, dat een dergelijk
mechanicistische wereldbeschouwing niet volstrekt onbetwistbaar is maar
toch door het feit zelf dezer physische theorie is een der praemisses
vervallen van ons vraagstuk, nl. de ken- en waarneembaarheid van een
wezenlijk substantieel ontstaan.
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Zijns- en wordingsgronden moeten dus onderscheiden worden. De
laatste is beperkt tot het zijn in zoover het geworden is. Altijd behoeven
wij een voorstelling van het ontstaan, d.i. van het zijn na niet zijn, of
van een zijnsaanvang te hebben, om over de oorzaak (wordingsgrond) te
kunnen spreken. Wij plaatsen dus een betrekking in de zijnswereld : een
realiteit, die een andere conditionneert. Het vuur verwarmt het hout. De
eerste constateering is ongetwijfeld de opeenvolging van twee verschijnselen : koud en warm hout. Doch wij willen meer uitdrukken dan de
opeenvolging dezer verschijnselen in den tijd, nl. dat deze zich noodzakelijk in den tijd moeten opvolgen. Om ons echter rekenschap te geven
van de noodzakelijke opvolging, stellen wij ons de transitieve handeling
van de eene realiteit op de andere voor. Het vuur wordt de oorzaak
genoemd ; de oorzakelijkheid ligt echter in de transitieve handeling van
het vuur op het hout. De kennisgrond van het causaal worden is derhalve het bewustzijn van de noodzakelijke opeenvolging ; doch de wordingsgrond op zich zelf is de transitieve handeling. Onvoldoende praemisse tot het causaliteitsvraagstuk is derhalve de loutere regelmaat in de
opvolging der verschijnselen ; de noodzakelijkheid is de allereerste vereischte voorwaarde daartoe.
Welke oorsprong heeft nu ons oorzaakbegrip ? De gegevens der
oorzakelijke betrekking zijn van empirischen aard en oorsprong ; wij
nemen ze in de ervaring waar. Maar noch de noodzakelijkheid noch de
transitieve handeling zijn ervaringsgegevens. In de uitwendige ervaring
ontmoeten wij niets meer dan de opeenvolging van twee verschijnselen.
In de inwendige ervaring echter betwist men zulks Door een wilsbepaling beweeg ik mijn hand. Ben ik rechtstreeks bewust van den
oorzakelijken invloed van den wil op de beweging ? Hume's dialectiek
schijnt afdoende. Wij staan hier voor hetzelfde proces als in de uitwendige ervaring. Wij nemen de opvolging waar van de wilsbepaling en
de beweging, maar wij nemen niet waar, dat de wil een transitieve
handeling uitoefent op de hand. Het oorzaakbegrip is dus een rationeele
constructie. Wij volgen erdoor een verstandelijke behoefte in, nl. voldoende rekenschap te geven over de empirische regelmaat in onze waarnemingen van verschijnselen. Wij vinden deze verklaring in het feit,
dat wij het een verschijnsel als geconditionneerd door het ander voorstellen, en dat deze conditioneering bestaat in een transitieve handeling,
waardoor het tweede verschijnsel noodzakelijk wordt, eens het eerste
geplaatst.
Dit oorzaakbegrip geeft nu aanleiding tot een beginsel. Dit beginsel
drukt niet anders uit dan de volstrekte universaliteit van de oorzakelijke
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betrekking voor de orde van het worden of ontstaan. Alle worden of
ontstaan heeft een oorzaak ; elke bestaansaanvang geschiedt onder aanleiding van een ander bestaan, Het schijnt ons toe dat deze formule alleen
op het vraagstuk gepast is. Men heeft andere formules gegeven, doch
zij blijken onvoldoende. Aldus zegt men : geen gevolg zonder oorzaak.
Dit is onvoldoende wegens zijn volstrekte nutteloosheid. Gevolg immers
noemen wij dat wat veroorzaakt is en dus een oorzaak heeft, waar uit
volgt, dat men een volstrekt, nutteloos, tautologisch beginsel opstelt :
dat, wat een oorzaak heeft, heeft een oorzaak. Dit oordeel is noodzakelijk maar onbruikbaar. Wij willen juist onderzoeken of alle ontstaan,
worden, bestaan na niet bestaan een gevolg is. Men geeft ook als formule
voor het beginsel aan : dezelfde oorzaken, dezelfde gevolgen. Dit echter
is niet het oorzaakbeginsel, maar een gevolgtrekking eruit. Wij willen juist
weten en onderzoeken of er oorzaken en gevolgen zijn. Eerst dan kunnen
wij nagaan of dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen voortbrengen. Dit
laatste is het onderzoek naar de constantie in het natuurgebeuren.
Het oorzaakbegrip wordt gesteld voor de zijns- of objectsorde het
oorzaakbeginsel bijgevolg eveneens. Zijn wij echter bekwaam er de zijnswereld door te bereiken ? Onderzoeken wij met deze bedoeling de twee
aangehaalde bewijsvoeringen. Vooreerst de empirische. In de werkelijke
zijnsorde gaat het om een substantieel ontstaan, en niet om een locale
beweging. Welnu, een dergelijk ontstaan is niet waarneembaar. Wij
kunnen geen verandering waarnemen, die niet de verandering van verschijnselen is. Wij nemen dus geen enkel waarachtig causaal proces waar.
En a fortiori ook niet de volstrekte universaliteit van dit proces.
De rationeele bewijsvoering steunt op het analytisch karakter van het
beginsel. Het ontstaan of bestaansbegrip zelf voert noodzakelijk de
oorzakelijke betrekking mede. Voert echter het begrip van ontstaan, van
bestaansaanvang, van zijn na niet zijn het begrip oorzaak mede ? Het
ontstaan is een tijdsbetrekking : iets is nu, terwijl het voorheen niet was.
Welnu, in deze betrekking ligt niet onmiddellijk opgesloten, dat iets
noodzakelijk moet geplaatst worden, dat het tot het zijn en zoo-zijn
bepaalt, en zijn bestaan noodzakelijk maakt. Het begrip ontstaan en het
begrip oorzaak zijn dus logisch scheidbare begrippen, vermits zij een
verschillenden inhoud hebben. Wij zijn derhalve gemachtigd ons het eene
begrip voor te stellen zonder het andere. En in de objectsorde is dan de
scheiding eveneens mogelijk op apriorische wijze dus molten wij niet
beweren, dat alle ontstaan een oorzaak heeft. Ten andere in het begrip
bestaansaanvang is analytisch een tijd begrepen, waarin het niet bestond
het voorafgaan van een tijd is dus onafscheidbaar met den bestaans107

aanvang verbonden, doch niet de noodzakelijkheid eener oorzaak, d.i.
eener realiteit, wier transitieve handeling den bestaansaanvang noodzakelijk maakte.
De ontoereikendheid dezer bewijsvoeringen beInvloedt begrijpelijker
wijze de logische fundeering van het beginsel. De gewone logische
fundeering bestaat in het wijzen op zijn onmiddellijke klaarblijkelijkheid
of op zijn bewijsbaarheid. Is het oorzaakbeginsel onmiddellijk klaarblijkend ? Het kan alsdan niet bewezen worden, maar moet ook niet
bewezen worden. Het kan niet klaarblijkend zijn, omdat het een synthetisch oordeel is. Ware het analytisch, dan zou zijn noodzakelijkheid berusten op het feit, dat het praedicaat oorzaak vervat is in het subject bestaansaanvang, en derhalve 'outer tautologisch wezen. Nu dit echter niet het
geval is, kan dat ook niet klaarblijkend genoemd worden.
Wij moeten ons derhalve tot zijn bewijs richten. Wij staan weerom
voor talrijke vormen, die wij in klassen kunnen verdeelen.
a) DOOR DE ERVARING. In de uit- en inwendige ervaring, redeneert men, ontmoeten wij altijd de oorzakelijke conditioneering van een
bestaansaanvang en besluiten daaruit tot haar universaliteit. Deze redeneering gaat niet op. In de uitwendige ervaring nemen wij de tijdelijke
opvolging waar, maar niet de transitieve handeling, waarin de oorzaak
bestaat. De regelmaat nu in de tijdelijke opvolging is niet identisch met
de objectieve conditioneering. Wij nemen de noodzakelijkheid niet waar
van het bestaan van b, wanneer a aanwezig is. In de inwendige ervaring
staan wij voor hetzelfde proces. Wij zijn onmiddellijk bewust van de
opvolging van wilsbepaling en handbeweging, maar niet van den oorzakelijken nexus, welke bestaat tusschen beide. Daar wij nu door ervaring
niet bewijzen kunnen dat een ontstaan een oorzaak heeft, kunnen wij nog
veel minder bewijzen, dat alle ontstaan een oorzaak hebben moet. Deze
inductie kan noch volledig, noch onvolledig zijn.
b) DOOR HERLEIDING TOT ANDERE BEGINSELEN. De
voornaamste bewijzen herleiden het oorzaakbeginsel tot de beginselen van
tegenspraak en zijnsgrond.
1 ) Tot het tegenspraakbeginsel. Ontstaan is zijn na niet-zijn. Het
niet-zijn kan zich zelf het zijn niet geven noch eenige verandering uit zich
zelf teweegbrengen zonder strijdig to wezen met het tegenspraakbeginsel.
Welnu, een zijn dat ontstaat noch door zich zelf noch door een ander,
is contradictorisch, want wij zeggen dan dat het niet-zijn het zijn
constitueert. Dit bewijs is een petitio principii. Het vraagt waarom lets
is nadat het niet bestond. Welnu, dit veronderstelt reeds dat het zijn niet
108

ontstaan noch worden kan zonder lets. Maar het is juist het oorzaakbeginsel, dat zulks vereischt. De beschouwing van het post hoc ( dit is
het ontstaansbegrip ) kan in geen contradictorische verhouding komen te
staan tot het propter hoc ( dit is het oorzaakbegrip ), omdat het zijn tegensprekelijke tegenstelling niet is. Bij de ontkenning van het propter hoc
zeggen wij niet, dat lets is en niet is, maar integendeel dat het is maar
zonder door lets te zijn.
2 ) Tot het zijnsgrondbeginsel. Alles wat ontstaat moet voor zijn
ontstaan een voldoende reden hebben, Of het niet, of zich zelf, of zijn
mogelijkheid, Of een uitwendige reden, welke dan oorzaak genoemd
wordt. Deze grond kan niet het «ontstaan zijn» zelf wezen; het zou immers
nooit kunnen niet-zijn en dus geen ontstaan wezen. Zijn mogelijkheid
evenmin, want daar deze eeuwig is, zou het ontstaan onmogelijk zijn.
Het niet is geen zijnsgrond. Derhalve blijft alleen een uitwendig zijn
over of een oorzaak. Een volstrekt bewijs is dit geenszins, omdat het op
het zijnsgrondbeginsel berust en dus de waarde van dit laatste deelt.
Welnu, alleen als postulaat kon het gewettigd worden.
c) DOOR MIDDEL VAN BEGRIPPEN.
1 ) Door het veranderinysbegrip : alle verandering of beweging heeft
een oorzaak. Beweging is verandering in de ruimtelijke verhoudingen van
jets. Moeten wij voor elke dezer veranderingen een speciale oorzaak
denken ? Sedert de ontdekking van het inertiebeginsel zeggen we : neen.
2 ) Door het contingentiebegrip. Contingent noemt men het zijn, dat
in zijn bestaan van een uitwendige voorwaarde afhankelijk is. Alle bewijs
door bemiddeling van dit begrip is nutteloos, want tautologisch. Afhankelijk zijn van een uitwendige voorwaarde is veroorzaakt zijn ; derhalve
zegt men in de major : een veroorzaakt zijn is veroorzaakt.
Wat moeten wij uit dit alles besluiten voor de waarde van ons
beginsel ? Vermits het oorzaaksbeginsel niet analytisch is, is een onveroorzaakt ontstaan een denkmogelijk begrip ; zijn ontkenning is derhalve
geen tegenspraak. Maar een zijn, dat aan dit begrip beantwoorden zou,
kan door ons verstand niet bevat worden; wij begrijpen het niet en kunnen
het ook niet verkiaren. Het is nu wel niet volstrekt noodzakelijk, dat de
orde van zijn en worden ingericht zij op een wijze, dat ze intelligibel weze.
De realiteit, waarin het ontstaan zich voordoet zonder oorzaak, ontsnapt ons dus in zijn diepste gronden. Het is echter het doelbewust
streven van den geest deze wordingswereld te verklaren. Dit kan hij
slechts door middel van het oorzakelijkheidsbeginsel als wordingsgrond.
Derhalve is het een noodzakelijke voorwaarde tot het objectsdenken, in
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zoover wij ons van het worden rekenschap willen geven. De geest moet
de zijnsorde rationeel inrichten, om ze zich to kunnen voorstellen, onverschillig of zij is of niet, en moet ze dus volgens het oorzakelijkheidsbeginsel inrichten onverschillig op welke wijze ze onafhankelijk van deze
betrekking tot den menschelijken geest is. Het beginsel van oorzaak is
een postulaat dat wij niet kunnen ontberen, indien wij een bevattelijke
en enkelzinnige voorstelling van de geworden zijnswereld willen verkrijgen. De geest moet de realiteit omspannen met de functioneele
beginselen van zijn rationeel denken.
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HOOFDSTUK X
HET CRITERIUM VAN WAAR- EN ZEKERHEID.
(De Evidentie).
Het denkleven is voor ons een geestelijke waarde, in zoover wij er
het waarheidskarakter aan toekennen. Onmisbare voorwaarde daartoe is
te weten of de oordeelen van het denkleven waar zijn of niet. Kunnen
wij waar- en valschheid van elkander niet onderscheiden, dan ontbreekt
ons altijd de zekerheid, dat wij met ons denkverrichtingen een geestelijk
bruikbaar en een logisch-bevredigend voorwerp bevatten. Naast de
oordeelswaarheid kunnen wij de waarheidszekerheid niet ontberen. De
eerste stap in die richting was de betrekking onzer oordeelen tot de
algemeenste denkbeginselen der logica, waarin wij de wetten van het
denken zelf erkenen. De al of niet overeenkomst met deze beginselen
beslist dus over de waar- of valschheid onzer oordeelen. Waarom echter
voelen wij ons verplicht een zoo hooge waarde aan deze beginselen zelf
toe te schrijven ? Daarvoor vragen wij in de logische uitdieping van het
kennisleven eveneens een verklaring. De motiveering van ons vertrouwen
in deze beginselen beslist dus onrechtstreeks mede over de logische
waardeschatting van onze bijzondere kennis. Dat tal van oordeelen en
alle logische beginselen zich met een onweerstaanbaar gevoel van zekerheid aanbieden, staat buiten kijf. Waarop berust dit psychisch verschijnsel ? Is dit verschijnsel toereikend als logische waarborg der waarheid ? De laatste waarheidsgrond, waarvan de logische denkbeginselen
afhankelijk zijn, heet men evidentie.
Oorspronkelijk hoort zij thuis in de zintuigelijke
Wat is evidentie
waarneming. Richten wij onze oogen op een voorwerp, dan is het onmogelijk dit voorwerp niet te zien. De onmogelijkheid iets niet te zien op
het logisch verstandsgebied, noemt men de evidentie. Zij is dienvolgens
een inzicht, dat gewoonlijk omschreven wordt door : « verstandelijke
verlichting », « uitstralen der waarheid enz. (splendor veri, fulgor veritatis, mentis assensum rapiens). Zij is een eigenschap, die
sommige geestesverrichtingen vergezelt. Het gebied van het verstand onderscheidt zich van alle andere door het kenmerk van
?
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noodzakelijkheid, dat al zijn handelingen en producten vergezelt en
waaruit als afgeleide nota de algemeengeldigheid voortvloeit. Klaarblijkend is derhalve het denknoodzakelijke, hoe men het ook interpreteert : inzicht in het noodzakelijk wezen van een object ; inzicht
in de logische noodzakelijkheid van een oordeel ; inzicht in de logische
postulaten van de wetenschap, enz. Het ligt voor de hand dat het karakter
der denknoodzakelijkheid, die wij evidentie noemen, vaak teruggevoerd
wordt tot de algemeene instemming. Dat eenieder met een evident oordeel
instemt, is onbetwistbaar. Doch evidentie en algemeene instemming zijn
geen identische begrippen ; een oordeel kan algemeen gedeeld worden
door de menschen, doch daaruit volgt niet, dat het een evident oordeel is.
De instemming is wellicht een begeleidende nota der evidentie, doch niet
haar grondslag. Zij kan een aposteriorische weg zijn, om langs dezen
omweg de denknoodzakelijkheid van een oordeel in den geest te prenten
en het inzicht in het oordeel voor te bereiden ; logisch verzet zich niets
tegen het feit, dat een dwaling algemeene instemming verwerven kan.
Wat noemen wij evident ? Niet alle denkverrichtingen. Vooreerst geen
waarnemingen, daar hier het noorzakelijk karakter ontbreekt ; zij zijn
bijzondere bewustzijnstoestanden van het subject. Vervolgens ook geen
begrippen, omdat de waarheid van een oordeel evident is, en de waarheid
is geen nota, die aan een begrip toekomt, maar aan een oordeel. Klaarblijkend noemen wij slechts het oordeel, m.a.w. de toekenning van een
praedicaat aan een subject. Niet alle oordeel is daarom evident. Evidentie
is geen wezensnota van het oordeel als zoodanig, maar de nota van die
oordeelen, waarin de noodzakelijkheid der toekenning van een praedicaat
aan een subject de instemming op onweerstaanbare wijze afdwingt. De
toekenning immers kan zich zonder noodzakelijkheid opdringen ( b.v. in
al de gevallen, waarin het praedicaat geen essentieele nota van het
subject uitdrukt), of de noodzakelijkheid der toekenning kan ons ontsnappen. Opdat wij de noodzakelijkheid der toekenning inzien, moet deze
geproportionneerd zijn aan ons verstand. Aldus zijn b.v. alle religieuze
geloofswaarheden buiten het rijk der evidentie gesloten.
Men heeft de evidentie op verschillende wijzen onderverdeeld. Slechts
een is onmisbaar om het vervolg te kunnen begrijpen, nl. de indeeling in
objectieve en subjectieve evidentie. De objectieve evidentie bestaat in
een eigenschap, die den inhoud van een oordeel vergezelt ; zij is het
onweerstaanbaar inzicht in den objectieven inhoud van het oordeel
zelf, of in de verhouding van dezen inhoud tot zijn logisch voldoenden
grond. Zijn wij door de evidentie gedwongen een bepaalden oordeelsinhoud te affirmeeren, deze dwang kan nochtans onmiddellijk of
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middellijk zijn. Wordt hij op het verstand uitgeoefend door de loutere
beschouwing van den oordeelsinhoud zelf, dan is de evidentie onmiddellijk; gebeurt dit integendeel door het inroepen van andere oordeelsinhouden, die den eersten verduidelijken ( b.v. in syllogistische redeneeringen ), dan is zij middellijk. Onmiddellijke evidentie tref fen wij
slechts aan in analytische, middellijke in synthetische oordeelen. Ten
onrechte wellicht words de middellijke nog evidentie genoemd ; in de
logica bepaalt men zich tot de onmiddellijke, m.a.w. tot de noodzakelijke
erkenning van een oordeelsinhoud door de loutere beschouwing of vergelijking van zijn begrippen.
Door de sub jectieve evidentie verstaat men een eigenschap, niet van
het kennisobject, maar van het subject. Zij is het bewustworden van de
objectieve evidentie van een oordeelsinhoud, of de zekerheid, dat zijn
af firmatie noodzakelijk is. Voor diegenen, die objectieve en subjectieve
evidentie als verschillende dingen beschouwen, is de subjectieve een
gevolg van de objectieve, daar zij slechts het subjectief bewustzijn van
de laatste is. In de logica heeft men de subjectieve evidentie op verschillende manieren verduidelijkt. Volgens de theorie van het psychologisme Sigwart b.v. ) is de subjectieve evidentie het gevoel niet anders
te kunnen denken dan wij feitelijk denken ; dit gevoel is voor deze theorie
de laatste instantie van ons denkleven. Volgens meer logisch georienteerde denkers als b.v. B. Erdmann, is zij de kwaliteit der oordeelen, waarin besloten ligt, dat wij deze oordeelen niet kunnen loochenen zonder de
mogelijkheid van het denken te vernietigen ; wij kunnen evenmin anders
oordeelen, doch niet meer uit oorzaak van ons psychologisch denkorganisme, maar integendeel door de onontwijkbaarheid van de logische
orde in het denken, waaraan wij normatieve waarde toeschrijven. Ten
slotte zien idealistische wijsgeeren, zooals Cohen en Bauch, in de subjectieve evidentie de nota, welke die oordeelen begeleidt, die de noodzakelijke
postulaten zijn, zonder dewelke de wetenschap niet kan geconstrueerd
worden. Zij is geen gevolg van de denkpsychologie of van de logica,
maar van het instinct voor wetenschappelijk denken en zij vergezelt zijn
axioma's.
In de traditioneele wijsbegeerte was de evidentie een hoeksteen van de
logica. Zij was immers het hoogste criterium der waarheid. De laatste
grondslag van onze waardeschatting over de denkorde is juist het onafwijsbaar karakter van denknoodzakelijkheid van sommige oordeelsinhouden. Laten wij deze theorie als de meest verspreide uiteenzetten.
Zij bestaat uit twee deelen : 1 ) een quaestio facti ; 2 ) een quaestio juris.
In het eerste deel toont zij aan, dat wij de evidentie als het criterium
8
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der waarheid beschouwen ; in het tweede dat wij dit rechtmatig doen.
Wij stemmen in met beginselen en oordeelen, wanneer zij aan logisch
bevredigende kennisbronnen ontspringen. Tot deze laatste rekenen wij
ervaring en verstand. Doch in elk dezer kennisgebieden bereiken wij de
zekerheid niet op grond van hun oorsprong alleen, maar integendeel
omdat de waarheid der oordeelen ons overal als een objectieve waarheid
tegenstraalt. In alle kennisgebieden is de klaarblijkendheid van den
oordeelsinhoud het beginsel van zekerheid en instemming. Men kan
echter nog redeneeren : wij noemen laatste criterium van waarheid het
criterium, dat vereischt is en voldoende blijkt om de zekerheid met onze
instemming te verbinden. Welnu, de objectieve evidentie is daartoe
vereischt ; zoolang immers de openbaring van het object, waardoor wij
inzien dat het zoo en niet anders zijn kan, niet gegeven is, kan er van
zekerheid geen spraak zijn en is twij fel mogelijk. Deze objectieve evidentie
nu is toereikend, want indien zij de zekerheid niet geven kan, dan moeten
wij op een volstrekt algemeene wijze twijfelen aan de africhting van
ons verstand tot het erkennen der waarheid of m.a.w. ons overgeven
aan volledig scepticisme.
Hierdoor trachtte men te bewijzen, dat wij de objectieve evidentie
feitelijk als het waarheidscriterium beschouwen. De vraag blijft echter
nog open, of wij haar met recht als zoodanig beschouwen. Dit vormt het
tweede deel der traditioneele theorie. Gewoonlijk wordt ingebracht, dat
indien wij aan de rechtmatigheid hiervan twijfelen, ons niet anders overblijft dan het integraal scepticisme, want wij beschikken over geen dieper
liggend criterium voor de waar- en zekerheid onzer kennisorde. In de
leerboeken vinden wij een ander argument. Dit wil toonen, dat niets
hoogste waarheidscriterium en zekerheidsgrond zijn kan buiten de objectieve evidentie. Dit bewijs wordt volgender wijze ontwikkeld. Noch het
kennissubject noch het object als zoodanig kunnen het waarheidscriterium
zijn, want waarheid is geen eigenschap van sub- of object, maar de eigenschap van een betrekking tusschen beide, m.a.w. zij is geen waarheidsnorm, vermits slechts subjectieve zekerheid en geen volstrekt universeele
waarheid door een dergelijk criterium kan gefundeerd worden. Het
object op zich zelf beschouwd kan evenmin deze norm zijn, want buiten
de affectie van een kennissubject, buiten de kennis is er noch waarnoch valschheid, en dus geen criterium. Het criterium moet dus noodzakelijker wijze voortvloeien uit de onderlinge betrekking van het subject
en het object in de kennis. Welnu, deze kan gedacht worden op een
tweevoudige wijze : het kennissubject kan het object beinvloeden of omgekeerd. De eerste mogelijkheid moet echter uitgesloten worden. Is de
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kennis van natuurwege de overeenkomst van de voorstelling met haar
object, dan kan de bepalende invloed niet van het subject uitgaan. Er
blijft ons dus over te denken, dat het object op het subject dergelijken
invloed uitoefent, en op die wijze is het inzicht in de bepaling van het
subject door het object de grond van het inzicht in de waarheid der
kennis.
Bij nader onderzoek blijkt deze theorie niet zonder gebreken te zijn.
Tegen elke bewijspoging moeten wij de voorloopige kwestie opwerpen.
Kunnen wij zonder sophisme langs demonstratieven weg de objectieve
evidentie als een feit constateeren ? Het antwoord op deze vraag moet
ontkennend luiden. Is er geen objectieve evidentie, dan is zij natuurlijk
noch langs demonstratieven, noch langs intultieven weg bereikbaar. Is
er echter feitelijk objectieve evidentie, dan kan er geen bewijs ons rechtmatiger wijze van verzekeren, want alle bewijs is een petitio principii.
Wij stemmen immers met het bewijs in uit oorzaak van de objectieve
evidentie van zijn oordeelsinhoud, en gebruiken het bewijsdoel als bewijsmiddel. Dit slaat op alle mogelijke bewijsvoeringen terug. De objectieve
evidentie is derhalve logisch onbewijsbaar. Wat nu het aangehaalde
argument voor de quaestio facti betreft, de cirkelredeneering is duidelijk.
Lift de bewoordingen van het bewijs zelf resulteert, dat het slechts beteekenis heeft en geldig is, indien men voorafgaandelijk de realistische
metaphysica en kennistheorie, b.v. de waarheidsbepaling als de overeenkomst van object en denken met haar praesupposita en gevolgen,
aanneemt. Welnu, met deze kennistheorie stemt men in ter wille van de
objectieve evidentie, of noodzakelijkheid dezer theorie zelf. Een tweede
maal dient de objectieve evidentie als bewijsmiddel en bewijsdoel.
De twee redeneeringen, die ons de rechtmatigheid aantoonen van onze
beschouwing der evidentie als hoogste waarheidscriterium, kunnen evenmin aangenomen worden. Niets kan hoogste criterium zijn buiten de
objectieve evidentie. Is echter een eenig, hoogste criterium volstrekt onontbeerlijk ? Veel auteurs oordeelen van niet, doch nemen integendeel
een onbepaalde regressie in de logische fundeering onzer oordeelen aan.
Enkele ook een kringloop in deze fundeering. Aan den anderen kant
indien ons een werkelijk, onfaalbaar criterium van waarheid gegeven
wezen zou, zou door het feit zelf de dwaling voor den mensch onmogelijk
worden. Hierop antwoordt men, dat ons criterium niet de volstrektheid
van b.v. een goddelijke kennis bezit. Zou de dwaling veeleer niet liggen
in de afwezigheid dan in de onvolmaaktheid van het evidentiecriterium ?
Het tweede bewijs moet afgewezen worden, omdat het, zooals dat voor
de quaestio facti, de realistische kennistheorie, en dit ter wille van
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haar objectieve evidentie mede op sleeptouw neemt. Dat de twijfel aan de
objectieve evidentie onvermijdelijk tot het integraal scepticisme leidt, zou
inderdaad zoo wezen, indien de realistische kennisleer de eenig mogelijke ware, want voor andere kennistheorieen is dit niet het geval.
Is de waarheid, b.v. zooals voor Kant, de overeenstemming der oordeelen
met de algemeene denkwettelijkheid, dan is de evidentie subjectief, en,
des te minder criterium, daar voor elk oordeel een deductie in het kriticisme vereischt wordt. Aan de mogelijkheid der kennis hoeft men nog
niet te verzaken, indien men aan de objectieve evidentie als laatste waarheidscriterium verzaakt.
Buiten de moeilijkheden door de rechtstreeksche bewijsvoering verwekt,
wijzen er andere bezwaren op, niet dat de evidentie onwerkelijk is, maar
dat de kritische rol, die men haar als waarheidscriterium toebedeelt, als een
niet volwaardig gefundeerd leerstuk moet beschouwd worden. Opdat de
evidentie het hoogste waarheidscriterium zou kunnen wezen, moet het
ongetwijfeld aan de volgende voorwaarden beantwoorden : als hoogste en
dus eenig criterium moet zij volstrekt algemeen, d.i. op alle kennisgebieden toepasselijk zijn zij mag bovendien van geen hooger afhangen, want
dan is zij niet het hoogste als laatste criterium moet zij het waarheidsteeken van alle denbeginselen zijn, eindelijk moet de evidentie evenals de
waarheid behooren tot de logische bestanddeelen der kennis. Wanneer
wij nu de evidentie onder dit drieledig opzicht beschouwen, bevinden wij,
dat zij niet voldoet aan onze kritische desiderata.
De objectieve evidentie is geen volstrekt universeel waarheidscriterium.
Wij affirmeeren zekere oordeelen niet om de helderheid van den oordeelsinhoud. Ontelbare menschen stemmen in met de religieuze dogma's,
en deze instemming wordt niet verkregen door de klaarblijkendheid van
den geloofsinhoud (integendeel geen enkel object van « geloof » is
evident), maar door de berusting in een decreteerend gezag. Nu zegt
men wel, dat hier een onrechtstreeksche objectieve evidentie in het spel
is, nl. die van de geloofwaardigheid van het gezag. Geven wij toe dat
de geloofswaardigheid van een goddelijk wezen, abstract beschouwd,
desnoods, indien objectieve evidentie werkelijk is, met objectieve evidentie
kan gekend worden. Doch de geloofswaardigheid van een bepaalden
geloofsinhoud hangt of van de zekerheid, dat hij metterdaad op goddelijk gezag wordt uitgevaardigd. Dit nu veronderstelt altijd een beroep
op geschiedkundige gegevens. Geschiedkundige gegevens dringen zich
echter nooit met klaarblijkendheid op. Religieuze waarheid berust dus
niet op de objectieve evidentie en evenmin de voorwerpen van natuurlijk
« geloof ».
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De evidentie is bovendien niet het laatste criterium, omdat wij genoodzaakt zijn beroep te doen op een ander criterium om de ware evidentie
van de valsche te onderscheiden. Het is onbetwijfelbaar, dat de mensch
eertijds zekere oordeelen voor evident beschouwde, die naderhand valsch
zijn bevonden. Men ontkent dat in deze gevallen evidentie aanwezig was,
en beweert dat het slechts een schijnbare is geweest. Geven wij dit onderscheid toe. Is evidentie laatste criterium, dan moet de schijnbare van
de ware evidentie onderscheiden kunnen worden. Dit echter is niet
het geval, want de evidentie van valsch bevonden oordeelen dringt zich
aan den geest op met dezelfde uitwendige eigenschappen als die van
oordeelen, welke wij als waarheden behouden hebben. Het criterium der
evidentie schijnt dus onderworpen te zijn aan een hooger, nl. aan het
criterium, dat ons toelaat valsche of schijnbare evidentie van de ware te
onderscheiden.
Een ondergeschikt middel tot het inzicht in de waarheid van een
oordeelsinhoud is zijn overeenkomst met de hoogste denkbeginselen
identiteit, tegenspraak, voldoende reden. Deze beginselen zijn betrekkelijkeerste bestanddeelen van de kritische regressie onzer kennisorde. Is de
evidentie het volstrekt laatste, dan moet zij het criterium voor deze
beginselen zijn. Middellijk evident, d.i. bewijsbaar zijn deze beginselen
niet, daar elke bewijsvoering ze noodzakelijk veronderstellen moet. Elke
poging is een petitio principii. Zij zijn echter evenmin onmiddellijk evident.
Opdat zij het zouden wezen, moeten zij in analytische oordeelen uitgedrukt worden. Welnu, om ons tot het voornaamste, dat der tegenspraak,
te bepalen kan men zijn analytisch karakter niet meer verdedigen. Het
begrip « zijn » bevat in zich zelf niet de onmogelijkheid van « niet zijn »,
omdat het begrip « zijn » nooit het begrip « niet zijn » meevoert. Het
beginsel is derhalve geen loutere omzetting van het identiteitsbeginsel,
maar een positieve aanvulling van het zijnsbegrip door een nieuwe betrekking, nl. door een relatie tot het niet-zijn. Daartoe is een specifieke verstandsverrichting vereischt, die den naam van synthese draagt. Onze
denkbeginselen zijn dus synthetische oordeelen, en in dit geval kunnen
zij niet onmiddellijk evident zijn. De geldigheid van de toekenning van
het praedicaat aan het subject berust niet op de identiteit als grond,
maar op een specifieke verstandssynthese. Onze algemeene denkbeginselen zijn niet onmiddellijk evident zij eischen elk voor zich een speciale
deductie.
Ten slotte moet het laatste criterium van logischen aard zijn. Wij zien
niet in, hoe iets, dat geen logisch wezen is, de laatste sluitsteen der
logische orde zou kunnen wezen. Het criterium kan dus niet van theolo117

gischen noch van psychologischen aard zijn. Met de evidentie schijnen
wij ons echter in het gebied van de psychologie te bewegen. Dat de
subjectieve evidentie een psychisch factum is, wordt niet aangevochten.
Wel dat de objectieve evidentie een dergelijk factum is. Is de objectieve
evideritie der traditioneele theorie een zuiver logisch element ? Blijkbaar
niet. Zij is het inzicht in de noodzakelijkheid van een oordeelsinhoud.
Als inzicht is zij onbetwistbaar een bewustzijnsfeit, wat ook haar voorwerp weze. Dan kan niet streng worden bewezen, dat dit inzicht geldig
is buiten het menschelijk kenvermogen. Dit echter is ontoereikend om
de strenge algemeengeldigheid der evidentie te fundeeren. De overeenkomst onzer objectieve denkorde met de van het denken onafhankelijke
zijnsorde wordt niet bepaald door middel van de evidentie doch moet
integendeel verondersteld worden, om in de evidentie een criterium te
kunnen zien.
Alles samengevat komen wij tot het volgend resultaat. Alle evidentie
loopt ten slotte uit op een subjectieve evidentie, op het onweerstaanbaar
gevoel van zekerheid. Zij kan geen onvoorwaardelijk criterium van
waarheid genoemd worden : 1 ) omdat zij door haar psychologisch bestanddeel tot het menschelijk kenvermogen beperkt is en dus niet streng
algemeen beschouwd kan worden ; 2) omdat zij geen laatste criterium zijn
kan vermits een criterium noodig is om echte en onechte evidentie te onderscheiden ; 3) omdat de hoogste denkbeginselen niet door het beroep op de
evidentie kunnen gefundeerd worden. Het criterium van waar- en zekerheid moet dus gezocht worden buiten de grenzen der kennisbestanddeelen
en in verband gebracht met de geestelijke finaliteit, die wij door het
denken nastreven.
Om te beginnen moeten wij de evidentie niet ontkennen ; zij is een
felt, een actueel gegeven in onze psychische en logische orde. Het is
eveneens een felt, dat wij haar een kritische rol toekennen in de fundeering onzer kennis. Alleen de verklaring dezer rol, zooals zij in de traditioneele theorie voorkwam, moest afgewezen worden. Nu rijst de vraag
hoe moeten wij ons dan deze rol voorstellen in verband met de finaliteit
van het denken ?
Zeer interessant was de poging van B. Bauch in zijn boek : « Wahrheit, Wert and Wirklichkeit » (1923 ). Aldaar ging het over de hoogste
denkbeginselen . en niet speciaal over de evidentie. Deze principes zijn
het logisch eerste in ons denkleven en nochtans vergt de wetenschap
hun kritische fundeering. Buiten zich zelf kan deze niet gezocht worden
zonder sophisme. Bauch ontdekt hun waarde in de beschouwing, dat
zij de grond zijn tot de mogelijkheid aller wetenschap. De evidentie is
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derhalve nutteloos voor de logische fundeering der kennisbeginselen.
Hun geldigheid vloeit niet voort uit een zgn. objectieve evidentie, maar
uit hun wezen van noodzakelijke postulaten tot wetenschappelijke kennis.
Op deze wij ze schakelt hij de evidentie als kritische factor in de denkorde uit. Nochtans schijnt ook het axiomatisch karakter der wetenschap
niet het laatste, want de eene kennis noemen wij wetenschap, de andere
niet. Er is dus een criterium noodig, willen wij het willekeurige vermijden
in de bepaling der wetenschappelijke kennis.
Door welke deductie der evidentie kunnen wij de voorgaande bezwaren
vermijden ? Vooreerst moet het ons duidelijk zijn, dat het onderscheid
tusschen objectieve en subjectieve evidentie ongegrond is. Objectieve
evidentie is het inzicht in de gegrondheid van een oordeelsuitspraak ; de
subjectieve het zekerheidsgevoel dezer waarheid. De zekerheid als gevoel,
stellen wij onmiddellijk in het bewustzijn vast. Is de objectieve nu van de
subjectieve onderscheiden, dan moeten wij kunnen achterhalen, wanneer
de subjectieve met de objectieve evidentie overeenkomt en waarheid
fundeert, vermits de subjectieve bedriegelijk kan zijn. Onze zekerheid of
overtuiging volstaat daartoe niet, want zij is slechts de subjectieve
evidentie zelf. Objectieve evidentie, indien zij bestaat, is ons slechts als
subjectieve gegeven en kan dus niet met volstrekte zekerheid vastgesteld
worden buiten de subjectieve. Zij is dus aanvankelijk slechts een subjectief bestanddeel onzer kennisorde. Als subjectief bestanddeel van het
kennisproces moet haar waarde binnen de grenzen van het subjectieve
worden ingedijkt. Aan den anderen kant kan niet ontkend worden, dat
wij het onmiddellijk bewustzijn hebben, terecht of ten onrechte, een algemeengeldige waarde te hechten aan de oordeelen, die in ons dit subjectief evidentiebeginsel verwekken. De antinomie tusschen het subjectief
wezen van de evidentie en haar logische omzetting tot universeele
waarde is de grond van al de moeilijkheden, die met dit probleem
verbonden zijn. Juist ter wille van die algemeengeldigheid plaatste men
de objectieve evidentie naast het subjectief zekerheidsgevoel. Derhalve
moeten wij het probleem als volgt voorstellen : evidentie, als overtuiging
in de waarheid onzer oordeelen, is een subjectief gevoel of overtuiging.
Aan deze overtuiging verleenen wij algemeene waarde ; wij dringen ze
aan anderen op in het voile bewustzijn, dat zij bij alien de waarheid der
kennis waarborgt. Hoe kunnen wij dit eenigszins ophelderen ?
De evidentie behoort tot het mechanisme van het denken. Zij schijnt
in ons de echo te wezen van een normatief denken. Wat zich openbaart
in het evidentiegevoel is geenszins de conformiteit van een oordeel met
de structuur van mijn persoonlijk denken, doch de weerklank in mijn sub.
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ject van het normatief karakter van het logisch denken. De ontleding
van de psychologische structuur van het denken voldoet dus niet aan
de logische gegevens van het probleem, en schat niet al de uitzichten der
evidentie naar hun wezenlijke waarde. Wij moeten het denken onderwerpen aan een ontleding der logische voorwaarden, waardoor zijn
mogelijkheid voorgesteld kan worden. De evidentie is dus het teeken,
dat oordeelen overeenstemmen met het normatief denken, waaruit volgt
dat de twij fel in de evidentie en de denkbeginselen de mogelijkheid van
het denken vernietigt, wat ook zijn voorwerp weze.
Nochtang staat ook een feit in tegenspraak met deze fundeering als
voorwaarde tot de mogelijkheid van het denken. Is de evidentie de echo
van het normatief wezen van het denken, zoodat het denken onmogelijk is, wanneer zij faalt, dan schijnt de evidentie even onfaalbaar te
moeten zijn als in de traditioneele theorie. Onfaalbaar is zij nu blijkbaar
niet. Doch wij mogen niet over het hoofd zien, dat de evidentie de echo
is van een denkorde, die, abstract beschouwd, wel volstrekt onafhankelijk is van eenige contractie in een subjectief psychologische orde, doch
feitelijk in deze orde gegeven is. Het normatief denken doet zich niet
voor in zijn abstracte louterheid, en daaruit vloeide voort, dat Kant
b.v. zich in zijn gelijkaardige deductie, onmachtig voelde ze op te bouwen zonder behulp van een aantal psychologische factoren. Dit denken
moet niet opgevat worden als een Platonische wereld van geestelijke
typen noch als een Hegeliaansch rijk van ideeen, maar als een orde van
noodzaak gegeven in een orde van contingent verschijnen, m. a. w.
een logische orde gegeven in een psychologische. Door het feit dat
de objectief- normatieve denkorde zich openbaart in de psychologische
orde, is valsche evidentie mogelijk ; zij is mogelijk door de integratie van
het denken in de psychologische orde, waarin de streng- abstracte noodzaak der objectieve zich niet ongerept kan doorzetten.
Daaruit volgt echter, dat de evidentie geen volstrekt criterium van
waarheid zijn kan. Zij is nooit toereikend om de waarheid onomstootbaar aan te wijzen. Onontbeerlijk is het voor alle oordeelen zijn toevlucht te nemen tot een speciale deductie spijts het evidentiegevoel, dat
hen vergezelt. Overdreven is het echter te besluiten, dat het daarom geen
rol vervult in het denkleven. De zijn toebedeelde rol echter is niet van
volstrekt bevestigenden, doch van zetetischen aard. Zijn aanwezigheid
wekt in ons het rechtmatig vermoeden op, dat een oordeel volgens het
normatief denken is geconstrueerd ; het is echter slechts een vermoeden, omdat een inbreuk op deze overeenkomst door de individueele verworming in de psychologische orde mogelijk blij ft. Door de evidentie
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worden wij aangezet het zich op die wijze aanbiedend oordeel te onderwerpen aan een desindividualiseeringsproces, ten einde het zoo dicht mogelijk te brengen bij de ideale volstrektheid der objectieve denkorde.
Dergelijk proces nu was van oudsher de rol en de bestaansreden der wetenschap. Het proces heeft een dubbel aspect : een methodisch en een metaphysisch. Eerst moeten wij de middelen bepalen of den weg teekenen,
waardoor onze bewustzijnstoestanden ( en oordeelen zijn alle van een
zeker standpunt beschouwd dergelijke toestanden ) van hun individueel
karakter ontheven worden logica en kritiek zijn daartoe de passende
middelen. Aan deze disciplienen moet onze oordeelswereld onderworpen worden. Dat is het metaphysisch uitzicht van het proces. Metaphysica en wetenschap hebben geen andere rol. Zij zijn derhalve geen
kennisgebieden, die steunen op de evidentie, maar die veeleer dienen om
het subjectief gevoel der evidentie door een strenge, methodische kritiek
op te voeren tot een zoo getrouw mogelijke a fbeelding van het normatief denken.
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XI.

DE BEGRIPPEN VAN WAARHEID EN DWALING.
Wij drukken de logische waarde eener kennis uit door middel van
het waarheidsbegrip. De waarheid is voor de denkorde wat het goede
is voor de zedelijke en de schoonheid voor de aesthetische orde. Zij is
derhalve een der categorieen, onder wier geleide wij de waarde van een
geestelijk realifeitsgebied bekritiseeren. Een zeer ingewikkeld probleem
is zij geworden, omdat haar interpretatie door alle mogelijke philosophische theorieen werd gewijzigd. Haar innig verband met deze
theorieen is nochtans gewettigd, want zonder de veronderstelling eener
metaphysische stelling kan over haar zeer weinig uitgemaakt worden.
Wat noemen wij waar ? Wanneer spreken wij over het ware ? Vooreerst stellen wij de vraag niet ten overstaan van objecten. Dat een boom
of een huis waar is, wordt niet gezegd. Wel is er in de ontologie, zooals
wij gezien hebben, spraak over een metaphysische of ontologische waarheid, doch met haar moeten wij geen rekening houden, want zij heeft
aldaar een zeer beperkte beteekenis. Zij is een gewijzigde vorm van
het identiteitsbeginsel. Wij spreken evenmin van de waarheid eener
zintuigelijke voorstelling. Niemand zegt : het zien, het waarnemen of
de indruk van een boom is waar of valsch. Ten slotte wordt dat ook
van een begrip niet gezegd. Wij zeggen van een driehoek dat hij is
of niet is, doch niet dat hij waar is. Object, indruk, begrip zijn wat
zij zijn, doch worden niet voor waar gehouden, worden niet volgens
den maatstaf van het ware of valsche beoordeeld. In de waarneming
van ons bewustzijn ontdekken wij, dat wij passend over waarheid
spreken ten overstaan van een enunciatie, van het oogenblik dat wij een
praedicaat aan een subject toekennen. Met
woord, waar wordt
geheeten het oordeel of de kennis, maar niet een of ander van zijn
bestanddeelen.
Daaruit volgt onmiddellijk, dat ,het ware geen eigenschap wezen kan
noch van de dingen, noch van het kennissubject, noch van zijn vermogens : het is een eigenschap van de kennis of het oordeel zelf. Kennen
is een betrekking tusschen een kennisobject en een kennissubject. Der-
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halve is de waarheid de eigenschap van de betrekking van een subject
en een object. Over het algemeen, en voorloopig afziende van welke
interpretatie ook, kan de waarheid de overeenkomst genoemd worden
van een kennis met haar object. Daaruit vloeit logisch voort, dat wij
het kennisobject niet mogen verwaarloozen in de beschouwing van het
ware. Natuurlijk geven wij daardoor niet te kennen, dat er een betrekking van identiteit bestaat tusschen object en subject (zooals de idealistische interpretatie het feitelijk aangeven zal), want wij spreken van
overeenkomst, en deze mag niet met identiteit verward worden. Ziet
men in het object de weergave van een zelfstandig object, dan wil men
evenmin beweren, dat de kennis dit uitwendig object worth in zijn werkelijke of physische bestaansmodaliteit. Geenszins. Het is absurd dit te
beweren. Het ware staat met het object in een zekere betrekking van
overeenkomst, d.w.z. met datgene wat bij bepaling niet de kennisfunctie
is. Door deze eenvoudige, aanvankelijke beschouwingen kunnen wij
reeds een aantal waarheidstheorieen aan den kant zetten ; a) de pragmatistische, welke erin een verhouding van de kennis tot het leven in
den breedsten zin genomen ziet ; b) de wetenschappelijke of denkeconomische van Mach, die in de waarheid de biologische hoedanigheid
ziet van de vereenvoudiging van ons kennisleven ; c ) de relativistische,
waardoor de ware kennis beschouwd wordt als een welgeslaagde
hypothese en die dus een verhouding tot de wetenschap en niet tot het
object weergeeft ; d ) ten slotte ook de psychologistische, waarin de
waarheid de eigenschap is van de uitoefening onzer subjectieve kennisfunctie.
Aan den anderen kant mogen wij echter ook de betrekking tot het
subject niet uit het oog verliezen. Jets dat als transcendent, dat niet als
door een subject voorgesteld jets beschouwd wordt, wordt niet met het
praedicaat der waarheid omkleed. Buiten alle verhouding tot het denken
is er geen waarheid. In deze omstandigheden geldt het identiteitsbeginsel ; alles is, wat het is, werkelijk of niet. Doch waar wordt het niet
genoemd in zijn transcendentaliteit.
De waarheid is dus de eigenschap van de kennis of van een betrekking
tusschen object en subject. Iedere kennis is een oordeel. Elk oordeel
bestaat uit een vorm en een inhoud. Oordeelsvorm is juist de toekenning van een praedicaat aan een subject. De logische waarheid bestaat
derhalve in de toekenning aan het subject van de praedicaten die het
subject feitelijk toebehooren. De objectieve waarheid of die van den
oordeelsinhoud daarentegen bestaat in het a dekwaat voorstellen van de
werkelijkheid van het object, wat deze ook moge wezen, reeel of ideeel.
'
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Het is dus onontbeerlijk dat het oordeel en naar den vorm en naar den
inhoud het waarheidsteeken bezitte. Het wezenlijk waarheidsprobleem
ligt dus niet in het constateeren van dit felt, maar in de fundeering
ervan. Waarom heeten wij het eene praedicaat waar en het andere niet ?
En waarop steunen wij ons om met zekerheid te beweren, dat het toegekende praedicaat het eigen, aan het subject toekomend praedicaat is
en het andere niet ? Deze vraag scheidt de wijsgeeren ; ze gaan nochtans alien accoord met het dubbel waarheidskarakter van de oordeelen.
De antwoorden, die men op deze vraag geeft, kunnen wij bij twee
klassen onderbrengen : 1 ) de eenen meenen dat de grondslag in het
object ligt ; de natuur van het object zeif verplicht ons een zeker praedicaat als waarachtig te aanzien, daar het de werkelijke, van het denken
onafhankelijke zijnswijze van het object weergeeft ; 2) de anderen integendeel zoeken den grondslag in het subject en oordeelen dat deze
praedicaten de wezenseigene praedicaten van het subject zijn, omdat
het kennissubject het object met die praedicaten heeft geconstrueerd.
Deze beide antwoorden komen nochtans in een punt overeen : zij steunen
niet op de beschouwing van het kennissubject, maar wel op die van het
kennisobject. De waarheidstheorie hangt dus of van de objectstheorie.
Welnu, deze laatste vertoont ontelbare schakeeringen, waaronder de
yolgende drie de voornaamste zijn :
1 ) Door het object kan men een werkelijk zijn verstaan en aanduiden,
dat op zich zeif buiten alle denk-betrekkelijkheid bestaat, en dus niet
noodzakelijk kennisvoorwerp zijn moet. Zulkdanig wezen is volledig
bepaald door middel van eigene praedicaten, waardoor het zich van alle
andere objecten onderscheidt. De kennis van het object bestaat in deze
omstandigheden in de verstandelijke bevatting van zijn bijzondere eigenschappen, en wanneer de in een oordeel uitgedrukte praedicaten juist
deze en geen andere eigenschappen weergeven, noemen wij het oordeel
waar. Dat is de realistische of ook transcendente waarheidsopvatting.
Het ware bestaat in de overeenkomst van een kennis met het werkelijk,
zelfstandig object. Deze theorie veronderstelt, dat wij met dergelijk
object in aanraking komen en het weergeven, zooals het buiten de
denkorde is. Het realisme meent, dat wij op geestelijke wijze de innerlijke wezenheid van het werkelijk object copieeren en verklaart het
proces door de abstractie. Doch daardoor miskent het de waarachtige
stelling van het probleem. Het ware in de logica drukt wel een betrekking tot het object uit, maar geen betrekking tot het onafhankelijk zijn.
Wij verlaten de denkorde niet met ons vraagstuk. Het in de waarheidsbeschrijving bedoeld object is niet het onafhankelijke, op zich zeif wer124

kelijke, maar is integendeel het kennisobject, d. i., het oordeelssubject.
Tusschen het object in de waarheidsbeschouwing en het zelfstandige,
waaraan het op zich zelf-bestaan wordt toegekend, moet dus scherp
onderscheid gemaakt worden. Indien een betrekking met het werkelijk
object in aanmerking kwame, dan zou de logica over de waarheid niet
moeten spreken ; evenmin zou men in de mathesis of in eenig andere
ideeele wetenschap van waarheid moeten gewagen. Want deze wetenschappen hebben met het op zich zelf-bestaande geen uitstaan, vermits
het louter ideeele wetenschap gelds. Daarenboven kan nog even de aandacht gevestigd worden op het feit dat het abstractieproces niet met
voldoenden grond kan achterhaald worden.
2) Men kan echter ook door object een louter ideeel wezen aanduiden,
dat door den geest in de kennisfunctie zelf geconstrueerd wordt. Alsdan
zou de waarheid feitelijk de overeenkomst van den geest met zich zelf
to kennen geven, of de overeenkomstigheid der objectsconstructie met
de denkwetten. Het ware oordeel zou dus het oordeel zijn, dat de praedicaten toekent, die aan het object door de onderwerping aan de logische wetten zijner constructie, moeten toekomen. Dat is de idealistische
of immanentistische theorie. Natuurlijk moet men deze theorie niet
opvatten als zouden objetsconstructie en wetten noodzakelijk psychologische en subjectieve gegevens zijn ; zij kunnen eveneens logisch en
objectief gedacht worden. Maar er blij ft Loch nog een onevenwichtigheid over, die niet van belang ontbloot is. Wij onderscheiden vormelijke
juistheid en waarheid, en meenen dat waarheid bij voorkeur den kennisinhoud betreft. Welnu, de idealistische theorie identificeert volledig datgene wat wij in de inwendige ervaring en in de logische ontleding
onderscheiden. Ten andere een zekere subjectieve willekeur is altijd
mogelijk zelfs als wij de theorie logisch interpreteeren.
3 ) Ten slotte kan het object een schepping van den geest beteekenen,
doch een schepping die geschiedt onder den drang eener onafhankelijke,
uitwendige zijnsstof, die geen bepaalbaar zijn is. In dit geval is het
oordeel waar, wanneer het een object construeert niet overeenkomstig
met de denkwetten, doch overeenkomstig de logische wetten, die de
objectsconstructie zelf regelen. Deze wetten zijn en van apriorischen
en van aposteriorischen aard. Dat is de phaenomenalistische theorie,
die van Kant uitgaat. Zij heeft feitelijk al de gebreken van de vorige ;
het ware wordt het vormelijk juiste, en de willekeur wordt eveneens niet
op een volstrekte wijze uitgeschakeld.
Daar deze theorieen uiteenloopen over het wezen van de overeenkomst tusschen subject en object als beschrijving der waarheid, zal het
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niet zonderling voorkomen dat zij verschillen betreffende de wijze,
waarop deze overeenkomst tot stand gebracht wordt. Wij hebben ze
trouwens reeds met een woord gememoreerd. De realistische opvatting
knoopt de manier van overeenkomst aan de abstractietheorie vast. De
kennis is de intellectueele bevatting van het uitwendig object en zijn
trouwe weergave op het plan der ideeele bestaansmodaliteit. Hierdoor
echter wordt de kennisact niet naar waarde geschat. De kennis bestaat
niet in een soort verdubbeling van het object in twee verschillende
bestaanswijzen. Zij is meer dan het ontvangen en weergeven. Zij is een
werkzaamheid van synthetischen aard en dus, ten minste in zekere
mate, altijd de constructie van een object. Zelfs de zintuigelijke waarneming zegt ons meer dan de susceptie van een door een uitwendig ding
verwekten indruk, zooals dit duidelijk biijkt in het geval der secundaire
eigenschappen. De geest verwekt het gegevene, oefent een eigen activiteit uit, en daar wij nu altijd in aanraking komen met op die wijze
voortgebrachte kennisobjecten, kunnen wij onmogelijk bepalen in welken graad het zelfstandig ding bewerkt is om door het denken geassimileerd te kunnen worden. Nooit is het ons gegeven een vergelijking
te maken tusschen een zelfstandig ding en het kennisobject, om de
eenvoudige reden dat het in de vergelijking zelf noodzakelijk kennisobject worden moet. Ongetwijfeld voelen wij ons diep overtuigd dat
het denken de eigene natuur van het op zich zelf zijnde ding eerbiedigt,
maar het is toch klaar, dat deze overtuiging geen voldoenden grond is
om te affirmeeren, dat het kennisobject het zelfstandig object is en
slechts eenvoudig van bestaanswijze verwisselt. Daaruit volgt met dwingende noodzaak dat wij in het kritisch peilen der kennisgrondslagen
deze opvatting moeten afwijzen als ongeschikt om ons met zekerheid betref fende de oordeelswaarheid in te lichten.
Het idealistisch en phaenomenalistisch procede is constructief. In zijn
voordeel spreekt zonder den minsten twijfel, dat het de ingewikkelde
zaak der op zich zelf zijnde realiteit vermijden kan. Hier is geen zelfstandig object noodig. Het eenig bestaande object is het kennisobject.
In den oorsprong van het object ligt duidelijk de grondslag uitgedrukt
van de overeenkomst tusschen object en denken. Door het denken
geconstrueerd, is het object niets buiten het gevolg van een denken,
dat derhalve zijn oorzaak is. Het object-gevolg moet noodzakelijk evenredig zijn aan het denken-oorzaak, want wij kunnen ons niet inbeelden,
dat een gevolg niet met zijn oorzaak evenredig zou wezen. Het dankt
immers alle realiteit aan de oorzaak en zou derhalve niet bestaan, indien
het tot deze oorzaak niet in een adekwate verhouding stond. Hetzelfde
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kan van de phaenomenalistische objectsconstructie gezegd worden, met
dit verschil nochtans, dat de werkende oorzaak feitelijk een dubbele is :
een apriorisch denken en een aposteriorisch gegeven. Indien wij om der
discussie wille aannemen, dat het kennisobject zijn eenigen bestaansvorm dankt aan de scheppende constructie van wege het denken, en dit
zoowel naar inhoud als naar vorm, dan zouden ons het idealisme en
phaenomenalisme een zeker middel aan de hand moeten doen, om het
willekeurige in deze veroorzaking van het object te vermijden, en wil
men voor de phaenomenalistische thesis het op zich zelf vormloos gegevene als de bepalende objectsoorzaak voorwenden, dan moeten wij doen
opmerken, dat een dergelijk gegeven geen grondslag wezen kan voor
een bepaald object, want het bezit zelf geen bepaaldheid. Zelfs kan
dergelijk object geen bepaalde oorzakelijkheidsfunctie uitoefenen, vermits het zelf aan bepaaldheid mangelt.
De logische ontoereikendheid dezer pogingen tot verklaring van het
object en van de waarheidsbetrekking in het oordeel, noopt ons dit
probleem van een andere zij de uit aan te vatten. De kern van de zaak
is en blijft de overeenkomst met het object. Niettegenstaande dit mag
men niet uit het oog verliezen, dat de vraag zuiver logisch blijft. Want
het object, dat in betwisting gesteld wordt, is het subject van een
oordeel, waaraan een of meerdere praedicaten worden toegekend. Waar
is het oordeel als het een adekwaat praedicaat aan het subject toekent,
dat als kennisobject en zoodanig slechts als gedachtelijk wezen beschouwd wordt, wat er ook in een mogelijke andere wereld al dan niet
mede overeenstemmen moge. Het vraagstuk bestaat in den grondslag
der Praedicaatstoekenning. Hoe kunnen wij van de toekenning van juiste
en adekwate praedicaten verzekerd zijn ?
Hoe weten wij dat een praedicaat aan een subject toekomt ? Een
transcendente grondslag, nl. de kennis van een zelfstandig object, waarvan het oordeelssubject de natuurgetrouwe weergave is, is onmogelijk,
want onbewijsbaar. De abstractie is in haar gewone interpretatie een
onaanneembaar leerstuk. Nooit is een op zich zelf zijnde realiteit in
een kennisverschijnsel tegenwoordig, maar altijd een voorgestelde realiteit. Aan den anderen kant is een logisch of psychologische, maar telkens subjectieve fundeering ondoelmatig, omdat zij de willekeurige toekenning van praedicaten niet vermijden kan, en derhalve het waarheidskarakter van een oordeel niet op de volstrekt noodzakelijke en
algemeen geldige wijze bevestigen kan, die de wetenschap en de kritische
rede vereischen.
Ons geloof in de oordeelswaarheid moeten wij opnieuw terugbrengen
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tot het beginsel van de voorwaardelijkheid van het denken. Is volstrekt
waar, datgene wat een volstrekte voorwaarde is tot het denken, zonder
dewelke alle objectsdenken onmogelijk wordt. Deze oordeelen moeten
wij als volstrekt waar beschouwen, ten ware wij ons tot het absoluut
scepticisme keerden, dat, en dit moeten wij vrijmoedig bekennen, altijd
van intellectueele zijde ten minste mogelijk is. Maar slechts het kleinste
deel onzer oordeelen zijn dergelijke voorwaarden. De meeste staan in
een meer verwijderde betrekking tot de denkmogelijkheid. Hoe moeten
wij dan het waarheidskarakter dezer laatste oordeelen onderscheiden ?
Door hun rationaliseering. Een volstrekt eenig teeken, dat zich met
algemeenheid opdringt is niet denkbaar. Het rationaliseeren vereischt
vooreerst de overeenstemming van bewuste oordeelen met de logische
denkbeginselen der realiteitskennis. Wij kunnen niet voor waar houden
wat met deze beginselen in tegenspraak is. Daarenboven vereischt zij
een methodisch onderzoek gevoerd volgens onze wetenschappelijke en
kritische methodes. LIit dit besluit vloeit voort, dat wij geenszins de
waarde van het waarheidskarakter moeten ontkennen, maar tevens dat
wij ons evenmin voor onfaalbaar moeten houden wat de waarheid betreft.
Wij kunnen ons dienaangaande bedriegen. Subjectieve motieven, die
niet van logischen aard zijn, kunnen ons op een dwaalspoor brengen en
ons verkeerde voorstellingen van de waarheid geven. Zij kunnen in onze
feitelijke kennisorde de ware voorwaarden van het denken en vooral
de wezenlijke voorwaarden der rationaliseering verbergen. Wij kunnen
dus onmiddellijk overgaan tot de beschouwing van de dwaling, waarin
wij meteen ook de oorzaken van zelfbegoocheling op waarheidsgebied
ontdekken. De oordeelswaarheid is derhalve niet verbonden met het
realiteitsprobleem, maar met dat der denkmogelijkheid.
DE DWALING.
Na wat we over het waarheidsonderzoek gezegd hebben, zullen enkele woorden over de dwaling volstaan. De dwaling is het tegendeel
van de waarheid en wij behoeven slechts de logische hoedanigheden
om te keeren, om het wezen van de dwaling te begrijpen. Ook zij is
een hoedanigheid, maar dan een negatieve, van het oordeel. Ook zij
kan niet van ojecten, zintuigelijke waarnemingen, verstandsbegrippen
of subjectieve kennisfuncties worden gezegd. Zij betreft de betrekking
van subject en object in de kennis. Aileen moeten wij in het voorbijgaan de aandacht vestigen op het feit, dat dwaling en onwetendheid
onderscheiden moeten worden. Onwetendheid beteekent de volstrekte
afwezigheid van kennis, terwiji de dwaling een kennis is, die niet in
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een positieve verhouding staat tot de logische denkmogelijkheid. De
dwaling wordt met dezelfde maat gemeten als de waarheid. Wat niet
overeenstemt met de logische denkbeginselen, met de beginselen der
realiteitskennis, of wat niet geschikt is om in een rationeel systeem to
worden ondergebracht, moet in onze kennisorde dwaling genoemd worden. Twee belangrijke vraagstukken dringen zich betreffende de dwaling
op : het probleem van haar oorsprong en dat van haar oorzaken.
Wat den oorsprong der dwaling betreft, zijn twee houdingen moge-lijk men kan haar in het verstand of in een ander menschelijk vermogen
zoeken. De eerste opvatting gaat op Plato terug. Aangezien de dwaling
slechts gezegd kan worden van een oordeelsverhouding, meende hij dat
het oordeel zeif of het verstand de bron van de dwaling was. Zij is
geen loutere afwezigheid van kennis, doch integendeel een positief denkverschijnsel, maar van een anderen aard dan de waarheid. Het verstand
blij ft dus in gebreke. De rechtstreeksche oorzaak der dwaling ligt in
het feit dat wii onze logische bekwaamheid in een bepaalde kennis niet
uitputten, want in zijn theoretische geschiktheid is het logisch verstand
onfaalbaar. Deze theorie is onaannemelijk, daar wij niet kunnen begrijpen hoe het verstand uit zich zeif op de dwaling zou uitloopen, ten
ware het in zijn diepste bronnen gebrekkig zou wezen. De oorzaak der
dwaling aan het intellect toeschrijven stelt de poort open voor de gedachte, dat het verstand niet noodzakelijk bepaald wordt, waaruit ten
slotte volgt, dat het ons vertrouwen verbeurt.
De tweede opvatting, die de dwaling aan den wil toeschrijft. stamt
van Descartes af. Op zich zeif zijn onze kenvermogens noodzakelijk bepaald door de waarheid. Zij nemen de wezenseigene praedicaten van het
subject waar en stellen ze voor zij zijn dus onfaalbaar. Maar de faalbaarheid is nochthans onafscheidbaar met den mensch verbonden. Dit
vloeit voort uit het felt, dat oordeelen geen intellectueele handeling maar
een wilsdaad is. Oordeelen is niet waarnemen of voorstellen, maar is
het betuigen of onthouden van instemming met het logisch verband
tusschen een subject en een praedicaat. Tot dit betuigen of onthouden
van instemming kan de wil verplicht worden door een verstandelijk
inzicht en dan is het oordeel waar, doch het kan eveneens door andere
motie Jen bepaald worden en dan verdwijnt de waarborg der waarheid.
De dwaling is niet volstrekt noodzakelijk in dit geval, maar blij ft altijd
mogelijk. Dwalen beteekent den wil tot instemming met een logisch
oordeelsverband, dat niet door het verstand ingezien wordt.
Hoe zonderling deze theorie ook moge schijnen, is ze toch fundamenteel
gegrond. De dwaling vloeit niet voort uit de kennis- of uit de logische

orde, maar wel uit het feit dat deze orde zich feitelijk voordoet in een
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psychologische, die andere bepalingsmotieven dan de zuiver logische
verwekt. De logische orde op zich zelf, en op een abstrakte wijze beschouwd, is onfaalbaar zooals wij reeds meermaals hebben gezegd,
Doch de mensch is het niet, omdat de mensch niet de logische orde is.
Instemmen met oordeelsverbanden is een samengestelde daad, waaraan
de wil zoowel als het verstand deel heeft. In deze handeling liggen de
moeilijkheden, die met de kennistheorie verbonden zijn. Ook de moeilijkheden van waarheid en dwaling. De logica is onmachtig de mogelijkheid
van de dwaling te verklaren. Zij moet daarvoor beroep doen op extralogische bronnen en oorzaken. De bron is de wil, als men door wil geheel
den irrationeelen mensch verstaat. Zoo voert ons het probleem van den
oorsprong rechtstreeks tot het probleem van haar oorzaken.
Deze oorzaken zijn alle motieven, die ons tot de oordeelsbevestiging
voeren buiten de logische. Zij zijn veeltallig. Ziehier de voornaamste :
a) Daar de oordeelsact mede tot den wil gerekend worden moet, kan
de natuur van den wil haar invloed op de oordeelen uitoefenen. Welnu,
ten minste tot in een zekeren graad, is de vrijheid een waarachtige
werkvoorwaarde van den wil, en deze vrijheid kan de logische orde
verstoren en jets bevestigen, dat de wil door uitsluitende verstandsbepaling
noodzakelijk zou moeten ontkend hebben.
b) Daar de wil bewogen wordt door het heele complex onzer gevoelens, emoties en driften, kan de oordeelsbevestiging aanleiding vinden
in deze gevoelsmatige alogische strevingen, die zich, als vreemd aan de
logische orde, niet door deze orde laten leiden.
c) Daar de wil deel uitmaakt van de psychologische organisatie van,
den mensch wordt hij door sommige psychologische en zelfs physiologische voorwaarden bepaald. Deze kunnen dus ook een oordeelsbevestiging beinvloeden. Hier vond Descartes de voornaamste oorzaak van
dwaling, nl. de overhaasting. Wij meenen jets waar te nemen en te
constateeren, dat wij bij nader inzicht als onwezenlijk zouden bevinden,
omdat wij onze instemming overijld hebben verleend. De opsomming
kunnen wij hier afsluiten.
De dwaling is derhalve het tegendeel van de waarheid en aan onze
menschelijke natuur eigen. Zij is mogelijk omdat de logische orde, die
theoretisch onfaabaar is, zich in een psychologische contracteeren moet.
De logische therapeutiek is dus niet van verstandelijken maar van irrationeelen aard. Zij bestaat in een voortdurende bezorgdheid om de
subjectieve factoren, die de sereniteit der logische orde vertroebelen, te
weren. Natuurlijk in de mate van het mogelijke, want een radicale, volstrekte therapeutiek, die de mogelijkheid der dwaling opheft, gaat onze
menschelijke kracht te boven.
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HOOFDSTUK XII.

TWI JFEL EN ZEKERHEID.
In het vorige hoofdstuk hebben wij aangetoond dat het waar- en
valschheidskarakter der oordeelen kenmerken zijn van de logische orde,
die met de subjectieve, psychologische orde niet op een lijn mag gesteld
worden. Doch vermits de logische orde niet beschouwd worden kan
als een zelfstandig iets, maar integendeel verwezenlijkt is in een psychologische, is het natuurlijk, dat de waarheid als eigenschap van de logische
denkorde, ook in het individueel psychische een weerklank achterlaat.
Dezen weerklank nu ondergaat het subject in sommige psychologische
verschijnselen, die men vergelijken kan met gevoelens, zonder dat zij
er identisch mede zijn, want ze zijn in hun diepste wezen oordeelen„
Deze oordeelen drukken de subjectieve houding uit, die wij tegenover
onze logische oordeelswereld innemen. Twee houdingen zijn denkbaar
de twijfel en de zekerheid. Tot deze twee kunnen al de tusschenstadia
teruggebracht worden, terwijl de zekerheid de waarheid zoowel als de
valschheid der oordeelen vergezelt. Wij moeten op deze subjectieve toestanden even ingaan, omdat men ze niet altijd nauwkeurig van hun
logische aanleiding onderscheidt. We beginnen met twijfel.
De wetenschap is een rationeel systeem, een essentieel kritisch werk,
waarvan de zekerheid de bekroning, maar waarvan de twijfel de aanvang
is. Zij is in haar beginstadium een vraag- of probleemstelling. Veronderstelt het probleem nu wel een zekeren graad van kennis ( het volstrekt
onbekende kan immers geen probleem zijn), toch gaat deze kennis gepaard
met een eveneens gegradueerde onbekendheid. Elk onderzoek van een
vraagstuk begins met de onzekerheid, en de twijfel is derhalve een
logisch onontwijkbare noodzaak. Wordt iets als kritisch probleem gesteld,
dan is onze eerste plicht ons te ontmaken van de opinies, welke erover
in omloop zijn, het probleem niet te beschouwen als zijnde opgelost in
een bepaalde richting, m.a.w. ons te vrijwaren van voor-oordeelen (in
den etymologischen zin van het woord). Dat reeds beteekent twijfelen.
Doch als tweeden plicht beschouwen wij den wil om aan dezen toestand
een einde te stellen, dezen toestand te vervangen door een anderen,
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die noodzakelijk de toestand der zekerheid moet wezen. In deze opvatting is de twijfel een wetenschappelijke methode of discipline en niet
de geestelijke houding, die wij in dit hoofdstuk nastreven. Men noemt
hem de methodische twijfel. Hij is een methode om de zekerheid te
bereiken. Om den twijfel in zijn volle waarde door te voeren, is het
onontbeerlijk, dat alle gangbare oplossingen en problemen behandeld
worden alsof zij valsch waren, en derhalve van de hand moeten gewezen
worden. Vervolgens moeten wij den twijfel zoo ver mogelijk doorvoeren.
Bijgevolg verschilt de methodische twij fel alleen van den logischen door
zijn bedoeling, en niet door zijn wezen of eigenschappen. Hij is onontbeerlijk, omdat de wetenschappelijke geest door bepaling zelf kritisch
van aard is en een algemeen wantrouwen koestert tegenover al de oordeelen, die hij niet aan de hand van de door hem zelf voorbeschikte
denkprocedes onderzocht heeft. Dergelijk intellectueel ascetisme is voor
de wetenschap onontbeerlijk, al bewijst de geschiedenis ook, dat zoo niet
de oplossing der vraagstukken, dan toch het vermoeden ervan gelijktijdig met hun stelling gegeven is, en het onderzoek een bepaalde richting
instuurt. Doch als reflexieve methode der wetenschap is deze twij fel niet
het object van ons huidig onderzoek.
De logische twijfel is geen wetenschappelijke methode, maar een
subjectieve toestand, die wij tegenover de waarheid van onze oordeelen
of kennis innemen. Twijfelen beteekent geen stelling nemen in bevestigenden of ontkennenden zin tegenover de waarheid ; het is dus niet
instemmen noch ontkennen, maar toch oordeelen. Spijts de zonderlinge
woordkoppeling drukt de twijfel een zekerheid uit, nl. de zekerheid dat het
oordeel in kwestie geen voldoenden grond bezit zoowel voor zijn waarheids- als voor zijn valschheidskarakter. In zich zelf kan het oordeel
dus waar of valsch zijn, doch het subject onthoudt zich van instemming
zoowel wat zijn bevestiging als zijn loochening betreft. De redenen,
die het voor zijn gegrondheid aanhaalt, zijn onvoldoende, opdat wij onze
instemming zouden kunnen verleenen. De twijfel bestaat dus in het
oordeel, dat de kennis, waarvan spraak, geen voldoenden grond bezit,
hetzij wegens het positief ontbreken van dezen grond, hetzij dat de
betrekking van den aangegeven grond met het oordeel als geconditioneerde ons niet met voile consequentie schijnt aangevoerd. Als subjectieve houding neemt de twijfel een tweevoudige gedaante aan. Vloeit
mijn subjectieve toestand van logische onbeslistheid voort uit de werkelijke afwezigheid van een voldoenden oordeelsgrond, dan is de twijfel
negatief ; maar vloeit hij voort uit de werkelijke aanwezigheid van motieven, die tegen de oordeelsbevestiging ingaan, dan is hij positief, en
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dit zoowel voor de waar- als voor de valschheid der oordeelen, want
ook in dit laatste opzicht is zekerheid mogelijk. De onbeslistheid kan
nu op zich zelf beschouwd uit talrijke oorzaken voortspruiten. Het scepticisme heeft ons het aanduiden dezer oorzaken gemakkelijk gemaakt,
daar zijn dialectics juist bestaat in het ontwikkelen dezer oorzaken.
De ervaring leert ieder mensch, dat wat hij eens voor waarheid aanzag,
naderhand valsch heeft bevonden. Vandaar ontstaat een algemeene
behoedzaamheid van den geest en een strekking om slechts bij uiterste
noodzaak zijn toestemming te geven en er zich zoo lang mogelijk van
te onthouden. De twijfel echter kan uit louter logische gronden en
beweegredenen voortvloeien. Het waarheidscriterium b.v. is een zeer ingewikkelde zaak. Onze laatste logische handeling schijnt een geloofsact
of een postulaat te wezen, maar aangaande dezen geloofsact blijft altijd
een zekere logische ontevredenheid bestaan. Eindelijk merken wij bij
elk onderwerp op, hoe een bepaald evenwicht tot stand komt tusschen
de motieven van instemming en van ontkenning, zoodat een onverdeeld
waarheidsgevoel tot de schaarsche uitzonderingen van ons kennisleven
behoort. Dat alles maakt van den logischen twijfel een wezenlijk bestanddeel van het denken.
Daaruit besloot het scepticisme tot den universeelen twijfel, waarover
ik in een der laatste hoofdstukken zal moeten spreken. Doch dit besluit
is ongewettigd. Voorzeker is het logisch en theoretisch onaanvechtbaar,
dat ik den universeelen twij fel kan uiten in een volstrekte oordeelsonthouding. Dit standpunt kan niet weerlegd worden van logisch-rationeele
zijde uit. Doch het lijdt geen twijfel, dat het in practisch opzicht (in
levensopzicht) niet kan ingenomen worden. Men kan zich praktisch
niet van alle oordeelsbevestiging onthouden. Wil men echter oordeelen
en tevens den universeelen twij fel huldigen, dan leidt dit tot tegenspraak : een oordeel ten minste moet als volstrekt zeker beschouwd
worden, nl. het oordeel dat zegt, dat alle oordeel betwijfelbaar is, en de
twijfel is derhalve niet meer universeel, doch op een punt doorgebroken.
Is dus de volstrekt alles omvattende twijfel niet te verwezenlijken, dan
moeten wij ons afvragen, waarop de twijfel geen vat heeft en geen vat
hebben kan. Wij kunnen hierop met een woord antwoorden : op het
denkvoorwaardelijke. Het denken loochenen kunnen wij theoretisch, omdat dit een andere uitdrukking is voor de oordeelsonthouding ( epoche)
en daartegen kan geen afdoend argument worden ingebracht. Doch
indien wij het denken erkennen ( en het « practische » onzer persoonlijkheid noopt ons daartoe), dan is het buiten kijf, dat wij volstrekt niet
kunnen twijfelen aan datgene, wat noodzakelijke voorwaarde is tot de
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mogelijkheid van denken, zonder dat waardoor denken feitelijk onmogelijk worden zou. De subjectieve weerklank van het waarheidskarakter
in zijn eerste uiting, nl. in den twijfel, bevestigt dus onze algemeene
oplossing van de logische betwistingspunten. Naarmate onze oordeelen
zich van het denkvoorwaardelijke verwijderen, zien wij progressief de
twijfelmotieven aangroeien en wordt het moeilijker en moeilijker den
twijfel uit den geest te verbannen. Doch wat met de mogelijkheid van
denken op een rechtstreeksche wijze verbonden is, is volstrekt ontheven
aan den twij fel, ten ware wij volledig of stand wilden doen van onze
geestelijke persoonlijkheid, die op de erkenning der denkmogelijkheid
berust.
**
Tegenover den twijfel staat in ons bewustzijn de zekerheid. Wij
kunnen niet beter doen dan den inhoud van de traditioneele zekerheidstheorie weergeven, en daarna de moeilijkheden aanhalen, waartoe zij
aanleiding geeft. Het is niet voldoende, dat de kennis of het oordeel
op zich zelf waar weze, van haar waarheid of waar-zijn moeten wij
bovendien nog bewust worden benevens de waarheid moet ons het
waarheidsbewustzijn gegeven zijn, opdat een kennis als geestelijke
waarde zou kunnen beschouwd worden. Met het probleem van de waarheid is dus altijd een subjectief bestanddeel, een subjectieve toestand
verbonden. Buiten de echte kenniswaarheid moeten wij ze nog voor waar
houden. Voor waar houden beteekent onze instemming met een oordeel
betuigen, omdat het op voldoende wijze gemotiveerd is, of het oordeel
bevestigen ter wille van zijn voldoende gronden. Dit is nu evenzeer
een wils-als een verstandsprobleem. Verleenen wij onze instemming op
een wijze, die alle aarzeling en alien twij fel uitsluit, aan iets, dat waar
is of zich ten minste als zoodanig aan het bewustzijn voordoet, dan
zeggen wij er zeker van te zijn. De zekerheid berust dus op de ten minste
schijnbare waarheid van de gronden of motieven van een oordeel. Zij
bestaat in een noodzaak of in een dwang een oordeel voor waar te
houden, in een onverwoestbare overtuiging van de waarheid, overtuiging
gewettigd door middel van de voldoende gronden van de kennis in
kwestie.
De zekerheid is derhalve een verplichting tot het instemmen met een
oordeel zij is een gevoel van logischen dwang. Doch dit gevoel is
niet het laatste motief van geloof, want nooit is het gevoel een voldoenden grond voor een logische houding. In de zekerheid onderscheiden wij
een tweevoudig aspect : een negatief, dat bestaat in de afwezigheid van
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alien twijfel, afwezigheid die ten alien tijde volstrekt is en dus geen
graden toelaat ; een positief, bestaande in de beslistheid onzer oordeelsbevestiging, die verschillende graden toelaat. De subjectieve keerzijde
ervan is een geestelijke toestand van rust, van logische bevrediging.
Natuurlijk mogen wij dezen toestand niet beschouwen als een onfaa1baar kenteeken van de oordeelswaarheid, want de logische bevrediging
vergezelt niet alleen wat metterdaad waar is, maar ook datgene, wat
ons waar toeschijnt ; zij kan dus samengaan met een dwaling, want
ook de dwaling doet zich aan ons voor met het uiterlijke der waarheid.
Opdat wij van een oordeel of kennis verzekerd zouden wezen, moeten
wij noodzakelijk beschikken over het inzicht in de gronden van het
oordeel. Nooit is de zekerheid blind en ongemotiveerd. Deze gronden
echter kunnen van veelerlei aard zijn ; zij kunnen objectief zijn, m.a.w.
de oordeelsdwang kan voortvloeien uit het kennisobject zelf, en daardoor
zijn waarheidsgehalte openbaren ; maar zij kan eveneens subjectief zijn,
afstammen uit het kennissubject ( uit het irrationeele : wil, gevoel, enz).
Nu weigert de traditioneele theorie in de subjectieve gegrondheid van
het oordeel en dus van de zekerheid die ermede gepaard gaat een voldoenden waarborg to zien, omdat in dit geval de zekerheid steeds betrekkelijk blijven zou. Tot de bevestiging der oordeelswaarheid is derhalve
de objectieve gegrondheid van de oordeelszekerheid vereischt, en deze
vloeit dan samen met de objectieve evidentie, waarover wij gesproken
hebben.
Wij kunnen in de zekerheid sommige onderverdeelingen maken.
De zekerheid kan natuurlijk of spontaan zijn : zij ontstaat op een
spontane wij ze in het bewustzijn als zij niet voortvloeit uit een wetenschappelijke kritiek van den kennisinhoud. Wanneer zij het gevolg is
van een dergelijke kritiek, dan noemt men ze reflexief of wetenschappelijk.
Bovendien onderscheidt men een noodzakelijke en een vrije zekerheid. Zij is noodzakelijk, als het tegendeel van het oordeel ondenkbaar
is ; zij is vrij, wanneer het tegendeel gedacht kan worden en als de zekerheid volgt uit een vrije wilsbeschikking. De werkelijkheid en de waarde
eener vrije zekerheid berusten op de volgende twee overwegingen : 1 ) op
de mogelijkheid van het mirakel : de, physische zekerheid is altijd vrij,
omdat de mogelijkheid van de uitzondering op een natuurwettelijk gebeuren (mirakel) altijd mogelijk is. Dit argument heeft voor ons geen
waarde, niet omdat wij doctrinaal meenen dat het mirakel onmogelijk
is, maar omdat wij op natuurlijk logisch gebied geen rekening moeten
houden met theologische motieven. 2) Men brengt ook in, dat wij on135

eindig veel gevallen van physische, metaphysische en moreele zekerheid aannemen, waarin de waarheid zich nochtans niet met noodzakelijkheid opdringt. Het feit, waaraan hier herinnerd wordt, is echt, doch
de consequentie is niet doorzichtig. Want wanneer wij de noodzakelijkheid van den oordeelsgrond niet inzien, noemen wij dat geen zekerheid, maar waarschijnlijkheid.
Deze twee onderverdeelingen zijn dus onwezenlijk en van geringe
waarde. De volgende twee spelen echter een belangrijke rol. Onderscheid
maakt men tusschen een volstrekte en een hypothetische zekerheid. De
volstrekte wordt ook de metaphysische of de mathematische genoemd,
omdat zij het meest in verband met deze wetenschappen voorkomt.
Zij dringt zich onvoorwaardelijk op en sluit dus alien twijfel op een
absolute wijze uit. De waarheid der oordeelen straalt ons onmiddellijk
tegen ; de onmiddellijkheid berust op het feit, dat de loutere vergelijking
der oordeelstermen haar duidelijk maken en daarom juist is het tegendeel ondenkbaar. De hypothetische zekerheid is een zekerheid, die van
het vervuld zijn van een voorwaarde afhankelijk is ; meestal wordt ze
physisch genoemd, omdat de oordeelszekerheid in physisch opzicht afhankelijk is van de vooropgestelde voorwaarde, die in een natuurwet ligt
uitgedrukt. Voor het onderscheid tusschen beide beroept men zich op de
volgende argumenten : 1 ) de ervaring leert, dat wij vaak zekerheid hebben
van oordeelen waarvan het tegendeel mogelijk is en die dus niet noodzakelijk kunnen genoemd worden ; 2 ) de oordeelszekerheid bovendien
vergt niet, dat wij de noodzakelijkheid der verhouding van subject en
object inzien, doch slechts de feitelijkheid ervan ; 3 ) ware de noodzakelijke
vereischt, dan zou het gebied der zekerheid niet uitgebreid kunnen zijn.
Nochtans blijkt het onderscheid logisch onhoudbaar, al kan men het in
bloot practisch opzicht aannemen. Is er zekerheid, dan moet zij noodzakelijk wezen. Wat men de hypothetische noemt, is slechts in zoover zeker heid, als zij noodzakelijk is. Alle waarheid is noodzakelijk gedetermineerd ; zij bestaat altijd in de erkenning van het noodzakelijke, want zij
is altijd een oordeel, dat noodzakelijk bevestigd moet worden terwille
van zijn logische gronden. Wil men toch onderverdeelen, dan schijnt het
gepaster to spreken van een zekerheid in de analytische oordeelen, welke
op zich zeif helder is, en een andere in synthetische, welke even volstrekt
is als de eerste, maar door de bemiddeling der synthetische gronden.
Worden deze gronden of voorwaarden verondersteld, dan is de hypothetische zekerheid even stellig en noodzakelijk, want in beide gevallen
bevestigen wij de onontwijkbaarheid van iets. De ingeroepen beweegredenen houden geen steek. Het tegendeel van talrijke oordeelen is
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denkbaar, ongetwijfeld, maar dan bij wisseling van de gronden, doch
het is niet denkbaar zoolang dezelfde gronden aanwezig zijn. Het tweede
argument valt door de beschouwing, dat de waarheid zelf niets anders
is dan de erkenning eener noodzakelijkheid, gezien de gegeven gronden.
Ten slotte is het zeer goed mogelijk dat het gebied der zekerheid niet
zoo uitgebreid is, als men het wel denkt, doch het gaat niet op het te
beperken tot de opperste denkbeginselen.
Men onderscheidt ten laatste subjectieve en objectieve zekerheid. Deze
is ook de belangrijkste onderscheiding op het gebied van de zekerheid.
Subjectieve zekerheid is een toestand van het kennissubject, het waarheidsbewustzijn, want het waar-zijn van een oordeel is niet voldoende :
het moet nog gepaard gaan met het «subjectief» voor waar houden
ervan. Deze toestand, erkent men volmondig, is geen volstrekt teeken
van waarheid, want de ervaring heeft vaak genoeg bewezen, dat wij
veel met stellige zekerheid voor waar gehouden hebben, dat wij naderhand valsch hebben bevonden. Objectieve zekerheid integendeel is geen
eigenschap noch van het subject, noch van het object, maar die van
een oordeel het is de waarheidshelderheid der betrekking van subject
en object, of m.a.w. de klaarblijkendheid der objectief gegronde waarheid. Wij hebben recht gesproken over de objectieve zekerheid bij het
behandelen der evidentie. Bovendien schijnt het onmogelijk zich de zekerheid anders voor te stellen als een subjectstoestand : zij is geen objectieve eigenschap van een oordeel, maar altijd een subjectsaffectie.
Ten gevolge van de erkenning der objectieve zekerheid ziet men er
een waarheidsteeken of criterium in. Dus een teeken, dat ons toelaat
waarheid en valschheid te onderscheiden. Wij vatten de waarheid in
de zekerheid. In deze omstandigheden althans is het duidelijk, dat wij
geen criterium meer voor de zekerheid mogen opvorderen, zonder dat
wij nochtans van de verplichting ontheven zijn om over haar na te denken, een kritisch onderzoek in te stellen en haar gronden op te sporen.
Aldus luidt de traditioneele theorie. Wij hebben reeds bij de indeeling sommige moeilijkheden aangeraakt die ermede verbonden zijn.
Van bijzonderheden of gezien, lijdt deze theorie aan een groot gebrek :
zij wordt nl. tegengesproken door de mogelijkheid der valsche zekerheid. Door haar bepaling der zekerheid sluit zij ab initio het feit uit, dat
dwaling zekerheid verwekken kan, want zij wordt aangezien als het
eenige resultaat der waarheid. Inderdaad, talrijke auteurs erkennen dit
vrijmoedig en zeggen, dat er in dit geval geen zekerheid, maar een
schijn van zekerheid bestaat. Evenals wij voor de evidentie gedaan hebben, zullen wij dit aanvaarden. Wij moeten alsdan over een middel be137

schikken om de ware van de schijnbare zekerheid te onderscheiden. Welnu, dit middel bezitten wij niet. De zekerheid van een oordeel, dat naderhand valsch is bevonden, vertoont juist dezelfde kenmerken als die
van oordeelen, welke wij voor waar blijven houden. Een onloochenbaar
feit is in ons kennisleven de mogelijkheid die men aan de dwaling moet
toekennen om zich aan ons met zekerheid aan te dienen : zij is dus niet
slechts het resultaat van wat waar IS, ( dan zou dit feit onverklaarbaar
zijn) maar wel van wat wij voor waar HOUDEN. Voor waar houden
is de noodzakelijkheid van lets inzien. Welnu, wij besef fen slechts
eeniger mate een noodzakelijkheid, nl. de noodzakelijkheid van datgene
zonder hetwelk het denken zelf onmogelijk wezen zou.
In verband met het immer terugkeerend grondbeginsel van onze opvatting der objectslogica, kunnen wij veel van de traditioneele theorie
overnemen. Wat volstrekte voorwaarde is tot de mogelijkheid van denken
is zeker, want de zekerheid is een gemoedstoestand die denkverschijnselen
vergezelt, welke niet zouden gegeven zijn, indien het denken onmogelijk
ware en dus indien de voorwaarden daartoe niet zouden vervuld zijn.
De zekerheid vergezelt derhalve onafscheidbaar datgene wat volstrekte
voorwaarde is tot de mogelijkheid van denken. De traditioneele theorie
zag dus rechtmatig in, dat het zekersheidsgebied in dit opzicht niet zeer
uitgebreid kon zijn, want zeer weinig bestanddeelen van ons kennisleven
zijn zoo innig met de denkmogelijkheid verbonden. Doch van het denkmogelijke uit construeeren wij een web van rationaliteit, een web van
noodzakelijke verbinding van oordeelen met andere en zoo onafgebroken
voort tot die laatste volstrekte denkvoorwaarden. Wij reageeren dan op
de oordeelen, welke tot deze verbinding geschikt blijken met den subjectieven gemoedstoestand der zekerheid, en voelen zeker wat in het rationeel
systeem kan ingelijfd worden. Wij begrijpen meteen ook, dat de zekerheid bedriegelijk wezen kan. Immers ofschoon in zijn theoretische ongereptheid, het rationaliteitssysteem zuiver logisch is, wordt het feitelijk
geconstrueerd door den mensch, uit zijn rationeele maar ook uit zijn
irrationeele componenten bestaande. De inbreuk van het irrationeele nu
verklaart ons de bedriegelijkheid, die zich in de zekerheid kan voordoen.
In zuiver logisch-rationeele wezens zou de zekerheid onbedriegelijk zijn,
omdat zij nooit een voorwerp hebben zou, maar zij is bedriegelijk in het
menschelijk subject, omdat zijn subjectieve toestand resulteeren kan uit
wil, gevoel en uit de andere elementen zijner irrationeele natuur.
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HOOFDSTUK XIII.

HET LOGISCH DENKEN OF DE REDENEERING.
I. ZIJN WEZEN.
Bij de behandeling van voorgaande onderwerpen heben wij gezien,
dat geen enkel bepaald oordeel zich met eenig logische waarde aan den
geest kan aanbieden, zonder dat de voldoende reden daartoe duidelijk
aan het licht komt. Het is derhalve niet in de eerste plaats het oordeel
zelf, dat onze overtuiging wegdraagt, maar wel het bepalend motief,
waarom wij de oordeelshandeling hebben uitgevoerd, en de waardeschatting van dit motief wordt natuurlijk weerkaatst op het oordeel, dat
eruit voortvloeit. Door de systematische orde van oordeelen en hun
aangewezen bevestigingsmotieven vormen wij een systeem van kennis,
dat logisch geconstrueerd is en door dat feit zelf de noodige waarborgen
bezit voor de waarachtigheid zijner logische eigenschappen. Bijgevolg is
het volstrekt noodzakelijk een wettigende deductie te geven voor elk
oordeel zonder uitzondering. Deze deductie kan van tweevoudigen aard
zijn ; zij bestaat voor sommige oordeelen in het opmerken van het feit, dat
zij de onontbeerlijke voorwaarden tot de mogelijkheid van het denken
zijn. Deze oordeelen zijn van zeer groot belang in de logische wetenschap,
doch sevens weinig talrijk. In hun voor'deel spreekt de volstrekte, bijna
onmiddellijke noodzakelijkheid, waardoor zij zich aan ons opdringen,
in hun nadeel echter, dat zij ons niets meer dan de rationeele organisatie
der denkorde zelf leeren. Het grootste aantal onzer oordeelen kunnen tot
deze eerste soort niet behooren. Met de mogelijkheid van het denken zijn
deze niet op dezelfde innige wijze verbonden. De deductie dezer oordeelen is noodig en des te meer noodig in de mate, dat zij verder van
de denknoodzakelijkheid verwijderd zijn. Wij moeten ons derhalve afvragen, hoe wij de deductie van deze tweede kennissoort moeten aangaan.
Over het algemeen heeft een kennis logische waarde van het oogenblik,
dat zij ingelijfd kan worden in een logisch systeem van denken, met
de andere reeds als waardevol erkende oordeelen in harmonische verhouding staan en op geen punt den samenhang dezer rationeele orde
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verbreken. Het is dus niet volstrekt onontbeerlijk, dat wij elk oordeel
feitelijk herleiden tot de beginselen of postulaten van het denken om hun

logische waarde te bepalen, maar door hun samenhoorigheid in het
systeem van rationaliteit moeten zij getuigen voor hun vorming volgens
beginselen. Uitgaan moeten wij dus van het gegeven oordeel ; van dit
oordeel de onmiddellijke waarom opsporen en ten slotte de meer verwijderde waarom zoeken, hetgeen bestaat in de regressie zijner logische
kennisgronden tot en met de eerste beginselen van het denken. Welnu,
de reductie eener kennis tot haar logische grondslagen of kennisgronden,
die op hun beurt meer algemeene oordeelen zijn, en dat tot de universeele
axioma's van het denken toe, noemen wij de deductie of de redeneering.
Een dergelijke deductie voeren wij altijd instinctmatig uit zonder haar
volledig uit te drukken, doch het is voor de klare expositie onzer rationeele
orde goed, dat haar ideale vorm met zijn voorwaarden en beteekenis zou
kunnen ontwikkeld worden als maatstaf voor alle natuurlijke deducties.
In den grond worth de deductie of redeneering altijd volgens denzelfden
vorm gevoerd. Dezen vorm noemen wij den syllogistischen. Alle onmiddellijke inferenties, deductieve bewijzen, waarschijnlijkheidsbewijzen, enz.
kunnen teruggebracht worden tot dezen oorspronkelijken vorm van
logische deductie. Deze vorm bestaat uit drie oordeelen en berust
op het identiteitsbeginsel. In deze oordeelen geeft men vooraf acht
op de drie termen of begrippen, die erin vervat zijn : twee hunner zijn het
subject- en het praedicaatbegrip van het besluit ; de derde daarentegen
is een term van vergelijking, waarmede de twee andere geidentificeerd
worden, om zoo tot hun onderlinge identiteit of praedicabiliteit te kunnen
besluiten. Deze verrichting steunt op het welbekend, van het identiteitsbeginsel rechtstreeks afhankelijk beginsel : twee dingen gelijk aan een
zelfde derde, zijn gelijk onder elkander. Hieruit volgt dat de redeneering
bestaat uit een besluit getrokken uit de ontwikkeling van zijn logische
voorwaarden of praemisses.
Het is niet zeer moeilijk de samenstelling van den syllogistischen
redeneeringsvorm te begrijpen. Men kan hem onder drie opzichten
beschouwen.
a) In het syllogisme constateeren wij de logische geldigheid van een
oordeel door de ontwikkeling zijner logische gronden of voorwaarden.
Hieruit volgt, dat het in dit opzicht uit twee deelen bestaat : uit het
besluit en uit zijn gronden. Het besluit is de te wettigen kennis ; de
gronden of praemisses de wettigende middelen : A = B
praemisses
B=C
A = C besluit.
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b) Het is klaar dat de praemisses al de bestanddeelen van het oordeelbesluit moeten bevatten : zijn subject en praedicaat moeten erin worden
aangetrof fen, want de geldigheid hunner attributie moet er rechtstreeks
uit voortvloeien. Daarenboven om de identiteit van subject en praedicaat
in het besluit to kunnen bevestigen, moeten wij een voldoenden grond
daarvoor kunnen aanwijzen. Deze grond wordt in de praemisses uitgedrukt door het aanvoeren van een derde bestanddeel, term of begrip,
waar de identiteit van subject en praedicaat aangetoond wordt door hun
respectieve identiteit met denzelfden derden term volgens het beginsel,
dat twee dingen die aan een zelfde derde gelijk zijn, ook onderling gelijk
zijn. Het syllogisme bestaat derhalve uit drie termen of begrippen :
A= B
B=C
A=C
Deze termen dragen de volgende namen : 1 ) de GROOTE term is het
begrip, dat in het besluit als praedicaat voortkomt (in het voorbeeld C) ;
2) de KLEINE term, die het subject van het besluit wordt (in casu A );
3) de MIDDENTERM wordt aldus genoemd, omdat hij de vergelijkingsterm of bemiddelaar is tot het besluit en derhalve in het besluit niet voorkomt (in het voorbeeld B). Hij is de kennisgrond voor de identiteit in
het oordeel-besluit uitgedrukt. De benamingen « groote », « kleine » term
hebben slechts een betrekkelijke waarde en schijnen ieb,vat willekeurig :
GEWOONLIJK heeft het praedicaat van het besluit een grooteren
omvang dan het subject en vandaar de naam.
c) Ten slotte constateert het syllogisme de geldigheid van een oordeel
door de uitdrukkkelijke en uitvoerige verbinding met zijn logische gronden of voorwaarden, die op hun beurt kennis en dus oordeelen zijn.
Hieruit volgt dat het syllogisme bestaat uit drie oordeelen : twee dienende
tot de uitdrukking van het besluit. Deze oordeelen dragen de volgende
namen : praemisses major
minor.
besluit.
MAJOR is die praemisse, waarin de groote term met den middenterm
vergeleken worth ( men kan ook zeggen, waar het praedicaat van het
besluit vergeleken wordt) ; MINOR die, waarin de kleine term (of het
subject van het besluit) vergeleken wordt.
Daaruit bestaat het syllogisme of de logische redeneeringsvorm. Doch
wij gaven tot hiertoe slechts de bestanddeelen aan. Opdat het een redeneering wezen zou, moeten deze bestanddeelen in een bepaalde orde of
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vorm tot elkander geplaatst worden. Deze vorm is die der noodzakelijke
consequentie. De consequentie is niets meer dan de noodzakelijke verbinding tusschen de leden van het syllogisme. Deze consequentie is
geen zaak van waarheid of valschheid : ook in de valschheid en de
dwaling kan een zeer strenge consequentie heerschen. Het is dus voor
het oogenblik en voor zoolang wij den redeneeringsvorm behandelen
onverschillig, of de praemisses waar of valsch zijn. Het is voldoende dat
het besluit er rechtstreeks en op noodzakelijke wijze uit voortvloeit. Wij
moeten ons slechts afvragen : wat volgt met noodzakelijke consequentie
en volstrekte noodzakelijkheid uit de aanwezige oordeelen, hoe deze op
zich zelf ook mogen wezen. Ongetwijfeld eens dat wij de consequentie
of noodzakelijke afleiding van het besluit uit de praemisses hebben geconstateerd, stelt zich de vraag der waarheid opnieuw. De consequentie
is op zich zelf niet bij machte de objectswaarheid van het besluit te
garandeeren ; zij waarborgt alleen de vormelijke juistheid van de afleiding.
Boven den vorm der redeneering moeten wij dus het oordeel-besluit en
vooral de praemisses aan een kritisch onderzoek onderwerpen betreffende
hun objectieve waarheid. Dit onderzoek wordt volgens verschillende
vormen gevoerd. Nochtans uit het beginsel der consequentie alleen
kunnen reeds eenige aanduidingen nopens de materieele waarheid worden
getrokken, en sommige algemeene regelen ontwikkeld worden. B. v. de
volgende vier :
a ) uit materieel-ware praemisses kan geen valsch besluit voortvloeien ;
b) uit materieel-valsche praemisses kan zoowel een valsch als een
waar besluit voortvloeien ;
c ) wat noodzakelijk met de praemisses verbonden is, is het ook met
het besluit, doch niet omgekeerd ;
d) wat wezenlijk strijdig is met het besluit, is strijdig met de praemisses,
doch niet omgekeerd.
Over het algemeen dus mogen wij van de waarheid der praemisses
concludeeren tot de waarheid van het besluit, terwijl het ons niet toegelaten is van de valschheid der praemisses tot de valschheid van het besluit
te concludeeren. Van louter vormelijk standpunt uit, kan dus lets over de
waarheid van het besluit worden uitgemaakt op voorwaarde natuurlijk, dat wij ons van elders verzekerd hebben van de waarheid der praemisses. Deze is bijgevolg door het consequentiebeginsel niet bepaalbaar,
maar vloeit uit de toepassing der wetenschappelijke methodes op onze
kennis voort,
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II. DE VORMELIJKE REGELEN DER SY LLOGISTISCHE
REDENEERING.

Ten einde de vormelijke consequentie, die niet altijd duidelijk is op het
eerste zicht, aan waste normen te binden, heeft men acht regelen opgesteld, die men met dat doel in acht nemen moet.
REGEL I. Het syllogisme mag niet min maar ook niet meer dan
drie termen bevatten. Het bestaat uit de vergelijking (in opzicht van
logische identiteit) van twee termen door de bemiddeling hunner respectieve identificeering met een zelfden derden- of middenterm. Er moeten
dus noodzakelijk drie termen aanwezig zijn. Want zijn er slechts twee,
dan geschiedt de vergelijking niet. Er mogen echter ook niet meer dan
drie zijn, want dan zou de consequentie ontbreken. B. v. het syllogisme
A = B'
13- =- C
A=C
is ongewettigd, vermits de identiteit van A en C niet vloeit uit de iden-.
titeit met een zelfde derde B. Tegen dezen regel zondigt men meestal door
een der termen dubbelzinnig te gebruiken, zoodat hij feitelijk twee verschillende beteekenissen heeft.
REGEL II. De middenterm mag noch als subject, noch als praedicaat
in het oordeel-besluit voorkomen, omdat het besluit het resultaat is
eener vergelijking met den middenterm wij constateeren in het besluit
niet de identiteit van een term met den middenterm, maar de identiteit
der twee termen, die elk voor zich met den middenterm vergeleken zijn.
De middenterm is derhalve de kennisgrond der identiteit van het oordeelbesluit en kan er geen deel van uitmaken. Ware bovendien de middenterm bestanddeel van het besluit, dat zou er feitelijk geen middenterm in
de praemisses aanwezig zijn.
REGEL III. Geen der termen mag in het oordeel-besluit een grooteren
omvang heben, dan hem in de praemisses gegeven is. Dat is klaarblijkend.
Want een deel van het besluit, nl. datgene wat den omvang der praemisses overtreft, zou niet onderworpen zijn geworden aan de identifieering
met denzelfden middenterm, en er zou derhalve voor dit deel geen
aanleiding bestaan tot consequentie.
REGEL IV. De middenterm moet ten minste eenmaal universeel
genomen zijn d.w.z. in zijn geheelen omvang. In tegenovergesteld geval
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immers zou het syllogisme vier termen bevatten. Symboliseeren wij
den geheelen omvang van den middenterm door X en de deelen ervan
door x, y, z. Is de middenterm twee maal particulier genomen, dan kunnen
wij niet uitmaken of de twee termen telkens vergeleken zijn met denzelfden term, d.w.z. met den term in denzelfden omvang. Wij zouden
A en B achtereenvolgens kunnen vergelijken met verschillende deelen
van den omvang, waaruit volgt, dat een feitelijke vergelijking met denzelfden term niet bestaan zou. Dit blijkt uit de volgende symbolische
voorstelling :
A = X ( dat gelijk is aan y)
B = X ( dat gelijk is aan z )
A=B
REGEL V. Lift twee bevestigende praemisses kan geen ontkennend
besluit voortvloeien. Indien het subject en het praedicaat van het besluit
identisch verklaard zijn met denzelfden middenterm (en dit gebeurt
feitelijk in bevestigende praemisses), zijn zij onderling identisch volgens
het algemeen beginsel : wat aan een zelfde derde gelijk is, is onderling
gelijk. In dit geval mag het besluit niets anders constateeren dan de
identiteit van subject en praedicaat en geenszins hun niet-identiteit.
REGEL VI. T wee ontkennende praemisses leiden tot geen besluit
van welken aard ook. Wij moeten hier hetzelfde beginsel toepassen als
in den vorigen regel. Vermits de twee praemisses ontkennend zijn, verklaren wij telkens de niet-identiteit van de twee termen met denzelfden
middenterm .Welnu, uit dit feit vloeit niets voort voor hun onderlinge
identiteit. Er volgt niet uit, dat zij identisch zijn, want wij zeggen alleen,
dat zij niet met den middenterm identisch zijn en het beginsel kan niet
worden toegepast. Hun niet-identiteit volgt er echter evenmin uit, want
uit het feit dat beide met den GEGEVEN derden term niet identisch
zijn, vloeit niet voort, dat zij het onderling niet kunnen zijn. De vergelijking immers met een anderen middenterm dan den gegevenen zou de
identiteit kunnen doen uitschijnen.
REGEL VII. Het oordeel-besluit volgt altijd de zwakste praemisse.
Tegenover de bevestigende wordt de ontkennende praemisse zwakker
genoemd en tegenover de universeele de particuliere of bijzondere.
Vooreerst het geval van bevestigende-ontkennende praemisses. Is een
der termen identisch met den middenterm en de andere niet-identisch,
dan constateeren wij nooit de identiteit van twee termen met een zelfden
derden en ontbreekt het ons aan een voldoenden grond om de onderlinge
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identiteit to bevestigen. Het besluit kan dus niets meer dan dit gebrek
uitdrukken en moet ontkennend luiden.
Dan het geval van universeele-pariculiere praemisses. Volgens den
derden regel mogen de termen in het besluit nooit in wijderen omvang
genomen zijn dan in de praemisses, of deze bevestigend of ontkennend
zijn.
Zijn zij bevestigend, dan is er maar een universeele term, nl. het subject
van het universeel oordeel. Daar nu de middenterm volgens den vierden
regel eens universeel moet genomen worden, moet dit subject de middenterm zijn. Maar als het de middenterm is, mag hij in het besluit niet
voorkomen volgens den tweeden regel. Derhalve bestaat het oordeelbesluit uit particuliere termen en is dus zelf particulier.
Is er een ontkennende praemisse, dan hebben wij twee universeele
termen : a ) het subject van de universeele praemisse, en b) het praedicaat
van de ontkennende praemisse. Volgens den vierden regel nu moet een
van beide de middenterm zijn en deze kan in het besluit niet voorkomen
volgens den tweeden regel. De andere echter moet in het besluit als
praedicaat voorkomen, omdat volgens het eerste deel van den regel
het besluit ontkennend moet zijn. Derhalve blij ft ons slechts een particuhere term over als subject van het besluit, en het oordeel is particulier.
REGEL VIII. LIU twee particuliere praemisses kan geen besluit
voortvloeien. Drie gevallen kunnen zich voordoen : beide praemisses zijn
bevestigend, ontkennend, of de eene bevestigend en de andere ontkennend.
Zijn beide bevestigend, dan zijn al de termen particulier, hetgeen
strijdig is met den vierden regel, waardoor de middenterm ten minste
eens universeel moet genomen zijn ; het syllogisme zou derhalve feitelijk
vier termen hebben, omdat wij de twee termen met een verschillend deel
van den omvang van den middenterm zouden vergelijken.
Zijn beide praemisses ontkennend, dan vergrijpen wij ons aan den
zesden regel, volgens denwelken uit twee ontkennende praemisses geen
besluit voort kan vloeien.
Is nu de eene bevestigend en de andere ontkennend, dan hebben wij
een universeelen term, nl. het praedicaat van de ontkennende praemisse,
en aan den vierden regel is voldoening geschonken. Maar dan staan wij
voor een onmogelijkheid. Eenerzijds is deze term noodzakelijk middenterm ( volgens den vierden regel) en kan hij in het besluit niet voorkomen
volgens den tweeden regel. Anderzijds moet hij in het besluit voorkomen
volgens den zevenden regel, want het besluit moet ontkennend zijn en
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dus den universeelen term tot praedicaat hebben. Waaruit dan onmiddellijk zichtbaar is, dat het besluit wijder van omvang zou wezen dan de praemisses, hetgeen tegen den derden regel strijdt.
III. DE SOORTEN VAN REDENEERING.
De redeneeringen worden ingedeeld in categorische en voorwaardelijke
( conditioneele) redeneeringen.
a) DE CATEGORISCHE REDENEERINGEN OF SYLLOGISMEN.
Wij hebben het categorisch syllogisme reeds beschreven. Het is een
syllogisme, waarin de praemisses uit categorische ( d.i. louter bevestigende
of ontkennende) oordeelen bestaan. LIit categorische praemisses wordt
dus het besluit afgeleid. Wij hebben niets anders te doen dan enkele
bijzondere vormen op te sommen, die nochtans niet wezenlijk van den
ontwikkelden grondvorm afwijken.
Het ENTHYMEMA is een verkort syllogisme, waarin een der praemisses verzwegen is, hetgeen zeer dikwijls gebeurt als zij een klaarblijkend oordeel is en haar veronderstelling geen moeilijkheden oplevert.
Het EPICHEREMA verschilt van den grondvorm slechts in zoover
elk der praemisses vergezeld is van haar bewijs. Voor het overige volgt
het den grondvorm.
Het POLYSYLLOGISME is een samengesteld syllogisme, zoodanig
geconstrueerd, dat het besluit van het eerste syllogisme praemisse wordt
van het tweede, en verders elk besluit op zijn beurt de rol van praemisse
in het volgende vervult.
Het SORITES ten slotte is een syllogisme, waarin het praedicaat
der eerste praemisse het subject van de tweede wordt, het praedicaat
van de tweede het subject van de derde, enz., tot wanneer eindelijk het
praedicaat van de laatste praemisse rechtstreeks verbonden wordt met het
subject van de eerste. Een zekere Goclenius (gest. 1628 ) vond een tweede
vorm uit, waarin het subject van de eerste praemisse het praedicaat van
de tweede wordt, het subject van de tweede praedicaat van de derde
met nochtans dezelfde uiteindelijke verbinding als in den eersten vorm.
b) VOORWAARDELIJKE OF CONDITIONEELE SYLLOGISMEN.
Dit zijn syllogismen waarin ten minste een der praemisses geen categorisch oordeel is, maar integendeel een voorwaarde uitdrukt. Weerom
146

wijken zij niet essentieel of van den syllogistischen grondvorm : evenals
op de categorische zijn er de beginselen van identiteit en noodzakelijke
consequentie op toepasselijk. Nochtans moeten wij er enkele woorden
over zeggen, omdat zij sommige eigenaardigheden vertoonen uit oorzaak
van het voorwaardelijke hunner praemisses. Deze voorwaardelijkheid is
niet in alle gevallen dezelfde. Daarom onderscheidt men hypothetische
en disjunctieve. In een hypothetisch syllogisme besluiten wij een kennis
uit een gegeven hypothese. Zijn de gegeven hypothesen meervoudig, dan
zijn het disjuctieve syllogismen. Voor deze moeten enkele regelen gegeven
worden, evenals voor de specialen vorm van het disjuctief syllogisme, dat
men het dilemma noemt.
De HYPOTHETISCHE SYLLOGISMEN bekleeden in de formeele
logica dikwijls een omvangrijke plaats. Wij zullen ons tot het strict
noodzakelijke bepalen. In een hypothetisch syllogisme zijn de major of de
beide praemisses geen categorische oordeelen, maar voorwaardelijke of
hypothetische. Een dergelijke redeneering heeft en behoudt altijd een problematisch karakter. Het kan in bevestigenden en in ontkennenden vorm
gegeven worden :
Indien A is, is B
Indien A niet is, is B
Welnu A is
Welnu A is niet
Dus is B
Dus is B
Deze syllogismen kunnen zonder veel moeite teruggebracht worden
tot categorische : elke voorwaarde kan immers in een bevestiging worden
omgezet. Tot regeling der consequentie in deze soort syllogismen dienen
de volgende twee grondregelen :
1 ) Bevestigt men de voorwaarde of het antecedens, dan bevestigt men
het gevolg of het consequens. Doch niet omgekeerd : bevestigt men het
consequens, daarom moet men het antecedens nog niet bevestigen. Het
gevolg of het consequens wordt dus maar aangenomen in zoover de voorwaarde het is.
2) Ontkent men het gevolg of het consequens, dan moet men tevens de
voorwaarde ontkennen, doch niet omgekeerd : uit de ontkenning van het
antecedens volgt nog niet noodzakelijk deze van het consequens.
Is de major van een syllogisme disjunctief oordeel, dan noemt men
het eveneens DISJUNCTIEF. Het aantal leden der disjunctie is onverschillig en oefent geen invloed op den aard der redeneering uit. Om de
consequentie ervan nauwkeurig to bepalen moeten de volgende regelen
in acht genomen worden :
1 ) de leden der disjunctie moeten volledig aangegeven worden
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2 ) indien in de praemisses een deter leden bevestigd wordt, moeten al
de overige in het besluit geloochend worden ;
3 ) wordt in de praemisses een hunner ontkend, dan moeten de overige
in de conclusie bevestigd worden.
Het DILEMMA is een bijzondere vorm van het disjunctief syllogisme.
Door dezen vorm willen wij de valschheid eener voorgestelde thesis
bewijzen en daarom is het een sterk en veelvuldig gebruikt dialectisch
middel. Het heeft immers het eigenaardige over zich, dat gelijk welke
van de mogelijke praemisses aangenomen wordt, hetzelfde besluit, nl. de
valschheid der stelling, eruit volgt. Dit dialectisch wapen is nochtans
niet gemakkelijk in de behandeling : zeer dikwijls wordt om het even
welk disjunctief of conjonctief syllogisme dilemma genoemd, want het
vertoont er veel gelijkenis mede. Als vormregel moeten wij in acht nemen,
dat de leden van het dilemma in een contradictorische verhouding staan,
zoodat verdere mogelijkhederi uitgesloten zijn. Is een derde mogelijk,
dan vervalt de consequentie, en meteen de kracht van deze redeneering.
Een dilemma terugkeeren noemen wij uit dezelfde praemisses het tegenovergestelde besluit trekken en dit is altijd mogelijk, wanneer het dilemma
verkeerdelijk is gebruikt.
Iv. HET SOPHISME.
Sophismen zijn redeneeringsvormen, die tot de dwaling of minstens
tot de logische onjuistheid leiden. Zij strijden derhalve tegen het beginsel
van consequentie. Men noemt het sophisme ook vaak paralogisme. Tusschen sophisme en paralogisme worth door verschillende auteurs een
niet algemeen doorvoerbaar onderscheid gemaakt ; paralogisme is een
onbewust, een sophisme een gewild, bewust, intentioneel gebrek aan
logische consequentie. De sophistische redeneeringsvormen zijn zeer talrijk
en verscheiden, omdat zij uit verschillende bronnen ontspringen kunnen.
Wij zullen slechts de voornaamste vermelden, die dan ook in wijsbegeerte
en wetenschap het meest voorkomen en waarvoor wij ons dus meest van
al in acht moeten nemen.
De PETITIO PRINCIPII. In dit sophisme worth reeds in de praemisses gebruikt wat juist het besluit moet wezen. Wij nemen dus in dit
geval het bewijsdoel reeds als bewijsmiddel. Daaruit kan geen wettig
besluit voortvloeien, vermits de praemisses onzeker blijven zoolang het
besluit niet gekend is ; aan den anderen kant zou het besluit geen voldoenden grond bezitten, omdat het zelf deze grond is, vermits het van
de praemisses deel maakt.
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De IGNORATIO ELENCHI bestaat in het bewijzen van jets dat
buiten vraag is. Dit kan men op verschillende manieren doen : 1 ) door
te veel te bewijzen : wie te veel bewijst, bewijst niets ( van vormelijk standpunt wel te verstaan). Bijna altijd vindt men hier vier termen : een in zijn
universeelen en een in zijn particulieren omvang genomen. 2) Door te
weinig te bewijzen, d.w.z. slechts een deel en niet geheel de vraag te
bewijzen. 3) Door lets anders te bewijzen dan de vraag. Vaak staat het
feitelijk bewezene in zeker verband met datgene wat bewezen moest
worden, en uit oorzaak van dit verband dwaalt men van de vraag
tot deze bijkomstigheden af.
De CIRKELREDENEERING begaat men, wanneer men het besluit
door de praemisses en de praemisses door het besluit bewijst. Daarvan
vindt men veel en gewichtige voorbeelden in de geschiedenis. Een cirkelredeneering is het b.v, wanneer men het bestaan van God uit de openbaring bewijst, en de waarde der openbaring uit het feit dat God bestaat en
zij van Hem uitgaat. Zoo bewees Descartes het bestaan van God door het
helder begrip dat hij ervan bezat, en de logische waarde van dit begrip
omdat het door God gewaarborgd was.
In het CUM HOC, ERGO PROPTER HOC nemen wij de loutere
gelijktijdigheid of opvolging van verschijnselen voor de betrekking van
oorzaak en gevolg. Jets dat iets anders onophoudend vergezelt of onmiddellijk opvolgt is daarom ipso facto nog niet de oorzaak.
Ten slotte zij nog gewezen op de OVERGANG VAN DE LOGISCHE TOT DE ONTOLOGISCHE ORDE. Hierin besluiten wij van
het begrip of voorstelling van iets tot zijn werkelijk bestaan. Het beroemdste voorbeeld is ongetwijfeld het ontologisch Godsbetvijs : wij
stellen ons God voor als een volmaakt wezen. Welnu het bestaan is een
volmaaktheid. Dus bestaat God. Logisch kunnen wij uit het begrip van
een volmaakt wezen niets meer besluiten dan dat het noodzakelijk bestaan
moet, indien het bestaat. Voorwaarde tot de werkelijkheid is immers
niet alleen de denkbaarheid, maar tevens de aanwezigheid van een
werkelijkheidsgrond.
V. DE LOGISCHE WAARDE DER REDENEERING.
Reeds meermaals hebben wij gezegd, dat het syllogisme de noodzakelijke en eenige vorm is van de redeneering of van de bewijsvoering. Noemt
men bewijs de verrichting, waardoor wij Tangs den weg van noodzakelijke
consequentie een besluit trekken uit ware en volstrekt zekere praemisses,
dan ziet men onmiddellijk in, dat het syllogisme niet kan voldoen aan de
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vereischten in deze bepaling uitgedrukt, omdat het noch de waarheid noch
de zekerheid zijner praemisses kan waarborgen. Het eenige bewijsbestanddeel door het syllogisme gegarandeerd is de noodzakelijke consequentie of afleiding van het besluit uit de praemisses. Het is dus op de
eerste plaats een instrument van logische consequentie, maar het is geen
instrument van waarheid. Het waarborgt den vorm, maar niet den inhoud
der bewijsvoering. Apodictische conclusies zijn ons derhalve door het
syllogisme slechts dan gegeven, als de praemisses gefundeerd zijn. Het
syllogisme is dus vooreerst het groot denkmiddel onzer begripswereld,
onzer ideeele oordeelen en ideeele wetenschappen. In deze oordeelenen wetenschapswereld beperkt zich de vraag der waarheid als het ware
tot de niet-contradictie, tot het logisch denkbare. De waarheid eener
conclusie of besluit hangt dus of van de niet-contradictie in de praemisses
en van de noodzakelijkheid der consequentie. Het syllogisme blijkt het
voldoende denkinstrument te wezen voor de ideeele wetenschappen, die
hun objectieven inhoud zelf begripmatig construeeren en die derhalve met
geen andere werkelijkheid rekening moeten houden dan met de beginselen
tot de mogelijkheid van het denken, d.i. met de beginselen van identiteit
en tegenspraak. Hiervoor is het syllogisme de alzijdige toereikende denkverrichting en op zijn waarde kan niets afgedongen worden.
Doch naast de ideeele wetenschap staat de reeele of de zijnswetenschap, waaraan wij minstens een even groot belang hechten als aan
de ideeele. Om nu de waarde van de syllogistische redeneering uit te
breiden over het gebied der zelfstandige zijnswereld of der werkelijke
objecten en over deze wereld volgeldige informatie in zijn conclusie te
kunnen leveren, schijnt het eens te meer noodzakelijk sommige, altijd
dezelfde postulaten in te roepen. Immers alleen voor het geval dat er
tusschen de zijns- en de denkwerelden een volstrekte overeenstemming
bestaat en een onaantastbare harmonie heerscht, mogen wij besluiten, dat
wij langs den weg van de syllogistische redeneering en consequentie deze
wereld bereiken en dat Naar conclusies de rang van werkelijkheids- of
objectskennis toegekend moet worden.
Daarenboven moet nog een ander postulaat ingeroepen om de reeele
waarde van het syllogistisch denkprocede te vestigen. Het is het procede
der deductieve bewijsvoering, waardoor wij het bijzondere uit het algemeene besluiten en afleiden. Dit geeft de formeele logica te kennen door
beginsel : dictum de omni et nullo, waarop het syllogisme zgz. berusten
moet. Welnu dit beginsel schijnt volstrekt geen ontologische, werkelijkheids- of objectswaarde te bezitten.
Door dit beginsel zeggen wij, dat alles wat van het soortbegrip gezegd
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wordt, ook aan het bijzondere of aan de individuen toekomt. Welnu,
het soortbegrip of het begrip van een zgz. universeel en abstract wezen,
kan slechts op een ideeele bestaansmodaliteit aanspraak maken, bestaat
slechts als een schepping van het denken. In dit geval echter mag men niet
als algemeen beginsel uitvaardigen, dat al wat wij voor het bijzondere
uit dit algemeen ideeele wezen concludeeren door het feit zelf en op
apriorische wijze voor de zelfstandige zijns- of objectswerelden geldig is.
Men wordt gewaar hoe de bepaalde realistische conceptie der kennis
hier zwijgend in voile rechtsgeldigheid wordt verondersteld. Aristoteles,
de grondvester van de syllogistische theorie, was oprecht overtuigd
van haar ontologische waarde, doch ten onrechte. Lift deze grondaanschouwing vloeien dan ook al de ernstige moeilijkheden voort, die Stuart
Mill en andere moderne logici tegen deze verstandverrichting met zulk
overtuigende kracht hebben ingebracht.
Indien het syllogisme rechtmatig aanspraak maken kan op objectswaarde, moet het voorzeker een middel zijn tot wetenschappelijken vooruitgang, d.w.z. moet het bij machte zijn objectskennis aan te brengen, die
voorheen niet was en dus als nieuw beschouwd kan worden. Zijn
conclusie derhalve moet tegenover de praemisses een wezenlijke vooruitgang beteekenen en Been louter formeel voordeel opleveren. Welnu, dit
schijnt het syllogisme niet te kunnen verrichten. Het is veeleer een zeer
geschikt middel om een reeds van andere zijde gevonden weten te ontwikkelen voor het oog van den mensch en in een logisch adekwaten vorm
te kleeden, doch het is slechts in zeer geringe mate een instrument van
wetenschappelijken vooruitgang en drager van nieuwe objectskennis.
Zoo oordeelde de positivistische grootmeester der logica, J. Stuart Mill,
over de wetenschappelijke objectswaarde der derde denkverrichting. De
waarachtige wetenschappelijke rol kan het syllogisme niet toegeschreven
worden, tenzij door een sophistische verklaring van zijn natuur. Slechts
door een logisch-onaannemelijke cirkelredeneering is het syllogisme een
wetenschapsmethode.
Dit verwijt ontwikkelt Mill krachtdadig aan de hand van het volgende
voorbeeld. Alle menschen zijn sterfelijk ;
Welnu Socrates is mensch
Dus is Socrates sterfelijk.
Indien een redeneering noodig is om kennis te verkrijgen over de sterfelijkheid van Socrates, zegt hij, ( en ze moet als noodig beschouwd worden,
willen wij niet beweren dat de redeneering volstrekt nutteloos is), dan
hadden wij in de praemisses het recht niet het beginsel uit te vaard gen,
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dat alle menschen sterfelijk zijn, vermits wij wisten dat Socrates een
mensch is, maar niet wisten dat hij sterfelijk is. Zoolang derhalve
het besluit der redeneering niet vast staat, moeten de praemisses twijfelachtig zijn en kunnen zij geen besluit aanbrengen.
De aanhangers der traditioneele theorie repliceeren daarop met een
beschouwing, die van alien grond ontbloot is, en die wij niet kunnen bijtreden. Volgens hen zou Mill de major, nl. alle menschen zijn sterfelijk,
als een collectief oordeel beschouwen, dat slechts berusten kan op de volledige opsomming van alle menschen, dus op de volledige inductie hunner
sterfelijkheid. Welnu, zeggen zij, het is verkeerd de leden der redeneering
te beoordeelen volgens den omvang ; men moet ze beoordeelen volgens
den begripsinhoud of comprehensie. Wij zijn berechtigd de major te
bevestigen, niet ter wille van de ervaring van de sterfelijkheid aller menschen, want die ervaring bestaat niet, maar integendeel ter wille van
de essentie of wezenheid van den mensch. Deze is uitgedrukt in het
begrip mensch : wezenseigen is het den mensch sterfelijk te zijn. Daarom
mag men zeggen : alle menschen zijn sterfelijk. Tegen deze kritiek moeten
wij zelf inbrengen, dat de begripsinhoud van mensch door deze stelling
zeer willekeurig bepaald is. Het begrip mensch is niets meer dan : redelijk
Welnu wij kunnen dit begrip ontleden naar goeddunken, nooit
ontdekken wij daarin eenige aanduiding nopens de sterfelijkheid van
dergelijk wezen. Daar de nota van sterfelijkheid niet in het begrip van
den mensch is begrepen, kunnen wij deze nota ook niet door een loutere
analyse achterhalen. Wij moeten ze er integendeel door een speciale
synthese aan toevoegen. In de kritiek op Mill blij ft natuurlijk iets recht
staan, nl. de ontkenning der enumeratie of inductie van alle menschelijke
individuen. Deze wordt niet uitgevoerd en in zoover faalde Stuart Mill
ongetwijfeld. Een collectief oordeel is de major niet, maar evenmin een
analytisch oordeel in den zin der traditie.
Maar met des te grooter nadruk rijst alsdan het syllogisme als logisch
« probleem » op. Hoe kunnen wij het redden als logische denkhandeling
en hoe vermijden wij dan het collectief wezen van de major ? De volstrekt
laatste « majors » onzer redeneeringen zijn de volstrekt noodzakelijke en
algemeene beginselen der denkorde, niet omdat hun oordeelsvormen
analytisch gewonnen worden door de loutere ontleding der begrippen,
maar omdat zij de noodzakelijke voorwaarden zijn tot de mogelijkheid van
het denken. Lift dit karakter vloeit hun noodzakelijke waarde voort. Wij
constateeren den syllogistischen vorm als den eenigen denkvorm. Derhalve zijn de beginselen, die het denken mogelijk maken, rechtsgeldige
praemisses tot de uitvoering van het syllogistisch denken. Hiermede
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redden wij een deel onzer redeneeringen, nl. die welke de logische denkbeginselen tot major hebben.
Deze klas echter omvat voorzeker het kleinste aantal onzer redeneeringen. Veruit talrijker zijn zij, welke de denkbeginselen niet tot major
hebben, en dus de noodzakelijkheid en stricte algemeenheid dezer principes moeten missen. Wat is dan de grond hunner waarde ? En welke is
hun waarde ? Van deze is het onmogelijk een strict enkelzinnigen geldigheidsgrond uit te denken. Van zeer verschillenden aard kan de major
zijn, en voor elke soort veranderen de waarde en haar grondslag. Sommige zijn wetenschappelijke axioma's ; andere postulaten van algemeene
of bijzondere wetenschappen ; nog andere postulaten van moraliteit. Het
kunnen ook vaak bepalingen zijn of veralgemeeningen der ervaring. Deze
laatste zijn het talrijkst vertegenwoordigd. Wij veralgemeenen niet op
grond van een volledige inductie, maar wel op grond van de ervaring van
enkele individueele gevallen uit. Derhalve buiten de redeneeringen, die
tot major de hoogste denkbeginselen hebben, kan men over het algemeen
zeggen, dat de waarde aan de major toegekend afhankelijk is van de
oplossing, die men geeft aan het vraagstuk der inductie. Het syllogisme
heeft dus slechts wetenschappelijke waarde in zoover het probleem der
major geregeld is. Zijn waarde volgt die der major. Juist daarom blijkt de
logica zoo dikwijls een zinledige wetenschap : om iets te beteekenen
moet zij haar inhoud van elders ontvangen, en zij is slechts in zeer beperkte mate bij machte om de geldigheidsvoorwaarden te bepaien van
den inhoud, dien zij vereischt.
Het belang, dat wij aan het syllogisme moeten hechten, is dus gelegen
in het feit dat het de eenige vorm van logisch redeneeren is. Het is dus
de noodwendige vorm der verstandsverrichting, waardoor wij een systematische verbinding van het weten kunnen uitvoeren. Het garandeert
onbetwistbaar de systematische ordening van de onmetelijke hoeveelheid
onzer oordeelen. Dat is zijn oorspronkelijke en wezenseigene rol in de
wetenschap. Zijn hoofdzakelijke functie bestaat niet in de ontdekking
van nieuwe kennisinhouden ; dat het in zeker bepaalde gevallen tot
nieuwe kennis leiden kan, schijnt de mathesis te willen bewijzen ( ofschoon dit ook niet onomstaatbaar vast staat), maar dat gebeurt Loch
in zeer ondergeschikte orde. Het is geen factor van wetenschappelijken
vooruitgang, maar een factor van systematische ontwikkeling van het
weten, en daarenboven nog een zeer ernstige factor van logische controol.
Door zijn strenge factuur gelukt het erin, die kennis uit het wetenschappelijk systeem te verwijderen, welke door allerlei gebrek niet geschikt
schijnt tot haar opneming erbinnen. Door de schikking onder den syllo
gistischen vorm worden zij onmiddellijk tegengehouden.
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Men overdrij ft bijgevolg, als men van het syllogisme het specifiek
orgaan van wetenschap wil maken. Het is het werktuig, waardoor wij
het wetenschappelijk materiaal, dat ons van elders is toegevloeid, organiseeren tot een rijk van rationaliteit, en waardoor wij het den onontbeerlijken vorm verleenen om door het logisch denken geassimileerd to
kunnen worden. Hieruit volgt dat zijn werkzaamheid een woord meespreekt in het garandeeren der logische eigenschappen van onze kennis. Doch het ontdekt niets, en verleent aan geen enkel oordeel het
waarheidskarakter. Het heeft dus een zekere gelijkenis met de logische
beginselen, die negatieve criteria der waarheid zijn. Het syllogisme leers
ons, welke oordeelen niet tot de ware oordeelen behooren. De syllogistische vorm schift onze oordeelen door het opsporen hunner kennisgronden het verwijst sommige buiten de wetenschap, niet omdat zij niet waar
zijn, want zij zijn wellicht waar en kunnen het in alle geval zijn maar omdat de betrekking tot hun kennisgronden niet voldoende blijkt, opdat wij
onvoorwaardelijk vertrouwen zouden hebben in hun voorkomen van waarheid. Het syllogisme is een soort van opperste gerechtshof, waar de andere
denkverrichtingen nogmaals aan herziening onderworpen worden, en
wier uitspraken gevalideerd of verbroken worden ter wille van hun louter
vormelijke hoedanigheden of gebreken en niet meer om materieele redenen. Het voltrekt onze kritische rede in haar controolverrichtingen en
in haar toepassing der wetenschappelijke methodes.
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HOOFDSTUK XIV.

DE METHODISCHE BESTANDDEELEN.
Wij hebben de studie van de kennisorganisatie als functioneel vermogen afgehandeld. Zij ontvouwde voor onze oogen de kennismiddelen,
waarover wij beschikken : begrippen, oordeelen, beginselen, redeneeringen. Het is klaarblijkend, dat ons geestesleven met deze middelen een
doel nastreeft, en er iets door tot stand wil brengen. Tot in een zekere
mate is het onbetwistbaar, dat het leidende middelen zijn voor het leven
en voor het menschelijk handelen, en in dat opzicht is de pragmatistische
conceptie van het geegtesleven gewettigd. Maar zij vergist zich in de
meening, dat het geestesleven niets anders wil dienen dan de bevordering
van het leven en het handelen. In zijn geestesleven streeft de mensch
een van leven en handelen onderscheiden doel na : hij wil een werk tot
stand brengen, dat voor zich zelf spreekt, dat niet meer als een middel,
maar als een doel nagestreefd wordt. De geest wil een logische orde construeeren, die men over het algemeen de « wetenschap » noemt.
De wetenschap is feitelijk niets meer dan de tewerkstelling onzer
vroeger bestudeerde kennisfactoren, maar een tewerkstelling, die beheerscht wordt door een ideaal. De drijfkracht van elke kennis en wetenschap, zegde Aristoteles, is de « verwondering ». Dit is een van de diepzinnigste woorden, die ooit in de wereld werden uitgesproken. Wij ondervinden dat iets gebeurt ; ongetwijfeld vragen wij hoe het gebeurt, maar op
de allereerste plaats : waarom het gebeurt ? De waarom-vraag, die in den
geest ontstaat bij elk zijn en worden, vertolkt de verwondering in tegenwoordigheid van het verloop der dingen.
Waarin ligt nu het waarachtige waarom van alles : zoo dingen als
verschijnselen ? In hun noodzakelijkheid, in de bevatting, waarom zij
moeten zijn, en waarom ze zoo moeten zijn. Ongelukkig ontsnapt ons de
noodzakelijkheid : zij ontsnapt ons in het innige van .haar wezen en als
gevolg daarvan in haar verwezenlijking in de werkelijkheid. Wij besef fen
niet juist wat het zeggen wil : dit is noodzakelijk, en wij wezen van geen
enkel ding noch verschijnsel de laatste verkiaring zijner noodzakelijkheid
to geven. Zijn en worden verklaren wij door hun verbinding met en hun
subsumptie onder de metaphysische beginselen eenerzijds, en de natuur155

wetten anderzijds ; onze verklaring bestaat dus feitelijk in het aanwijzen
van een algemeene wet als grond voor een bijzonder gebeuren. Daardoor
echter is ons de noodzakelijkheid van het gebeuren niet naderbij gebracht;
de vraag is eenvoudig verplaatst en wordt onophoudend verplaatst, tot wij,
ten slotte, aanlanden bij het laatste, volstrekt onoplosbaar mysterie: waarom is er jets ? De menschelijke rede vermoedt dus het ideaal van de wetenschap : alles op zulke wijze verklaren, dat wij duidelijk de universeele
noodzakelijkheid inzien; maar, zij ontwaart onmiddellijk, dat dit ideaal
haar vermogen te boven gaat, omdat zij het wezen van het noodzakelijke
niet bevatten kan en het dus evenmin in de dingen en verschijnselen kan
bespeuren. De ideale wetenschap is voor den mensch een begeerte, die als
wensch reeds voor zijn geestelijken hoogestand getuigenis aflegt, maar in
zijn huidige bestaansvoorwaarden een onbereikbaar eindpunt is.
Nochtans spreken wij van de wetenschap ; maar wij spreken van een
surrogaat van de ideale wetenschap, van jets dat de ideale wetenschap min
of meer vervangt. Onze wetenschap leidt tot de zijnsverklaring in, maar
verwezenlijkt ze niet. In deze verklaring vervangt de geest de noodzakelijkheid door de algemeenheid. Gelijkwaardig zijn noodzakelijkheid
en algemeenheid voorzeker niet, maar wij zijn tot niet meer bekwaam,
en juist omdat wij besef fen, dat algemeenheids-wetenschap niet de waarachtige is, is 's menschen wetenschap een werk van eeuwigheid, een
onophoudend opnieuwbeginnen en een ononderbroken vooruitgang.
De waarachtige noodzakelijkheidswetenschap wordt dus door de algemeenheidswetenschap vervangen. In de plaats van een zijnsverklaring
is zij een systeem. Dit systeem wordt door de rede beheerscht. Haar is
het, die de wetenschap moet bevredigen. Men bevredigt de rede door
er aan te gehoorzamen. Het wetenschappelijk systeem moet dus volgens
de rede geconstrueerd worden. De algemeenheidswetenschap is dus een
rationeel systeem. Een systeem is rationeel, als het op een adekwate
wijze aan de rede beantwoordt, en dus met de logische structuur van
de rede op volstrekte wijze overeenstemt. Deze structuur ontwikkelden
wij in de beginselen van het denken en het objectsdenken. Immers deze
beginselen beschouwen wij niet als de uitkomsten van de denkverrichtingen, maar als de woordelijke uitdrukkingen van deze verrichtingen. Het
zijn de vormen, volgens dewelke het menschelijk denken uitgeoefend
wordt. De wetenschap of de zijnskennis moet een systeem uitmaken. De
systematisatie der gekende werkelijkheid bestaat derhalve in de onderwerping van de realiteitskennis aan de functioneele beginselen van de
rede. Dat noemden wij vroeger de rationaliseering, onverschillig voor
het oogenblik op welke wijze ze geschiedt.
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Die onderwerping veronderstelt een redematige techniek. Welnu,
die techniek zal het onderwerp van dit en van de volgende twee hoof dstukken zijn. Eene techniek is een verzameling van werkwijzen. In ons
geval heeft zij voor doel ons te verzekeren, dat de kennis van zijn en
worden overeenstemt met de rationeele orde en dat deze kennis derhalve
de algemeengeldigheid bezit. Haar naam is de methodologie. Veelal
wordt ze ook de materieele logica geheeten. De studie van begrip, oordeel
en redeneering waarborgde de vormelijke juistheid van de kennis ; de
materieele logica de materieele waarheid van haar inhoud. Door de
formeele logica waren wij verzekerd, dat de consequentie van het denken
volstrekt geeerbiedigd was, en dat de kennis in dit opzicht voor algemeengeldig kon gehouden worden. Maar door de materieele logica
trachten wij de zekerheid te verkrijgen, dat de praemisses van het denken
door hun waarheid dezelfde algemeenheid verdienen. Het gaat niet meer
over den vorm, maar over den inhoud van de kennis.
Wij moeten dus onderzoeken hoe wij kunnen verzekerd zijn, dat de
inhoud eener kennis waar is. Dit wil in de eerste plaats niet zeggen, hoe
zij met een zelfstandige werkelijkheid overeenstemt, maar wel hoe zij in
overeenstemming kan gebracht worden met de logische organisatie van
het denken. Eens zoover, roepen wij het onbewijsbaar postulaat in, dat de
werkelijkheid dezelfde structuur als het denken bezit, omdat wij ons
de werkelijkheid niet kunnen voorstellen tenzij in overeenstemming met
de logische structuur van den geest. In zoover wij de werkelijkheid
denken, wij met de werkelijkheid in betrekking staan en zij voor ons
werkelijkheid is, moet zij met die structuur overeenstemmen, anders valt
zij buiten ons bereik.
Om dat uit te voeren moeten wij vooreerst de onderdeelen van die
rationeele techniek bestudeeren. Zij bevat twee soorten van onderdeelen :
1 ) tot de eerste soort behooren de middelen om het kennisobject nauwkeurig te omschrijven. Deze zijn : a ) de bepaling : wat wij door de
objectsvoorstelling denken ; b ) de indeeling : waardoor wij het object
van de andere onderscheiden ; c) de constructie, waarvan in sommige
gebieden, b.v. in de wiskunde, bepaling en indeeling afhangen, daar wij
het object naar inhoud en vorm zelf voortbrengen. Deze soort leert ons
datgene juist waarnemen, wat wij behandelen.
2) De tweede soort leert de wijze hoe wij het moeten behandelen. Wij
beschikken daartoe over de twee verstandsprocedes : a ) de analyse,
b ) de synthese.
Eens dat wij deze methodische bestanddeelen bezitten, moeten
wij in de volgende hoofdstukken de techniek zelf bestudeeren. Dat
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is de studie der methodes, waardoor de wetenschap tot stand komt.
Wij onderscheiden er twee : de deductie en de inductie. Deze methodes
zijn ook in hun toepassing onderscheiden en kunnen daarom zoowel op
een abstracte, als op een toegepaste wijze bestudeerd worden. De deductie
is de methode gevolgd door de wetenschap, wier inhoud niet uit ervaring
ontstaat en ideeele wetenschap genoemd wordt, omdat zij van alle
bestaansbeschouwing afstand doet. De inductie daarentegen is de geschikte methode, om een inhoud door de ervaring gegeven te beoordeelen en de daarmede overeenkomstige wetenschappen worden reeele
genoemd, omdat zij juist het bestaan tot voorwerp van hun studie hebben.
A) DE BEPALING.
Door de bepaling verstaat men de ontwikkeling van wat het wezen of
de natuur van een kennisobject is. Tusschen het bepaald object en de
bepaling zelf bestaat er een « essentieeIe », maar geen volledige gelijkwaardigheid. In de bepaling kwalificeeren wij het object door middel
van een keus in zijne wezensnota's getrof fen, waardoor wij in staat zijn
het van een ander object te onderscheiden. Zij ontwikkelt dus niet op
de eerste plaats het wezen van het object, maar wel het wezen van zijn
begrip.
Wij kunnen de begripsbepaling in verschillende opzichten uitvoeren.
Men onderscheidt gewoonlijk drie soorten van bepaling :
a) de nominale bepaling, die bestaat in de verklaring van het woord,
waardoor het begrip spraakkundig wordt uitgedrukt ;
b ) de genetische bepaling verklaart het wezen van het begrip door het
beschrijven van zijn oorsprong. Deze is daar toepasselijk waar het begrip
door de constructie gevormd werd. Zij is dus hoofdzakelijk, maar niet
uitsluitelijk, van toepassing in de wiskunde : b.v. de cirkelomtrek is de
lijn, welke ontstaat, wanneer wij van een punt uit een kring beschrijven
waarvan alle deelen zich op denzelfden afstand van dat punt bevinden ;
c ) ten slotte hebben wij de reeele bepaling, die de wezenheid van een
objectsbegrip bij voorkeur door positieve praedicaten weergeeft. Men
onderscheidt hier nog de essentieele van de metaphysische bepaling : de
eerste geschiedt door opsomming van de wezenlijke kenmerken van het
objectsbegrip, terwijl de tweede niets meer bevat dan de aangifte van de
naaste soort en het specifiek onderscheid, daar zij oordeelt dat de wezen-.
heid aldus op voldoende wijze uitgedrukt is. De reeele bepaling is de
meest gebruikte en ook de logisch-geldige vorm der bepaling als Iogisch
bestanddeel.
158

Zulke bepaling echter kan niet van alle begrippen gegeven worden om
verschillende afdoende redenen. Zoo is b.v. onmogelijk de bepaling van
de onmiddellijke waarnemingen, uitwendige en inwendige. Indrukken en
gevoelns kunnen niet bepaald worden, omdat het geen begrippen zijn.
Onder de begrippen zelf zijn twee soorten voor bepaling onvatbaar.
Vooreerst de hoogste zijns- en denkbegrippen, de transcendentalien en
de categorieen. De eerste, omdat zij volstrekt enkelvoudige begrippen zijn
en dus door het bepalingsprocede niet in onderscheiden nota's kunnen
geanalyseerd worden ; de tweede omdat zij de hoogste zijnssoorten vertegenwoordigen en derhalve zelf op geen naaste soort terugwijzen, wat
in de bepaling noodzakelijk worth geacht. Ten slotte nog singuliere
begrippen of verstandelijke voorstellingen van individuen evenmin, feitelijk niet wegens gebrek, maar wegens overvloed van nota's. Men kan
dit echter ook anders verklaren, en zeggen, dat de bepaling den vorm
der dingen weergeeft ( de kwaliteiten) , terwijl het individualiseerend
beginsel in de stof en niet in den vorm ligt, zoodat het wezenseigene van
het individu als zoodanig niet voor begrippelijke voorstelling vatbaar is.
Aan welke logische voorwaarden moet nu de bepaling beantwoorden
om op logische geldigheid aanspraak te kunnen maken ? Vooreerst, als
ontvouwing van het wezenseigene van een begrip, dient ze daartoe
passend te zijn en dit wezenlijke of essentieele weer te geven. Ze moet
het niet-varieerend wezen der begrippen uitdrukken ; al de veranderlijke
accidenten dienen dus te worden uitgesloten ; ten tweede, vermits de
bepaling zich beperkt tot het wezenseigene, moet ze dit op een voldoende
wijze, maar met vermijding van het overtollige uitdrukken. Voor het
helder inzicht in de wezenheid van een begrip zijn het naaste soortbegrip en het specifiek onderscheid voldoende. Deze voorwaarde is niet
dwingend om de valschheid, die zou resulteeren uit het niet in acht
nemen er van, maar om reden van economie.
!lit dezen regel vloeit de derde voort, die oplegt, dat de bepaling
toepasselijk wezen moet op geheel het bepaalde en op dit bepaalde alleen.
Daardoor vermijden wij, dat zij te eng of te breed zou wezen : is zij te
eng, dan blijft een wezenlijk deel van het bepaalde begrip buiten de
bepaling ; is zij te breed, dan onderscheidt ze het begrip niet voldoende
van sommige andere. Ten slotte moeten wij nog aanstippen, dat de
bepalende begrippen duidelijker moeten wezen dan het te bepalen begrip.
Hiertegen bezondigen wij ons op twee manieren ; nemen wij het te
bepalen begrip op in de bepaling, dan kan deze niet duidelijker zijn dan
het begrip zelf ; bepalen wij het door andere begripen, die minder goed
gekend zijn dan het begrip zelf, dan hebben wij het wezenlijke van het
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begrip niet opgehelderd. Dat zijn de regels, die men gewoonlijk in de
handboeken aantreft. Op sommige echter zou wel of te dingen zijn,
maar het zou ons te ver voeren, er nader op in te gaan.
Ten slotte moet ik nog een woord zeggen over het nut der bepaling
voor het systematisch denken. Elke wetenschap begint met hare bepaling.
Dit is echter niet zonder bezwaar. Moet de bepaling het wezenseigene
van de wetenschap uitdrukken, dan kan zij slechts het besluit zijn, dus
het einde van de wetenschap en niet het begin. Dit nu is onbetwistbaar
het geval in de zijnswetenschappen, die op de ervaring steunen en
gevoerd worden aan de hand der inductieve methode. In de ideeele
wetenschappen echter, die den louter deductieven weg opgaan, schijnt
de bepaling het allereerste bestanddeel te wezen, vooral in de wetenschappen, waar het object in de bepalingen zelf geconstrueerd wordt,
zooals in de wiskunde. Dat is echter ook zoo in de andere ; immers deze
gaan uit van apriorische begrippen en beginselen, die voor onmiddellijke
rationeele opheldering vatbaar zijn.
De bepalingen, die wij gewoonlijk vooraan in de handboeken aantreffen,
hebben dus hoofdzakelijk een paedagogisch nut. Zij beantwoorden vaak
niet aan de wezenlijke bepaling der wetenschap. Dit geldt voor alle
nominale bepalingen, die geen logisch-rationeel belang hebben. Het nut
van de wezensbepaling in de reeele en ideeele wetenschap bestaat daarin,
dat zij ons op nauwkeurige wijze het object afbakent waarover gehandeld
wordt ; in de wetenschappen door constructie gebouwd, plaatst ze daarenboven het object op de eenige wijze, die wij in die wetenschap dienen te
beschouwen.
B) DE INDEELING.
Alle indeeling veronderstelt een geheel, wiens samenstellende leden
a fgezonderd van elkander ontleed worden. Door de bepaling ontwikkelen
wij op voldoende wijze den inhoud van het kennisobject en zeggen wij
vat het is ; door de indeeling ontwikkelen wij op dezelfde wijze den
omvang van het kennisobject, di.. de wezens waarop het begrip met
geheel den inhoud kan worden toegepast. Deze ontwikkeling geschiedt
volgens een voorop bepaald opzicht, waaraan men zich gedurende geheel
het indeelingsproces moet houden.
Oneigenlijk spreekt men van een nominale indeeling, die de verschillende beteekenissen van een woord ontwikkelt ; gepaster wijze echter
van een reeele. Deze indeeling kan nog tweevoudig zijn, volgens den aard
van het te verdeelen geheel of kennisobject. Dit object kan een werkelijk
physisch wezen zijn, dat in zijn constitutieve bestanddeelen wordt ver-
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deeld, zooals water ontleed wordt in water- en zuurstof. In dit geval
wordt niet den begripsomvang, maar de objectswezenheid ingedeeld.
Derhalve handelt de logica bij voorkeur niet over objectsindeelingen,
maar over begripsindeelingen, die den omvang bepalen van het begrip.
Het geheel of het kennisobject is in dit geval niet physisch, maar logisch.
De logica spreekt derhalve hoof dzakelijk van begripsindeeling.
In dit opzicht kan zij de indeeling volgens verschillende opzichten
uitvoeren. Is het begrip een soortbegrip, dan kan zijn omvang volledig
voorgesteld worden door de opsomming der ondergeschikte geslachten,
zooals wij het in den boom van Porphyrius aantref fen. Het soortbegrip
echter kan ook volgens eigenaardige of onderscheidene kenmerken ontwikkeld worden.
Sommige regels moeten in acht genomen worden, opdat de indeeling
aan de logische vereischten zou beantwoorden. Zij moet ten eerste volledig
zijn, d.w.z. de ontwikkelde deelen moeten samengenomen den volledigen
omvang van het kennisobject bepalen, zoodat het kennisobject en zijn
indeeling omkeerbaar zijn ; ten tweede, de indeelingsleden moeten zoo
geordend zijn, dat zij aan elkander tegengesteld zijn, elkander uitsluiten
en dus niet in elkander verloopen ; ten derde, de indeeling moet geleidelijk
geschieden, om een systematisch hulpmiddel voor het denken te zijn ;
ten slotte mag eene indeeling slechts uitgevoerd worden volgens een
opzicht. Hierdoor is niet uitgesloten, dat een kennisobject in verschillende
opzichten kan ingedeeld worden, maar wel dat een en dezelfde indeeling
aan verschillende opzichten zou beantwoorden.
Verwant met de logische indeeling is de classificatie bij de beschrijvende wetenschappen. Vooral planten- en dierkunde zijn rijk aan voor•
beelden daarvan. Deze classificatie is een verdeeling van physische
wezens, volgens min of meer willekeurig gekozen gezichtspunten van
gelijkenis of verschil. Zoo is de plantensystematiek van Linneus een vrij
willekeurig schema van het plantenrijk, omdat zij niet op de wezenlijke
kenmerken van de plantensoorten steunt. Minder willekeurig schijnt
daarentegen in dezelfde wetenschap de indeeling van Jussieu, omdat
zij op het physisch wezen, nl. de samenstelling van het zaad steunt. Het
wezenlijk classificeeringsvraagstuk behoort eigenlijk niet hier te worden
vermeld, ook dat niet van de classificatie der wetenschappen.
Het belang der indeeling is hetzelfde als dat der bepalingen : wij
krijgen daardoor een duidelijke voorstelling van onze kennisobjecten.
Stellen wij ons door de bepaling op een duidelijke wijze de wezenheid
van het object voor, de indeeling geeft ons den omvang van het objectsbegrip.

C) DE BEGRIPSCONSTRUCTIE.
De constructie is een synthetische verrichting van den geest. Bepaling
en indeeling daarentegen waren analytische verrichtingen ; zij ontleedden
het objectsbegrip naar inhoud en omvang, terwijl de constructie de
samenstelling of vorming van het kennisobject door het verstand zelf is.
Aangezien een kennisobject door een begripsvorm wordt uitgedrukt,
kan men elk object eenigermate als een constructie beschouwen ; zelfs
in de abstractieve theorie brengt de geest bepaalde wijzigingen aan in de
onmiddellijke gegevens der zintuigelijke ervaring. Deze algemeene begripsconstructie, die reeds gevoeliger is in de kritische theorie van Kant,
wordt volstrekt in het objectief idealisme.
Doch afgezien van de alzijdige begripsconstructie en de pas vernoemde
theorieen, is er een verstandelijk kennisgebied, waarin het proces, dat
leidt tot de vestiging dezer wetenschap juist de intellectueele objectsconstructie is. Dit gebied bestaat uit onze ideeele wetenschappen, waaronder het voorbeeld der wiskunde het duidelijkst is. Het voorbeeld der
wiskunde laat ons toe beter dan welke theoretische uiteenzetting ook
begrijpen, waaruit de constructie van het kennisobject bestaat.
Hoe gaat de wiskunde te werk ? Zij vangt aan met sommige bepalingen en axioma's, die de enkelvoudige bestanddeelen dezer wetenschap
uitmaken. Door hun bemiddeling bouwt zij een volledig systeem op, dat
bestaat uit de afleiding van meer samengestelde waarheden uit deze
enkelvoudige. De constructie der wiskunde is dus tweeledig : 1 ) zij is
aanwezig in de aanvankelijke plaatsing der bepalingen ; 2) in den uitbouw der deductieve wetenschap.
Het logisch constructieproces echter wordt beperkt tot het opgeven der
bepalingen. De wiskundige bepaling is geen causale ontleding van een
gegeven of gevormd begrip, maar zij is de plaatsing of de vorming van
het begrip en het object zelf. Zoo bepaalt de wiskunde b.v. den driehoek.
Dat er figuren zijn, die in de uitwendige ervaring min of meer met de
wiskundige driehoeksbepaling overeenkomen, niets is meer waar ; doch
even waar is het, dat geen enkele figuur adekwaat aan de bepaling beantwoordt. Willende handelen over eene figuur, die zij driehoek noemt,
begint de wiskunde met den driehoek zelf te construeeren, en zij construeert hem als volgt : een deel van de ruimte besloten door drie lijnen,
die elkander wederkeerig kruisen. Dat is de driehoek, en niets meer dan
dat. Het is geen werkelijk bestaande driehoek, geen kunstmatig geteekende driehoek (in de tnetkunde zijn de figuren hulpmiddelen en geen
wezenlijke bestanddeelen) ; het object van kennis wordt door de bepaling,
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door de zinsnede geconstrueerd. De meetkunde handelt slechts over wat
zij uitdrukkelijk in hare bepalingen heeft neergelegd. Het verstand construeert de figuren in de volstrekt zuivere en niet in de empirische
ruimte. Dat noemen wij de eigenlijke constructie ; deze bestaat dus in de
vorming van het kennisobject of wetenschapsobject door het verstand
in zijn bepaling, zonder uitzicht op een aposteriorische oorsprong.
Dit proces heeft een zeer groot voordeel, dat zich in de wiskunde onmiddellijk laat gevoelen. Het doet afstand van het bestaansvraagstuk,
en daarom handelt de wetenschap, die daarop steunt, over zuivere essenties. Zij vermijdt derhalve een aantal moeilijke vraagstukken, die meestal
aanleiding tot dwaling geven. De zekerheid, die ons de mathesis, boven
de physica en metaphysica geeft, is het rechtstreeksch gevolg van dit constructieproces. Daar zij het plan der realiteit verlaat, is haar deductieve
ontwikkeling nog slechts aan de logische denkwetten gebonden, en deelt
het systeem in zeer groote mate de zekerheid der elementaire constructies.
Juist door dit constructieproces en het verlaten van het realiteitsgebied,
kon de wiskunde het aanzijn geven aan zekere disciplienen, die de zintuigelijke werkelijkheid tegenspreken, zooals b.v. de metageometrie in haar
verschillende vormen.
De constructie behoort derhalve tot de eigenaardige geestesverrichtingen, die tot sommige wetenschappen leidt en daar, als methodisch bestanddeel, volkomen gewettigd is. Zelfs in andere wetenschappen vinden wij
voorbeelden van dergelijke constructies, maar in mindere verhouding.
D) DE ANALYSE.
De vorige drie denkverrichtingen beoogden de nauwkeurige voorstelling van het kennisobject naar inhoud en omvang. Analyse en synthese zullen ons toelaten een kennisobject redematig en vakkundig to behandelen.
Het is een algemeene regel voor alle denken, dat men als uitgangspunt
der navorsching neemt, wat het best gekend is. Het best gekende is echter
van betrekkelijken aard ; het is nu eens het enkelvoudige of de bestancideelen van een kennisobject, dan eens het samengestelde of het kennisobject in zijn geheel. Moeten wij overeenkomstig de algemeene regel
vertrekken van het kennisobject als geheel, dan is de weg die door het nadenken gevolgd wordt de analytische ; moeten wij vertrekken van het
enkelvoudige of de elementen, dan is de weg de synthetische. Enkelvoudiger noemen wij altijd het algemeene tegenover het bijzondere, de
oorzaak tegenover het gevolg en het geheel tegenover de deelen.
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Door analyse verstaan wij dus de opklimming van het bijzondere tot
het algemeene, van de gevolgen tot de oorzaak, van het geheel tot de
deelen. Door middel van de ontleding bereiken wij het enkelvoudige.
Uitgaande van een gegeven object, klimmen wij op tot zijn bestanddeelen
of voorwaarden, en wel op zulke wijze, dat wij slechts dan rusten als wij
in het bezit der laatste, ondeelbare, onoverschrijdbare grenzen zijn gekomen. Wij moeten echter in acht nemen, dat de ontleding of de decompositie niet zooals de kwantitatieve mag geschieden door het afscheiden
van homogene deelen of leden, maar wel door heterogene, die van elkander niet alleen door de kwantiteit, maar ook nog in andere opzichten
verschillen. Zoo bestaat de analyse van het hout niet in de verdeeling
van het hout in twee gelijke of ongelijke grootheden, en zoo verstaat men
door analyse van het water de isoleering van water- en zuurstof.
De analyse of ontleding van een object in zijn onherleidbare bestanddeelen kan drie verschillende vormen aannemen overeenkomstig de mogelijke drie verhoudingen in de enkelvoudigheid : 1 ) de analyse zal
elementair zijn, als wij het gedacht object verdeelend in zijn bestanddeelen
beschouwen, en wij op die wijze een soort van beschrijving van het object
geven. Door deze verrichting trachten wij, naar vermogen, het samenzijn
of de opeenvolging van de bestanddeelen nauwkeurig waar te nemen,
en ze met dezelfde nauwkeurigheid vast te leggen. Duidelijk is het, dat
deze analyse Been voldoende rol speelt in de kennis van het object : zij
leert ons inzien wat het object is en waaruit het bestaat, doch waarom het
is en waarom het zoo-is, words er ons niet door geleerd.
2 ) De causale analyse daarentegen is reeds verklarend. Zij ontwikkelt voor onze oogen het net der oorzaken, die het object in zijn en zoozijn bepalen. Hier is het regressief karakter der analyse zeer duidelijk.
Wij brengen er constante verbindingen door tot stand, die ons van het
hoogste nut zullen wezen bij het uitbouwen eener algemeene wetenschap.
3) Ten slotte mag men nog spreken van een logische analyse, die
alleen, maar ook in verband met de vorige kan toegepast worden. Deze
beweegt zich op het mentale plan en bestaat in de ontwikkeling der
denkvoorwaarden (begrippen en beginselen) van een objectsbegrip. Eens
dat wij door de causale opklimming constante verhoudingen van oorzakelijken aard hebben vastgelegd, kunnen wij deze verhoudingen weerom
aan logische ontleding onderwerpen, ten einde ze met de hoogste denkvoorwaarden te verbinden. Wij gaan dus in de analyse uit van een
gegeven bijzonder object : wij beginnen zijn verduidelijking met de beschrijving, die we als elementaire analyse kunnen opvatten ; wij geven ons
rekenschap van het « elementair beschreven zijn » van het object door
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de causale analyse, die ons de oorzakelijke beInvloeding van zijn en zoozijn ontwikkelt, en verbinden ten slotte door de logische analyse deze
oorzakelijke verhoudingen en dus ook alles wat zij conditionneeren, met de
hoogste voorwaarden van het denken. Van een samengesteld gegeven
object klimmen wij dus op tot zijn enkelvoudigste bestanddeelen, die
berusten in de algemeene beginselen van het denken. Zij zal de hoofdzakelijke verrichting van de inductieve methode zijn.
E) DE SYNTHESE.
Deze denkverrichting is het tegendeel van de analyse, ofschoon men
het niet mag beschouwen, alsof wij een reeds afgelegden weg eenvoudig
opnieuw bewandelden, terwijl we daarbij van het ander uiteinde zouden
vertrekken. Voor de synthese is het noodig, dat het best gekende niet het
samengestelde, maar het enkelvoudige zij, niet het bijzondere, maar het
algemeene. Welnu, uit dit algemeene ontwikkelt zich geleidelijker wijze
het bijzondere. De benaming synthese vloeit voort uit de beschouwing,
dat het bijzondere, de gevolgen, de deelen gebracht worden onder hun
logisch geheel en er dus mede verbonden of gesynthetiseerd worden. Het
enkelvoudige is uitgangspunt en het geheel eindpunt. Wat de analyse
uit elkander heeft gerukt, wordt door de synthese opnieuw tot een
geheel vereenigd het object wordt opnieuw geconstrueerd, doch ditmaal
met de duidelijke voorstelling zijner articulaties en met de schouwing van
zijn innerlijke samenstelling. Het spreekt van zelf dat de leden, welke
wij hier zullen aantref fen, dezelfde zullen zijn als in de analyse en
daarom ook van heterogenen aard : synthese is niet het samengieten van
twee liters water, maar de logische worming van het waterbegrip door
de groepeering van water- en zuurstof.
Krijgen wij door de analyse een duidelijke voorstelling van de voorwaarden en bestanddeelen van het object, door de synthese krijgen wij
veeleer een duidelijke voorstelling van zijn innerlijke eenheid en van zijn
verband in een rationeel systeem van verklarenden aard. Immers wordt
in deze verrichting uitgegaan van de hoogste verklarende voorwaarden,
om er alles uit to ontwikkelen, dat zij conditionneeren. Daarom wordt de
synthese ook de progressieve weg van het denken genoemd : wij dalen
immers of van de voorwaarde tot het bevoorwaarde, en niet omgekeerd
zooals in de analyse. De synthese is vooral van toepassing bij de deductieve methode, waar het syllogisme het streng denkprocede is, Immers
het syllogisme bevat altijd het algemeene in zijn praemisses en leidt tot
een besluit dat in dit algemeene vervat is.
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Tuschen analyse en synthese wordt vaak verward zeer dikwijls laat
men zich door de etymologie verleiden om van analyse te spreken waar
men synthese bedoelt en omgekeerd. Daaraan heeft de wijsbegeerte
eenigszins schuld, omdat de termen analyse en synthese als adjectiva
met methodes, oordeel, enz. verbonden, niet met scherp bepaalde beteekenis worden gebruikt.
Terloops zij nog opgemerkt, dat de wetenschap, om haar ideaal van
volmaaktheid naderbij te komen, de twee methodes moet verbinden. In
de meeste omstandigheden zal de wetenschap uitgaan van het bijzondere
en opklimmen tot zijn oorzaken, om eens dat ze in het bezit geraakt is
van de hoogste en meest algemeene voorwaarden, uit deze voorwaarden
opnieuw het bijzondere of te leiden en aldus tot bevestiging eener objectsverklaring een soort proef en tegenproef in te stellen.
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HOOFDSTUK XV.

DE CONSTITUTIEVE METHODES DER WETENSCHAP.
Onder de constitutieve methodes der wetenschap schikt men gewoonlijk de deductie en de inductie. Leeren wij in het kort wat wij door beide
moeten verstaan.

1 ) DE DEDUCTIEVE METHODE.
De deductieve methode words veelal op een lijn gesteld met de syllogistische redeneering en daaruit volgt, dat de handboeken wel over de
inductieve methode op een bijzondere wijze handelen, maar niet over de
deductieve. Is deze gelijkstelling der twee methodes gewettigd, dan
vloeien de kennistheoretische en wetenschappelijke aard en waarde van
de deductie voort uit den aard en de waarde van het syllogisme, die wij
hooger met enkele trekken hebben aangeduid.
Onbetwist en onbetwistbaar is de waarde van de syllogistische deductie, als expositievorm van kennis en wetenschap ; eens dat de wetenschap
geconstrueerd is, kan zij op de meest natuurlijke, doeltref fendste en overzichtelijkste wijze, volgens syllogistisch-deductieven vorm uiteengezet
worden. !lit de noodzakelijke en algemeene waarheden door de construc
tie gegeven, ontwikkelt de expositie de meer bijzondere waarheden tot
een volledig systeem.
Doch constitutieve wetenschapsmethodes hebben niet tot wezenlijke
rot de wetenschap te ontwikkelen, maar wel ze te construeeren, dus uit
bekende kennis, nieuwe, tot dan toe onbekende kennis of te leiden en op
zulke wijze door onophoudende verrijking en uitbreiding het even volledig systeem te bereiken. Wetenschap construeeren komt ten slotte neer
op het ontvouwen van nieuwe waarheid. Deze ontdekking kan op tweevoudige wijze geschieden : uit het gekende algemeene kan, als nieuwe
kennis, het bijzondere voortvloeien, of omgekeerd het algemeene uit het
gekend bijzondere. De eerste wijze is de deductieve. De voorstanders
van het syllogisme als waarachtig wetenschapsprocede meenen, dat het
syllogisme geschikt is, om uit het gekend algemeene, onbekende waarheden aan den geest te openbaren.
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Zulks is echter niet zonder bezwaar. Men kan het wezen der syllogistische deductie beschouwen naar den omvang en naar den inhoud. Beschouwen wij haar extensivistisch, dan is zij een petitio principii, want
dan gelds in haar voile kracht de opwerping van Stuart Mill. Zij ontwikkelt een onbekend bijzondere uit het bekend algemeene ; maar zij heeft
het recht niet het algemeene als gekend voor te stellen, wanneer zij het
bijzondere als onbekende beschouwt. Dus, volgens den omvang geInterpreteerd, is het syllogisme geen geldige wetenschapsconstructie.
Is het dat volgens den inhoud of comprehensie ? Dan gaat het
niet uit van een algemeen oordeel, maar van een noodzakelijk oordeel,
waaruit de stricte algemeenheid volgt. Deze interpretatie moet echter
steunen op het wezen van het begrip : daarin ligt de grondslag van
de noodzakelijkheid van het algemeen oordeel. Het begrip van iets
bevat de wezenheid van iets, die bestaat in de bestanddeelen harer
bepaling, nl. soortbegrip en specifiek onderscheid. Drukt nu het algemeen
oordeel een deter elementen uit, of m.a.w. is het een analytisch oordeel,
dan weegt op het syllogisme de andere opwerping van Stuart Mill, nl.
dat het volstrekt nutteloos is. En dat is onbetwistbaar. Nemen wij Mill's
voorbeeld met de noodige wijziging : alle menschen zijn sterfelijk, d.i. alle
sterfelijke wezens zijn sterfelijk. Hoe bouwen wij het syllogisme op ?
Aldus : Socrates is een sterfelijk wezen, bijgevolg is Socrates een sterfelijk
wezen. Hieruit blijkt duidelijk hoe nutteloos het syllogisme is als de major
of het algemeen oordeei analytisch is.
Het syllogisme kan dus slechts op constitutieve waarde in de wetenschap aanspraak maken, wanneer het algemeen oordeei synthetisch is, het
dus bij het subjectsbegrip iets voegt, dat noch de soort noch het specifiek
onderscheid uitdrukt. Maar hier komt een nieuwe moeilijkheid. Wetenschap en waarheid zijn een. Een constitutieve wetenschapsmethode moet
derhalve de waarheid der oordeelen garandeeren. Welnu, het syllogisme,
staat slechts in voor de formeele juistheid van zijn conclusie, maar niet
voor haar objectieve waarheid. Het is dus geen methode, die de waarheid van haar ontdekkingen waarborgt, (in de veronderstelling dat zij
tot ontdekkingen zou geschikt zijn). Het syllogisme is dus geen geldige
constitutieve methode voor de wetenschap. De deductieve methode nu
wordt wel als zoodanig beschouwd en daaruit vloeit dus de verplichting
voort tusschen syllogistische en deductieve methodes te onderscheiden.
De deductieve methode moet, uit het bekend algemeene, het onbekend
bijzondere afleiden ; praemisse is dus het algemeene en conclusie het
bijzondere. Het waarachtig methodisch karakter der deductie iigt dus
niet in de beschouwing van de conclusie of van de consequentie, maar in
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de waarheid van de praemisses. Welnu, buiten de analytische praemisses,
is geen enkele andere (dus synthetische) praemisse, volstrekt gefundeerd
door middel van de deductie. Deze praemisses kunnen laatste beginselen
zijn : het zijn echter noodzakelijke denkvoorwaarden andere zijn
axioma's en postulaten, welke onbewijsbaar en derhalve onherleidbaar zijn
en niet het resultaat eener syllogistische deductie.
De deductieve methode nochtans is de methode der ideeele wetenschappen, maar zij is daarom niet de syllogistische. Bestaanswetenschappen zijn altijd gegrondvest op de aanschouwing en derhalve op de
inductie. Essentie-wetenschappen daarentegen berusten op louter verstandelijke werkzaamheid. De wiskunde is ongetwijfeld de geprivilegieerde wetenschap van zuivere essenties. Onderzoeken wij de constructie
der wetenschap.
In de wijskunde grijpt jets plaats, dat ons nog niet recht duidelijk is.
Er zijn fundamenteel twee opvattingen over de wiskundige methode : de
syllogistisch-deductieve en de constructief-deductieve.
1 ) Volgens de eerste is de wiskunde een strenge aaneenschakeling van
syllogismen, of een breed uitdeinend polysyllogisme, waarin de conclusie
van het eene de praemisse van het andere wordt. Nochtans vertoont zij
enkele eigenaardigheden, die in tegenstelling zijn met het zuiver logisch
syllogisme. Het logisch syllogisme drukt de identiteit uit tusschen begrippen, terwijl het wiskundige zich beperkt tot de gelijkwaardigheid
van twee hoeveelheden of grootheden, waaruit volgt, dat vaak de consequentie ( de eigenlijke syllogistische verrichting ) in de wiskunde vervangen wordt door de eenvoudige substitutie van grootheden. In de stelkunde
is zulks duidelijk merkbaar. Deze wijziging vloeit voort uit het feit, dat
het logisch syllogisme met de bestanddeelen van den begripsinhoud
opereert, terwijl het wiskundige alleen de kwantiteit beschouwt.
Dat is de klassieke opvatting van de wiskundige methode. Men heeft
getracht deze theorie in verschillende opzichten te ondergraven. Niet alle
pogingen waren even gelukkig. Het is wellicht mogelijk de substitutie
van grootheden op zulke wijze te ontwikkelen, dat zij met het logische
syllogisme vereenigbaar is. Doch daarbij winnen wij slechts de gelijkstelling met de logische consequentie, en geenszins de opheldering van
haar methodisch waarheidskarakter. Een stoet syllogismen is niet voldoende om ons rekenschap te geven van de maximale zekerheid, die de
wiskunde ons geeft door het bewustzijn van de maximale noodzakelijkheld harer verhoudingen.
2) Om deze zekerheid te fundeeren wordt de constructieve theorie
gebruikt. Zij bestaat uit twee leden : a ) zij spoort de grondslagen der
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wiskunde op daar de waarheid eener deductieve wetenschap van die
der praemisses afhangt ; b) zij onderscheidt bovendien deductie en
syllogisme en toont aan, hoe de wiskundige deductie volstrekt van de
logische onderscheiden is. Deze constructieve theorie, die teruggaat tot
Descartes en Kant, neemt verschillende vormen aan. Wij nemen, ten
minste voor het tweede lid, de stelling van Goblot tot voorbeeld.
a ) Wat zijn de grondslagen der mathesis, of m.a.w., van welken aard
zijn de praemisses der wiskundige deductie ? De laatste denkbestanddeelen der wiskunde zijn de bepalingen, de axioma's en de postulaten. In
het vorig hoofdstuk hebben wij gewezen op den bijzonderen aard der
wiskundige bepaling. Wiskundige bepalingen zijn niet ontleend, geen
physisch-metaphysische bepalingen, maar genetische. Zij beschrijven de
vorming van het object zelf. Het wiskundig object wordt in de bepaling
zelf geconstrueerd ( getal of figuur ). De axioma's en postulaten zijn
oordeelen, die onbewijsbaar zijn, in graad van evidentie verschillen en
den gang van het wiskundige onderzoek regelen. Ook zij drukken constructies van den geest uit. Bijgevolg moeten al de specifieke grondslagen van de mathesis beschouwd worden als door den geest zelf geconstrueerde gegevens, die volstrekt onafhankelijk van de bestaanswereld
zijn.
b ) Deze constructieve gegevens worden nu op een eigenaardige manier
in de wiskunde behandeld. Het wezen van elke wiskundige handeling
bestaat niet in de logische afleiding van noodzakelijke consequenties uit
de constructieve gegevens, maar in de noodzakelijke verbinding van heterogene eigenschappen met deze gegevens : geen logische ontwikkeling van
hun comprehensie, maar de onophoudende verrijking van hun comprehensie. Elke wiskundige handeling is dus op haar beurt een nieuwe
constructie, een mentale verrichting. Deze verrichting gaat meest van
het bijzondere naar het algemeene en niet omgekeerd. Zij wordt uitgevoerd, of door de superpositie in sommige, of door de logische constateering in de andere gevallen. 'lit de logische vaststelling vloeit haar
noodzakelijkheid voort, want wij constateeren slechts de capaciteit, dat
wij deze verrichting onbegrensd zoo dikwijls kunnen herbeginnen, als
we wenschen. De wiskundige redeneering of deductie bestaat dus niet
in de loutere schouwing van kwantitatieve verhoudingen, maar in de
constructie van deze verhoudingen. Door dit constructief karakter is
elke verhouding de aanwinst van een nieuw wiskundig bestanddeel, en
bijgevolg de verrijking van de oorspronkelijke uitgevoerde constructie.
De noodzakelijkheid van hare deductie berust op het bewustzijn, dat elke
constructie uitgevoerd werd volgens bepaalde regelen, neergelegd in
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bepalingen, hypothesen, axioma's en postulaten, wier dwang op den geest
het sterkst is, omdat hij ze niet aan de hem vreemde realiteit der physische
wereld ontleende, maar omdat hij ze uit zich zelf voorstelde en construeerde. De wiskundige noodzakelijkheid is dus slechts het bewustzijn, dat wij
bij de constructie de regelen hebben in acht genomen, die het verstand
zelf opgesteld heeft. Deze redeneering is ten slotte deductief, omdat zij
van de noodzakelijkheid tot de algemeengeldigheid, en niet zooals de
inductie, van de algemeenheid tot de noodzakelijkheid besluit.
De constructieve theorie bevat een onbetwistbare kern van waarheid.
Dat de wiskundige oordeelen herleidbaar zijn tot de gewone oordeelen,
is niet waar ; de wiskundige eigenschappen van getallen en figuren
vloeien niet voort uit de ontleding van hun begrippen, maar worden er
op een synthetische wijze aan toegevoegd. Het zijn dus rationeele constructies, maar met dien verstande, dat zij geen materieelen zijnsinhoud
weergeven. Ik heb in het vorig hoofdstuk uitgelegd, hoe wij wiskundige
begrippen construeeren : wij teekenen ze als het ware uit in een materievrije ruimte, die wij daarom de zuivere noemen. De constructieregel der
wiskunde is de eenheid. De geschiedenis der wiskunde zelf voert ons
daarheen. Immers vanaf de Oudheid vertoonde ze een streven naar de
analyse, streven dat in den tijd van Descartes in werkelijkheid werd omgezet. Alle wiskunde wordt gearithmetiseerd. De grondvorm is de
optelling : zij is het constructief proces en volgt den constructieregel der
eenheid. Optellen immers is het synthetisch samenvoegen van eenheden.
Daaruit ontstaan getallen. Deze getallen worden als het ware als eenheden behandeld, en geven aanleiding tot het vinden van nieuwe betrekkingen, die wij in de overige arithmetische verrichtingen vastleggen. Ilit
deze fundamenteele verrichtingen vloeien al de andere mathematische
constructies voort.
De wiskundige deductie is bijgevolg van de syllogistische onderscheiden door den constructieven oorsprong en voortgang van denken, die
er in plaats grijpt. De bij uitstek ideeele wetenschap dankt haar wetenschappelijk karakter waarheid en denkvooruitgang — niet aan den
syllogistischen aard van haren redeneeringsvorm, maar wel aan zijn
constructieven aard. De syllogistische redeneeringsvorm is dus geen
constitutieve methode van de wetenschap. Hij kan zich geen Borg stelren
voor de waarheid zijner conclusies. Het is bovendien een betwistbare
vraag gebleken of hij uit zich zelf in staat is nieuwe waarheden bij to
brengen. Ilit het voorbeeld der mathesis vloeit echter voort, dat, welke
ook onze meening over dit laatste besluit zij, de inductieve methode
nochtans niet voor de eenige wetenschapsmethode moet worden gehouden.
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De wiskunde berust niet op de inductie, maar op een deductie, al is die
niet eenvoudig van syllogistischen aard.
2 ) DE INDUCTIEVE METHODE.
Stuart Mill houdt het syllogisme voor een nuttelooze denkverrichting,
omdat in de algemeene major reeds het bijzonder besluit vervat is. Over
deze meening beslissen wij door het onderzoek van de vorming der
algemeene major. Alle menschen zijn sterfelijk : de major, zelfs volgens
den omvang verklaard, kan niet gevormd zijn door de waarneming van al
de bijzondere, individueele menschen, omdat wij die waarneming niet op
universeele wijze bezitten, en vervolgens, omdat het oordeel zich met
noodzakelijkheid schijnt op to dringen. Veeleer besluiten wij door een
verborgen werkzaamheid van den geest van de waarneming van enkele,
bijzondere gevallen tot alle en tot de noodzakelijkheid. De verklaring
hiervoor is het voorwerp van het inductieprobleem ; zooals Lachelier het
tref fend zegt : « L'Induction est l'operation, par laquelle nous passons
de la connaissance des faits a celle des lois, qui les regissent. La possibilite de cette operation n'a ete mise en doute par personne ; et d'un
autre cote, il semble &range que quelques faits, observes dans un temps
et dans un lieu determines, nous suffisent pour etablir une loi applicable
a tous les lieux et a tous les temps. L'experience la mieux faite ne sert
qu'a nous apprendre au juste comment les phenomenes se lient sous nos
yeux : mais gulls doivent se her toujours et partout de la meme maniere,
c'est ce qu'elle ne nous apprend point, et c'est cependant ce que nous
n'hesitons pas a affirmer. Comment done une Celle affirmation est-elle
possible et sur quel principe est-elle fondee ? » (Fondement de l'Induction, Parijs 1924, 8ste uitg. blz. 3). Interpreteeren wij de major volgens
inhoud of omvang, wij ontmoeten altijd hetzelfde mysterie : hoe besluiten
van enkele waarnemingen tot algemeene oordeelen, of ten minste tot
schijnbaar noodzakelijke oordeelen ? Wij staan hier voor een der belangwekkendste leerstukken voor den uitbouw der wetenschap. Toch was de
wetenschappelijke » inductie in den loop der geschiedenis voorafgegaan
door een paar vroegere essais, waaronder het Aristotelische toongevend
was en dat wij hier als het voor-wetenschappelijke kort memoreeren.
Met een paar voorbeelden wordt duidelijk wat hij bedoelt : De planeten
Mars, Neptunus, Aarde, Saturnus, Jupiter, Mercurius, Uranus, Venus
beschrijven een ellips rondom de zon. Welnu deze planeten zijn al de
planeten. Dus beschrijven al de planeten een ellips rondom de zon.
Abstract uitgedrukt besluit Aristoteles dus uit de waarnemingen van
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.al planeten tot de wet der planeten. Wat gebeurt er in deze redeneering ?
a) Van al de afzonderlijke omvangsdeelen wordt, op grond van ervaring
iets gezegd ; b) al de afzonderlijke omvangsdeelen worden samen
beschouwd als den volledigen omvang vormend ; c) men roept het
beginsel in : wat van alle omvangsdeelen waar is, is van geheel den
omvang waar ; d) men besluit, dat wat men op grond van ervaring
van de deelen gezegd heeft voor geheel den omvang geldt.
Een dergelijke redeneering heeft drie gebreken welke haar waarde
vernietigen : a) Zij is ten eerste nutteloos, zooals zij daar is : zijn
volstrekt alle gevallen door ervaring gekend, dan is het besluit een loutere
tautologie. b ) Zij is ten tweede wetenschappelijk onbruikbaar, omdat wij
in de meeste gevallen de volledige opsomming niet kunnen uitvoeren.
c) Zij ontwijkt ten derde het waarachtig inductieprobleem : immers het
besluit is door de praemisses zelf beperkt tot de bekende planeten ; nu,
het besluit eener waarachtige inductie zou moeten gelden voor alle
planeten, bekende en onbekende, werkelijk of mogelijk gekende. In den
beschouwden vorm is de redeneering niets dan een samenvatting van
wetenschappelijke ervaringen, maar Been ontdekkingsprocede voor een
algemeene eigenschap.
Nochtans kan men de redeneering anders interpreteeren zooals
Lachelier aanstipte o. c. blz. 4-8 ) Het voorbeeld van Aristoteles zou in
het Fransch luiden :
« L'homme, le cheval et le mulet vivent longtemp.s ;
Or tous les animaux sans fiel sont l'homme, le cheval et le mulet :
,

L'homme, le sheval et le mulet vivent longtemps ;
De praemisses zijn op zich zelf het resultaat der inductie en lossen
clus het vraagstuk niet op. Aristoteles meende echter, dat hij de praemisses niet op grond van een volledige opsomming, maar wezenlijk op
grond van de waarneming van enkele individuen had besloten. De inductie berust dan op de intuItie, die het noodzakelijke, d.i. de essentie
van soort en geslacht rechtstreeks in het individu schouwt. Dit is echter
een zeer betwistbare oplossing van het universalienvraagstuk en van
den begripsoorsprong, en dat kunnen wij niet aannemen. Wij bepalen
ons derhalve tot de wetenschappelijke inductie in den modernen zin van
het woord.
A) HET WEZEN DER WETENSCHAPPELIJKE INDUCTIE.
Men is over het algemeen eens om to zeggen, dat de wetenschappelijke
inductie de redeneering is, waarin wij van gegeven feiten opklimmen
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tot de opstelling eener algemeene wet. Bovendien, heerscht er even groote
overeenkomst nopens de omvangsverhouding van feiten en wet : de wetenschappelijke inductie is een onvolledige, d.w.z. zij trekt uit de waarneming van een zeker aantal feiten de wet voor alle feiten. Op het eerste
zicht ten minste, schijnt hier iets te gebeuren, dat wij vroeger als sophisme
bestreden hebben : de conclusie is, naar den omvang breeder, dan de
praemisses, waaruit ze besloten wordt. Spijts dit sophistisch uiterlijke
nochtans, erkent eenieder de logische waarde van de inductie, die zich
vooral op wetenschappelijk terrein afspeelt. De antimonie dezer omvangsverhouding is het waarachtig inductievraagstuk.
In aansluiting met de pas aangehaalde Aristotelische inductie verklaarde de traditioneele logica de wetenschappelijke inductie op een
analoge wijze. Zij is van oordeel, dat aan de wet een wezenlijke algemeenheid toekomt en dat zij derhalve geenszins een soort samenvatting
is van de empirisch waargenomen feiten. Zij wordt dus in een werkelijk
universeel en niet in een particulier-collectief oordeel uitgedrukt. Tot in
zoover schijnt deze theorie zich op te dringen. Haar uitgangspunt maken
wij eveneens tot het onze.
Hare verklaring schijnt ons echter ondoeltref fend. De geldigheid van
het besluit berust op de meening, dat wij het « wezenlijk » feit uit de
gegeven feiten abstraheeren. Het wezenlijke is datgene wat al de zijnsmogelijke feiten noodzakelijk toekomt. Welnu, dit abstraheeren wij uit
het empirisch verloop en maken wij tot algemeene wet, want het noodzakelijke is ook algemeen. De intellectueele bevatting van het noodzakelijke in een concreet felt is de grondstelling van het realisme, dat wij
vroeger hebben verworpen. Aan de inductietheorie ontbreekt het derhalve
aan een grondslag om het realisme of te wijzen. Het wezenlijk inductieprobleem ontstaat eerst, nadat wij de realistische theorie van de hand
wijzen, waarin zij geen probleem is.
Met welk recht, luidt het vraagstuk, besluiten wij van de waarneming
van een altijd beperkt aantal feiten tot de algemeenheid of tot de wet ?
Een tweevoudig onderzoek zal ons dit verklaren : 1 ) dat van de waarach'
tige middelen der wetenschappelijke waarneming, die ons het feitenmateriaal aan de hand doer ; 2) dat van het logisch beginsel, dat de
omvangsverhouding van feit en wet bepaalt. Het eerste onderzoek is
het onderzoek van de inductieve methodes en hulpmiddelen ; het tweede
de constateering van het inductiebeginsel.
Vooraf echter moeten wij met Goblot waarschuwen voor sommige
formuleeringen van het vraagstuk : a) men zegt dikwijls, de inductie
zoekt de oorzaak van gegeven gevolgen. Niet altijd ; ook soms de
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gevolgen van gegeven oorzaken. b) De inductie betreft niet alleen causale
verhoudingen, maar alle zoo-zijnsverhoudingen : gelijkheid, toehoorigheid,
enz. c) Ten slotte wil de inductie niet in de eerste plaats de herhaling
van dezelfde empirische processen verklaren. Zij doet het ongetwijfeld,
doch zij is ook dan geldig als slechts een verschijnsel haar object vormt.
B) INDUCTIEVE METHODES EN HULPMIDDELEN.
De technische structuur der wetenschappelijke inductie bestaat uit vier
onderdeelen : 1 ) de waarneming of observatie ; 2) de constructie eener
verklarende hypothese ; 3) de verificeering der hypothese of de proefneming ; 4 ) het opstellen der natuurwet.
1 ) De Waarneming. De allereerste vereischte tot een denkproces
is het bezitten van een denkobject. Dit object bepalen wij door de
waarneming. Zij bestaat in het nagaan van het verloop der natuurverschijnselen. Doch niet een verloop, dat de mensch zelf op artificieele
wijze heeft tot stand gebracht, zooals in een laboratorium, maar het
natuurlijk verloop, vrij van menschelijke inwerking en medewerking. Door
de waarneming verzamelen en vergelijken wij de verschijnselen, gaan
wij verschillende reeksen van phaenomenale serieen na, die wij herhaaldelijk onder oogen nemen en in een zoo groot mogelijke variatie.
Haar resultaat is de stof of het voorwerp der inductie ; zij stelt het
probleem en geeft de richting aan, waarin de verklarende hypothese doelmatig zou kunnen gezocht worden.
2) De Hypothese. De hypothese is een oordeel, waarin wij het gegrond
vermoeden van eene verklaring voor de verschijnselen uitdrukken. De
waarneming stelt het probleem, de hypothese veronderstelt de vermoedelijke oplossing. Als vermoeden is zij naturlijk een voorloopige meefling nopens de verklaringsgronden van het natuurgebeuren. Nochtans
mag zij niet volstrekt willekeurig zijn, maar moet zij berusten op zekere,
hoewel voor de waarheid nog ontoereikende gronden. Voortvloeiende uit
de waargenomen verschijnselen, constateert de hypothese een oorzakelijke
verklaring in overeenstemming daarmede. Daarom moet zij aan sommige
voorwaarden voldoen.
a) Opdat zij niet willekeurig en louter subjectief zij, is het onontbeerlijk ten eerste, dat zij met al de reeds gekende natuurverschijnselen vereenigbaar zij ; b ) ten tweede, dat de uit haar voortvloeiende gevolgtrekkingen met de verschijnselen overeenstemmen ; c) ten derde, dat zij
eenvoudig zij ; immers, de natuurverklaring vermijdt alle niet-strict noodzakelijke bestanddeelen. Deze voorwaarde steunt op het gevoelen, dat
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niets nutteloos is in de natuur, en dat de geest ook denkeconomisch ingericht is ; d ) ten vierde valt bovendien aan te merken dat wij vooral
belang hechten aan een hypothese, welke door eenvoudige middelen
het grootste aantal natuurverschijnselen verklaart.
lit de hypothese en haar overeenstemming met de verschijnselen
vloeien sommige rechtstreeksche besluiten : a ) is zij vereenigbaar met de
verschijnselen, daaruit vloeit niet rechtstreeks haar waarheid voort, want
het is onzeker, of niet een andere hetzelf de resultaat bereiken kan ;
hieruit volgt de verplichting vaak meerdere hypothesen voor een zelf de
reeks verschijnselen te construeeren ; b ) is zij onvereenigbaar met gekende
verschijnselen, dan volgt onmiddellijk de valschheid der hypothese ;
c) bevat de hypothese contradictorische, onvoorstelbare elementen, dan
kan zij haar doel evenmin bereiken.
In alle gevallen, ook in de gunstigste, kan zij slechts aanspraak maken
op waarschijnlijkheid. Deze neemt toe in kracht door de verificeering.
Moeten wij na de verificeering besluiten tot de vereenigbaarheid van
de hypothese met al de gekende verschijnselen, dan noemt men haar
een theorie ( zoo b.v. de physische theorieen). Ofschoon haar waarschijnlijkheidsgraad vrij hoog moet worden aangeslagen, blijft zij Loch
altijd tot een bepaalden graad onzeker.
3) De proefneming. De proefneming heeft voor doel de verklaringshypothese aan het onderzoek der feiten te onderwerpen en door het
uitbeelden harer overeenkomstigheid met de verschijnselen te verificeeren. Zij bestaat in de artificieele productie van de in-beschouwingzijnde verschijnselen door middel van eene techniek van menschelijke
vinding. Zij is feitelijk een herhaling van de observatie ; deze echter
is vereenvoudigd door het feit, dat zij in de proefneming naar willekeur
kan herhaald worden en aan den toeschouwer een grooter bestendigheid
biedt. Deze thechnische methodiek is het voornaamste acquis onzer
moderne wetenschapsphilosophie. Zij kreeg haar eerste formuleering bij
het kiemen van het modern denken. F. Bacon trok de grondlijnen van
het plan, waarnaar in de 19de eeuw door Stuart Mill een prachtig
gebouw verrees. Deze methodiek bestaat uit een viertal a fzonderlijke,
maar ook gezamenlijk toepasselijke methodes.
1 ) De Methode der Overeenstemming : vindt men in al de natuurlijke of
artificieel voortgebrachte verschijnselen een element a, dan is a het
essentieele. De techniek bestaat alsdan in het nagaan van datgene, wat
zich in elk geval voordoet. Nemen wij eenvoudigheidshalve de betrekking,
van oorzaak en gevolg. Veronderstellen wij een element a als oorzaak
van een verschijnsel b, dan bepaalt men door opeenvolgende gevarieerde
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proeven of b altijd verschijnt, als a gegeven is. Deze methode verschilt
dus niet wezenlijk van de observatie : zij is het uitgangspunt tot de
constructie der hypothese, maar ook het eerste lid van hare verificeering.
2 ) De Methode der Aftvezigheid : ondervindt men in twee reeksen
verschijnselen die alles gemeen hebben uitgenomen het element a, dat het
verschijnsel b zich voordoet bij aanwezigheid van a, doch zich nooit voordoet bij afwezigheid van a, dan mag men besluiten dat a de gezochte
oorzaak is. De methode bestaat dus in het inrichten van eene tegenproef, waarin beurtelings a geplaatst en a geweerd wordt, om de voortdurende niet-tegenwoordigheid van het verschijnsel b bij afwezigheid
van a in het licht te stellen. Alsdan is de veronderstelde oorzaak van b
wel degelijk a. Deze methode is het tegendeel van de vorige : in de
eerste constateert men de gelijktijdige tegenwoordigheid van a en b ;
in de tweede gelijktijdige afwezigheid van a en b. Het is duidelijk dat
het beurtelings aan- en afwezige element eenig moet zijn om tot de
oorzaak te kunnen besluiten.
3) De Methode der Verandering : als het verschijnsel b gedurig verandert in wijze en graad in verhouding tot het element a, mag dit laatste
als de oorzaak van het verschijnsel b beschouwd worden. De methode
bestaat in de opeenvolgende wijziging van het element a en de observatie van de verandering in het verschijnsel b. Op deze wijze verificeert
men de hypothese dat a oorzaak is van b.
4) De Methode van de Rest : is een verschijnsel b verklaard door
het reeds gekende a, maar vertoont het verschijnsel een door a onopgehelderd restant, dan moet een element gezocht, dat dit restant verklaart ;
het restant van b moet dan in verhouding staan tot de in a niet vervatte
omstandigheden en antecedenten. De natuur dezer methode blijkt het duidelijkst van al uit het klassiek voorbeeld, van de berekening van de planeet
Neptunus door Le Verrier. De stoornissen in den loop der planeten
vloeien voort uit hun interactie. Daar Le Verrier beyond dat de interactie
der gekende planeten de stoornissen van Uranus niet volledig verklaarde,
schreef hij Naar toe aan de actie eener nog onbekende planeet, wier
bestaan inderdaad nadien proefondervindelijk vastgesteld werd.
Men moet zich deze techniek niet voorstellen als vier afzonderlijke methodes ; integendeel ; de experimenteele methode bestaat feitelijk uit de
samenwerking van de eerste drie. Het klassiek voorbeeld van deze samengestelde methode is de beroemde proef van Pasteur over de spontane
generatie. De opeenvolgende toepassing dezer methodes verleent aan het
enkelzinnig besluit een zeer groote waarschijnlijkheid, terwijl de toepassing
van een der methodes vaak twij fel laat voortbestaan. Hoofdzakelijk is
12
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±ulks het geval, wanneer de proef de overeenstemming met de feiten aanwijst. Over het algemeen beslist de niet-overeenkomst met het natuurlijk
verloop der verschijnselen over de waarde van de hypothese ; doch deze
is niet altijd volwaardig gefundeerd door de loutere overeenkomst, omdat
wellicht andere hypothesen dezelfde feiten kunnen verklaren. De verificeering van de hypothese bestaat in de toepassing van deze positieve
en negatieve instanties. Ze wordt door deze verificeering gemotiveerd,
doch als immer twijfelachtig vermoeden, is ze een stelling waaraan de
waarde moet toegekend worden, die men over het algemeen aan de
inductie toekent, en die men een natuurwetenschappelijke wet noemt.
4 ) De Natuurwet. Is de hypothese geverificeerd, dan kan zij uitgedrukt worden in een natuurwet. Deze wet is een universeel oordeel,
dat geldt voor alle gelijkwaardige verschijnselen. Deze wet is derhalve
het resultaat van de inductie. Over de natuurwet en over al de problemen,
die ze verwekt, zal ik hier niet uitwijden. Ik bepaal mij tot de aanduiding
van de twee, sterk uiteenloopende opvattingen, die de moderne wetenschapsphilosophie over de natuurwet geeft.
Volgens de eerste, de positivistische opvatting, is de natuurwet een
louter methodisch denkmiddel, waardoor wij op een zeer eenvoudige wijze
het verloop der verschijnselen samenvatten en ons tegenwoordig stellen.
Zij geeft dus volstrekt niet het innig wezen der dingen weer, maar
vertolkt in een bondige formule hun verschijningsvormen. Zij vraagt zich
zelf niet of of de dingen een ontologisch zijn bezitten ; zij bepaalt zich
bij de weergave van bestendige verhoudingen tusschen de verschijnselen,
onverschillig wat hun zijnswijze zij. Deze opvatting vloeit voort uit de
mechaniseering der natuurkunde. Deze natuurkunde herleidde alle natuurverschijnselen tot locale beweging ; homogeen van natuur en kwaliteitsloos
is de stof. Dan zijn de verschillende verschijnselensoorten bepaalde, duurzame verhoudingen van mechanischen aard. Deze stelling werd bijv. door
den wiskundige H. Poincare verdedigd.
Doch een andere groep geleerden verleenen wel degelijk een ontologische waarde aan de natuurwetten. Volgens hen drukken ze niet
alleen verhoudingen van phaenomenalen aard, maar wezenlijke zijnsverhoudingen der dingen uit. Een natuurwet, als universeele zijnsformule,
vat het gemeenschappelijk voorkomen van de dingen samen, drukt den
vorm der dingen uit, maar laat hun individualiseering door de stof
onaangeroerd. Er bestaat thans een neiging om de positivistische con.ceptie der natuurwet to vervangen door deze laatste, welke wij de realistische zouden kunnen noemen. Wij vinden ze uitgedrukt in de ophelinakende werken van Meyerson.
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Doch van het logisch standpunt beschouwd, is en blij ft de natuurwet
in beide opvattingen een universeel oordeel, dat steunt op de waarneming van sommige gevallen en als het ware het noodzakelijke verklankt,
dat in de afzonderlijke natuurgebeurtenissen als hoogste vorm woont. De
logische geldigheid van dit intuitief denkproces is een probleem dat
wij van naderbij zullen beschouwen.
C) HET INDUCTIEBEGINSEL.
Ter gelegenheid van de uiteenzetting van de Aristotelische theorie der
inductie hebben wij een eerste inductiebeginsel ontmoet. Het was de
abstractie of de intellectueele bevatting van het algemeene in het bijzondere en individueele. Volgens het identiteitsbeginsel, is een wezen datgene
wat het is en heeft het voortdurend dezelfde eigenschappen. In de eene
bevatting is dan haar universeele geldigheid mede begrepen. Waarom die
op-vatting dient afgewezen to worden hebben wij reeds meermaals aangetoond.
De wetenschappelijke inductie echter is slechts dan verklaarbaar, als
wij het natuurlijk determinisme veronderstellen. Het natuurdeterminisme
beteekent de volstrekte regelmatigheid van de natuurverrichtingen in
ruimte en tijd. De regelmatigheid in de ruimte verplicht ons tot de erkenning, dat alle natuurgebeuren zonder uitzondering onderworpen is aan
wetten, die het op volstrekte wijze bepalen ; de regelmatigheid in den
tijd noemen wij doorgaans het beginsel der natuurconstantie, waardoor
wij inzien, dat de wettelijke bepaling van het natuurgebeuren op even zulke
volstrekte wijze, als bestendig wordt gedacht. De wettelijke ordening
van het natuursysteem is dus onafhankelijk van ruimte en tijd ; deze
oefenen op de oorzakelijke orde van de natuurverschijnselen geen invloed
uit.
Deze algemeene constantiewet van de natuur wordt vaak uitgedrukt
door het beginsel : dezelfde oorzaken brengen dezelfde gevolgen voort.
Het houdt derhalve verband met het oorzakelijkheidsbeginsel, maar is
nochtans dit beginsel niet. Immers het veronderstelt veeleer het oorzakelijkheidsbeginsel. Dat dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen voortbrengen is afhankelijk van de algemeene wet, dat alle gebeuren of ontstaan
een oorzaak moet hebben. In plaats van de oorzakelijkheid drukt het
beginsel de volstrekte eenvormigheid uit in de causale verhoudingen, en
moet het dus beschouwd worden als een synthetische gevolgtrekking uit
het oorzakelijkheidsbeginsel. Als zoodanig is het nochtans de grondslag
voor alle natuurwetten. !lit de waarneming van sommige gevallen trekken
wij het besluit van de algemeenheid eener wet door het bemiddelende
inschuiven van de deterministische constantiewet, die ons verzekert, dat
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de natuurlijke verhoudingen altijd volgens denzelfden regel geschieden.
Grijpt zij met een eenvormige regelmaat in, dan mogen wij uit de gegronde
waarneming van sommige gevallen tot alle besluiten en dit in een universeele wet vastleggen. Het beginsel van de inductieve methode is derhalve
het natuurdeterminisme.
Nu blij ft ons nog de vraag : welke kenniswaarde wij aan de inductiemethode kunnen toeschrijven m.a.w. welke waarde kan logischer wijze
aan de wet of theorie toegekend, waarin de inductie uitmondt ? Gewoonlijk zegt men, dat zij nooit de hooge waarschijnlijkheid te boven gaat : uit
de herhaling der verschijnselen en de proefondervindelijke verificeering
der wet is niet volgens het algemeen gevoelen de noodzakelijkheid het
rechtstreeksch gevolg en is diensvolgens niet de volstrekte zekerheid
van de wet af te leiden. Deze meening legt echter wellicht te veel
nadruk op het veralgemeeningsproces van de inductie en te weinig
op het beginsel, dat ons toelaat de algemeene wet te formuleeren. De
inductie is niet het besluit van enkele gevallen tot alle, maar wel dit
besluit op grond van een beginsel, nl. dat van de standvastigheid der
natuur.
De waarde der inductie hangt dus af van de waarde, die wij aan
dat beginsel toekennen. Het inductiebeginsel is een corollarium van het
oorzakelijkheidsbeginsel, en zijn waarde overtreft nooit deze van dit
laatste. Welnu, de causaliteit is niet een volstrekt noodzakelijk beginsel
van het denken ; immers kennisgebieden als logica, moraal en mathesis
steunen niet op het causaal determinisme en opereeren niet met zijn
beginsel. Maar het is een noodzakelijk beginsel tot het objects- of realiteitsdenken.
Opdat het objectsdenken mogelijk wezen zou, moeten wij de intelligibiliteit van de werkelijkheid postuleeren. Zij is niet evident, maar, zonder
haar, is de werkelijkheid niet voor te stellen. De intelligibiliteit beteekent
nu niets anders dan de voorstelling, dat de werkelijkheid ingericht is volgens onze denkbeginselen en dat er een harmonische verhouding tusschen beide bestaat. Het inductiebeginsel maakt dus deel uit van de
voorwaarden, die vereischt zijn tot de voorstelbaarheid van de realiteit,
en is derhalve een noodzakelijk beginsel tot het objectsdenken. Het is een
postulaat.
Niet op de kennisleden zelf berust bijgevolg de waarde van het inductief
beginsel en van geheel de inductie, maar op de finaliteit van het denken.
Willen wij ons rekenschap geven van de werkelijkheid, dan moeten wij in
haar een deterministisch weefsel zien, waarin de oorzakelijke verhouding
volgens vaste regelen gebeurt en bestendig blij ft. Veranderen onophou180

dend de oorzakelijke betrekkingen, dan kunnen wij geen beeld van de
realiteit verkrijgen, dan is zij een chaotische, onvoorstelbare vloed van
processen, die voor geen verstandelijke bevatting vatbaar is. Op dit wezen
van onontbeerlijk postulaat tot het objectsdenken berust de waarde van
het inductief beginsel. Het is dus noch evident noch bewijsbaar, maar
het is een postulaat. Geheel het inductief proces hangs van zijn waarde
af. Zoo gelooven wij in de algemeengeldigheid der physische theorieen
en natuurwetten niet wegens hun onmiddellijke of middellijke evidentie,
maar wegens het felt, dat zij ons toelaten op enkelzinnige wijze de realeit
voor te stellen, en de realiteit te beschouwen als een synthetisch systeem
van processen die voor den geese bevattelijk zijn. Hoogere zekerheid kan
hun dus niet worden toegekend. Wij kunnen afzien van het objectsdenken ; maar willen wij de werkelijkheid voorstellen, dan moeten wij ze
ons voorstellen volgens de beginselen, waarin wij de voorwaarden der
objectskennis erkennen, en moeten wij in dezelfde mate vertrouwen schenken aan de inductieve methode. Noteeren wij tenslotte, dat het practisch
welslagen dezer methode onze neiging tot geloof in niet geringe mate
versterkt.
D) INDUCTIE EN SYLLOGISME.
Sommige auteurs deden merkwaardige pogingen om het inductieproces
tot een worm van syllogistische deductie te herleiden. Ze redeneerden :
de deductie welke ons leidt tot de physische wet « de metalen zijn uitzetbaar » is de volgende : a, b, c, d, zijn uitzetbaar ;
Welnu, a, b, c, d, zijn metalen
Dus de metalen zijn uitzetbaar.
De middenterm bestaat dus uit de opsomming der bijzondere gevallen.
Het is echter niet moeilijk in te zien, dat deze omwerking tot syllogisme niet opgaat. Immers de wettige conclusie uit bovenstaande praemisses
moet luiden : eenige metalen zijn uitzetbaar, en niet : de metalen zijn
uitzetbaar. Willen wij echter een universeel oordeel als conclusie verkrijgen, dan moet de minor eenvoudig omkeerbaar zijn, wat slechts gebeurt, wanneer de opsomming volledig is en wij gerechtigd zijn te zeggen : a, b, c, d, zijn al de metalen. Bij de uiteenzetting van het wezen der
inductie hebben wij aangetoond, hoe de inductie nooit door volledige
maar altijd door onvolledige opsomming geschiedt.
Van vormelijke zijde moeten wij dus de vereenzelviging van inductie en
syllogisme afwijzen. Dezelfde verplichting wordt ons nog met meer
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nadruk opgelegd, wanneer wij den kennistheoretischen aard der inductie
beschouwen.
a ) De inductie bestaat juist in het afleiden van een universeel besluit
uit bijzondere praemisses. Deze vorm van redeneering heeft tot wezen
een eigenschap, die aan het syllogisme een vormgebrek zou bijbrengen :
het besluit is er altijd breeder dan de praemisse. Het is in zulke omstandigheden duidelijk, dat de inductie geen verborgen vorm van syllogistische deductie kan insluiten.
b) De algemeene gang van beide redeneerigen is grondverschillend.
Het syllogisme ontwikkelt het bijzondere .uit het algemeene ; de inductie
het algemeene uit het bijzondere. Wat voor den eenen vorm het gegeven is, is voor den anderen het einddoel, en wat voor den eenen
het einddoel is, is voor den anderen het uitgangspunt. Beide volgen
dus zeer uiteenloopende wegen.
c) De leidende beginselen van syllogisme en inductie zijn niet dezelfde.
Het syllogisme wordt in al zijn vormen gedragen door de beginselen
van identiteit en uitgesloten derde, naar gelang men het volgens inhoud
of volgens omvang interpreteert. Welnu, het leidend beginsel van de
inductie is het determinisme, de oorzakelijke orde van de realiteit
en de bestendigheid dezer orde, naar omvang en tijd. Het determinisme
berust op het oorzakelijkheidsbeginsel. Dit moet ook zoo wezen, omdat de
inductie zich op het plan der werkelijkheid beweegt, terwijl de beginselen
van het syllogisme sevens ook voor de begrips- of de ideeele wereld moeten
gelden. In deze laatste wereld echter is de oorzaak niet de algemeene leidraad van onderzoek (logica noch wiskunde opereeren met de oorzaakgevolgverhouding ). In feite zijn de twee vormen van redeneeringen aan
verschillende zijnstrappen aangepast ; de syllogistische aan de ideeele,
de inductie aan de reeele orde. Het syllogisme leert ons niets over zijnsverhoudingen ; alleen de inductie doet dat ; de inductie leert ons niets over
begripsverhoudingen ; alleen het syllogisme doet dat. Wij staan dus hier
voor een tweevoudige kenniswijze aangepast aan de twee onderdeelen der
zijnswereld.
d) Ten slotte vervullen beide niet dezelfde rol in ons kennisleven.
Ons kennisleven wentelt rondom het noodzakelijke en het algemeene.
De inductie leidt ons tot dit algemeene, terwijl het syllogisme de gevolgtrekkingen uit het algemeene ontwikkelt. De inductie is de methode, waarvan wij ons bedienen om de algemeene praemisses to ontdekken ; zij is de
oorsprong van het algemeene, waardoor aan het syllogisme de noodige
praemisses verschaft worden. Wij bouwen derhalve in de deductie de
praemisses van het syllogisme uit, en laten aan het syllogisme de taak
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uit de inductief gewonnen praemisses de gevolgen, die er in vervat zijn,
to ontwikkelen. Aristoteles kende dit grondverschil tusschen beide in
de Topica zet hij het zeer duidelijk uiteen. De inductie beantwoordt onze
vraag : hoe verkrijgen wij de algemeen-geldige oordeelen, die het syllogisme tot major dienen ? Het syllogisme beantwoordt een andere vraag :
hoe leiden wij waarheden of uit dergelijke algemeene praemisses ? Het
syllogisme veronderstelt dus het voorafgaan der inductie de inductie
leidt tot de syllogistische deductie in.
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HOOFDSTUK XVI.

DE KRITISCHE METHODES.
Door de deductie en de inductie stellen wij de wetenschap samen ; zij
zijn de constitutieve methodes van wetenschappelijke kennis. Met de
samenstelling echter is de geest niet tevreden, omdat hij wezenlijk kritisch staat tegenover zijne constructies. Na de wetenschap te hebben
opgebouwd, stelt de geest een kritisch onderzoek in nopens de waarde
van het rationeel geheel, dat hij door persoonlijke werkzaamheid contrueerde. De methode, die hij in de becritiseering en niet in de samenstelling der wetenschappelijke kennis volgt, noemen wij de kritische.
Zij leiden niet tot de wetenschap, maar tot de bepaling harer waarde ;
zij leiden tot de constructie van een wijsgeerige discipline, welke voor
doel heeft onze objectskennis te toetsen aan de wetenschappelijke requisita : deze discipline draagt den naam van kenniskritiek.
Door haar is het dat de vraag rijst van de mogelijkheid van wetenschappelijke kennis. Niet van haar zijnsmogelijkheid, maar van haar waardemogelijkheid. Aan welke voorwaarden moet de kennis beantwoorden,
opdat zij zou kunnen aanspraak maken op die eigenschappen, waarin wij
de grondslagen zien van onze beoordeeling als wetenschappelijke waarde?
Tegenover dit vraagstuk kunnen wij de ideeengeschiedenis zeer
duidelijk in twee helften verdeelen :
1 ) een tijdstip gaat vooraf, waarin de realiteitswaarde on zer kennis
als het ware verondersteld wordt in plaats van bewezen of beoordeeld ;
2 ) een tijdstip volgt, waarin zij wezenlijk een probleem, zelfs het groot
probleem wordt, waarover de kritische geest nadenkt.
De koersverandering van het kritisch denken, die zich met ongewone
helderheid afteekent, wordt ingeluid door het Cartesianisme, dat zelf
voorbereid was door een hevige kritiek op de eerste periode, in de
eeuwen van nominalisme en Renaissance. Men ontdekt in elke kennis
het << ik », en vergt dat alle kenniskritiek van de beschouwing van het
ik zou uitgaan. De historische ontwikkeling van ons vraagstuk leert ons,
hoe de geest fundamenteel drie verschillende wegen gevolcid heeft om
de waarde van zijne kenniswereld te bepalen.
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De eerste weg, die eigen is aan de voor-Cartesiaansche peiiode, is
deze, waardoor de objectswaarde van de kennis veeleer verondersteld
dan verklaard words, en dus de objectswaarde onkritisch of half-kritisch
bevestigd is. Om die reden geven wij haar den naam van metaphysische
of ontologische methode.
De tweede weg veronderstelt den Cartesiaanschen omkeer in het
denken. Is het ik het eenig onmiddellijk objectsgegeven in elke kennis,
en moet elke kritische beschouwing noodzakelijk van het ik uitgaan, dan
meende deze methode in de analyse van het ik, van zijn kenvermogens
en van zijn kennisinhoud, de waarde der kennis metterdaad te vatten. Wij
noemen haar dan ook te recht de psychologische of de empiristische
methode : empirische, omdat zij berust op de mededeelingen der uit- en
inwendige ervaring
De derde weg ontstond uit het besef van de ontoereikendheid der
psychologische methode. Om aan de gebreken dezer laatste te ontkomen,
ging men over tot de ontleding van het object, niet als zelfstandig zijn,
maar als kennisobject. Die derde methode bestaat in de bepaling der
logische voorwaarden tot de mogelijkheid van objectskennis. Zij draagt
den naam van transcendentale methode om de reeds vroeger vermelde
reden. Zij kan ook logisch genoemd worden om haar van de psychologische te onderscheiden.
Wil men deze methodes met een historische figuur verbinden, dan is
de eerste methode die van Aristoteles, de tweede die van J. Locke en de
derde die van I. Kant.
.

1) DE METAPHYSISCHE METHODE.

Wij hoeven deze methode slechts te beschouwen in zoover zij de
objectswaarcle der kennis wil vaststellen. Zij gaat uit van de bevestiging
eener werkelijke zijnswereld, die onafhankelijk is van het denken. In
tegenwoordigheid van het denkverschijnsel stelt zij als postulaat de
volledige overeenstemming op van de denkwereld met de zijnswereld :
de wereld van het onafhankelijk zijn is ingericht op dezelfde wijze als de
rationeele orde van het denken. Deze opinie is niet het besluit van
eene bewijsvoering, maar een onwrikbare grondovertuiging, die in het
natuurlijk besef van ons denkleven haar wortel heeft. Door dit postulaat
blijkt duidelijk, hoe onze begripswereld, in zoover zij positief de zijnswereld wil uitdrukken, een objectswaarde heeft, want beide werelden zijn
tot elkander gepraeordonneerd. De hoogste begrippen en beginselen,
die wij aan de spits van onze objectswetenschap plaatsen, hebben een
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realiteitswaarde, niettegenstaande zij op de eerste plaats de begripswereld systematiseeren : de beginselen van identiteit, tegenspraak e.a.
Belden terzelfdertijd als wetten van het denken en als wetten van het
zijn. Als gevolg van deze aanvankelijke postulaten, die de mogelijkheid
van volgeldige objectskennis veronderstellen, stelt de metaphysische
methode niet de vraag : is vol-geldige objectskennis mogelijk ?, integendeel : hoe is zij mogelijk ? De methode bestaat dus in het uitteekenen van
het proces, hoe de kennis objectskennis wordt.
De eerste phase van dit proces is de constructie van een begripmatig
systeem, waarin al de bestanddeelen met elkander volgens de loutere
consequentie verbonden zijn : hierdoor is voldaan aan de logische wet
der volstrekte enkelzinnigheid, voorwaarde tot alle denkbaarheid. Men
zou kunnen zeggen, dat de tweede phase zeer eenvoudig zou kunnen zijn,
immers, bij onmiddellijke toepassing van het realistisch postulaat zou
men zonder verwijl realiteitswaarde kunnen toekennen aan een logisch
geconstrueerd systeem. Zoo eenvoudig is nochtans de tweede phase niet,
en wij zouden te kort komen aan het objectief weergeven van die methode,
indien wij zoo vlug te werk gingen.
De metaphysische methode erkent, dat de realiteit ons slechts als
bewustzijnsfeit is gegeven, en dus, in een andere bestaansmodaliteit dan
de werkelijke, zoodat deze modaliteit bestaat in een ideeele, logische
betrekking tusschen twee zelfstandige realiteiten, die kennissubject en
-object zijn. Zij gaat derhalve na, hoe deze betrekking tot stand kan
komen. Dit tot stand komen beeldt zij in den kennisoorsprong uit. Door
den oorsprong van de objectsbegrippen begrijpen wij, hoe twee vreemde
realiteiten een ideeele betrekking kunnen fundeeren. Alle kennisobject
komt tot ons van een uitwendige realiteit, en om het te begrijpen moeten
wij de onontbeerlijke geestesactiviteiten ontwikkelen, die het object, van
deze uitwendige afstamming of tot den uiteindelijken begripsvorm verwezenlijken, op zoodanige wijze, dat wij nooit het contact met de
uitwendige realiteit verliezen. Vaak hebben wij aan deze activiteiten ter
gelegenheid van de discussie der abstractie herinnerd.
De objetswaarde der wetenschap, in zoover de metaphysische methode
haar tracht te verklaren, berust dus op een dubbelen grondslag :
) op het realistisch postulaat, waardoor het bestaan eener zelfstandige realiteit en het parallellisme onzer denkwereld daarmede worden
bevestigd
2) op de psychologische oorsprongstheorie der begrippen, die in de
abstractie uitmondt.
Deze methode heeft het groot gebrek juist datgene te veronderstellen,
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-waarnaar de moderne kritiek meent te moeten vragen. Zij is daarom
onvereenigbaar met de vereischten eener vooroordeelsvrije kennistheorie.
Het realistisch postulaat bevat in zich het wezenlijke van wat de kennistheorie wil ophelderen en kritisch fundeeren, zoodat wij ons verplicht
zien de metaphysische methode als voor-kritisch standpunt of te wijzen.
Bovendien is de abstractietheorie, zooals wij meermaals gezien hebben,
een onhoudbaar leerstuk, waaruit volgt, dat ook het verklaringsessai
schipbreuk lijdt. In historisch opzicht was het nochtans het postulatief
karakter, dat bevochten werd en aanleiding gaf tot den groei der kennistheorie uit de nominalistische kritiek op het fundamenteel dogmatisme
der metaphysische methode.
2 ) DE PSYCHOLOGISCHE METHODE.
Als slot- en hoogtepunt van de nominalistische kritiek op de vorige
methode kan Descartes gelden. Niet het zelfstandig zijn kan voorwerp
wezen van onmiddellijke affirmatie, maar alleen het ik of zijn bewustzijnsinhoud. Het is dus van hieruit, dat men meende de kenniskritiek of
het constateeren harer objectswaarde te kunnen aanvangen. Meer dan
de rationalistische strooming, die op Descartes volgde, tracht de empiristische die hem bevocht, zich van zijn methodisch uitgangspunt met
de uiterste consequentie te bedienen. Het Engelsch empirisme, waarin
Locke en Hume de hoofdfiguren zijn, huldigde in overeenstemming
daarmede, de psychologische methode.
Llit de vraagstelling straalt reeds het psychologisch gehalte der methode
door. Het empirisme bedoelt ongetwijfeld het fundeeren van objectskennis, het bepalen van de waarde onzer wetenschap. Doch het wil
dat bereiken, evenals de voorkritische houding, door het ontwikkelen
van den oorsprong. Gegeven is ons de kennis als bewustzijnsfactum.
Haar waarde moet derhalve uit de ontleding van dit factum voortvloeien.
Dit factum is het rechtstreeksch gevolg van de uitoefening onzer kenvermogens. Deze vermogens moeten dus onderzocht worden. Het psychologisch empirisme onderzoekt ze in hun verrichtingen en tracht op die
wijze de kennisvorming op te helderen ; het onderzoekt ze bovendien in
hun oorsprong en bepaalt op die wijze de grenzen, waarbinnen echte
kennis kan gegeven worden ; het onderzoekt ze in haar gevolg, d.w.z. de
kennis en is dienvolgens een psychologische ontleding der voorstelling.
Ten slotte tracht het den actueelen inhoud van ons kennisleven te verklaren door een soort geschiedenis van den geest, d.w.z. door de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken uit de primitieve denktoestanden,
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door de vorming van het individueel denken uit de progressieve ontwikkeling van den geest in de verschillende stadia van het leven. De
psychologische methode bestaat dus uit de waarneming van het bewustzijn ; het bewustzijn schouwt in zich zelf om de hand to leggen op de
natuurlijke processen der kennis. Zij beschrij ft dus hoe objectskennis
wettig kan genoemd worden. Zeer tref fend heeft Kant deze methode
de << Geographie » van den geest geheeten. Die naam beantwoordt aan
haar wezen. Zij ontvouwt de psychologische samenstelling van het kenvermogen, den weerklank dezer samenstelling op de vorming van de
objectskennis en bepaalt de organische voorwaarden, waaraan de objectskennis op straf van niet-zijn moet beantwoorden.
Tot op onze dagen vindt deze methode talrijke voorstanders, ofschoon
haar ontoereikendheid in meer dan een opzicht duidelijk aan het licht
getreden is. De vraagstelling zelf beantwoordt niet aan de kritische. Wij
vragen naar de objectswaarde onzer kennis, terwijl het psychologisme
invalt met de vraag, hoe wij objectsvoorstellingen verkrijgen. Voor de
kritische vraag is het onverschillig vanwaar voorstellingen tot ons komen,
als wij hun objectswaarde maar kunnen inzien. Toch is daarom het
psychologisch onderzoek der kennis niet nutteloos, maar het kan niet
meer zijn dan een voor onderzoek, dat inleidt tot de waarachtige kennisleer en niet deze kennisleer zelf. Het is dus niet aan het kritisch vraagstuk
aangepast, welke ook het gehalte van zijn opzoekingen moge zijn. Ilit
eenloopend is in overeenstemming met dit onderscheid beider voorwerp.
Het voorwerp van een onderzoek, volgens de psychologische methode
gedaan, moet de ontleding zijn van het subjectief kenvermogen, en kan
geenszins de ontleding zijn van de kennissoorten. En Loch vergt het
kritisch probleem juist het onderzoek van een kennissoort, nl, die der
objectskennis. Welnu, het soortelijke eener kennis hangt niet alleen van
de er bij betrokken kenvermogens af, maar tevens van den aard der
kennisinhouden zelf. Daarom kan de psychologische methode nooit meer
dan een deel van het vraagstuk beantwoorden, en wat psychologisch
verklaard is, moet nog kritisch-kennistheoretisch verklaard worden.
Het groot bezwaar, waaraan elke psychologische methode blootgesteld
is, ligt in het feit, dat zij feitelijk voor elk waarde-probleem moet falen.
Als ervaringsmethode leert zij ons slechts wat is, terwijl wij in het
kritisch vraagstuk vragen naar wat moet zijn. Door de empirische doorvorsching van het bewustzijn kan ons alleen duidelijk worden aan welke
kennis wij objectswaarde toeschrijven, doch dergelijke facticiteit is geen
grond voor de geldigheid, d.i, voor de noodzakelijkheid dezer toeschrijving. Het kritisch vraagstuk betwij felt geenszins, dat wij in bepaalde
1 88

'

gevallen de kennis met objectswaarde toerusten, doch wil ons leeren
wanneer dit wettig gebeurt en onder welke voorwaarden. Het beroep op
het felt is geen toereikende verklaring. Feitelijk leers ons de psychologische waarneming onder het geleide van welke organische wetten,
begrippen en oordeelen tot stand komen ; opdat wij echter in deze wetten
terzelfdertijd voorwaarden zouden erkennen voor de objectieve geldigheid
van kennis, moet echter het kritisch probleem van elders uit opgelost
zijn : wij moeten door een anderen gedachtengang bewezen hebben,
dat de organische structuur van begrip en oordeel metterdaad de grond
is van zijn logische geldigheid en waarde. Men is niet gerechtigd
onmiddellijk van de organische vorming tot de logische objectswaarde te
besluiten. Zulks vloeit voort uit de algemeene overweging, dat de beschrijving van een proces nooit voor den geest de verklaring zijner
waarde is. Waarom ? Omdat het factische niet noodzakelijk beantwoord
aan het normatieve, en indien beide feitelijk toch samenvallen, die overeenkomst langs andere wegen moet bewezen worden. Immers beschrijven
is noch verklaren noch bewijzen. Het psychische is als deel van de zijnswereld niet ipso facto het axiologische of de geldigheidsnorm. Het
gevolg daarvan is dan, indien ook de psychologie ons de feitelijke
vorming van de objectskennis natuurgetrouw mededeelde, wij toch nog
zouden gemachtigd zijn de kritische vraag naar haar waarde te stellen.
Bovendien, zelfs in de veronderstelling dat het absurde denkbaar
ware, dat de factische beschrijving van het kennisproces ook zijn
waarde bepaalde, dan nog zou haar methode niet aan al de vereischten van het kritisch vraagstuk voldoen. Immers, 'de inwendige
waarneming als bevatting van een concreet en bijzonder proces, is altijd
de waarneming van mijn denkorganisatie. Breiden wij deze waarneming
volgens het algemeen beginsel der inductleve methode uit tot een zekere
algemeenheid, dan kom ik toch nooit buiten den kring van de denkorganisatie. De fundeering der objectswaarde komt dan toch nog altijd
neer op den dwang zoo te moeten denken, niet anders te kunnen denken,
tengevolge van de organisatie van het denkvermogen. Welnu, deze
grondslag is onvoldoende tot het vestigen van de noodzakelijkheid en,
de algemeengeldigheid eener objectskennis. Want, door de noodzakelijkheld verstaan wij niet slechts den subjectieven, d.w.z. den onontwijkbaren
dwang tot zoo-voorstellen, voortspruitende uit de organische samenstelling en wettelijkheid van mijn denken ; maar haar gebied strekt zich ook
over den objectigven uit. Welnu, de psychologische ervaring overschrijdt nooit de grenzen van het subjectief denken. Dus elk psychologisch
resultaat op zich zelf beschouwd is een subjectieve noodzakelijkheid, die
,
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nog objectief verklaard moet worden, om aan de desiderata der wetenschapskritiek te voldoen. Bijgevolg voert de psychologische methode
alleen tot de navorsching van het subjectief uitzicht der objectskennis,
en moet zij het objectief uitzicht onbeantwoord laten.
Ten andere de psychologische methode vat de elementen der kritische
`discussie niet op volgens hun wezenlijke natuur. Tusschen psychologische
kennistheoretische indeelingen van bestanddeelen heerscht er niet noodzakelijk een volmaakte overeenkomst. Zoo erkent de psychologie b.v. het
onderscheid van zintuigelijk en verstandelijk kenvermogen, maar ze kent
geen afzonderlijke deelen in dit laatste, terwijl de kennistheorie scherp
onderscheid maakt tusschen verstand en rede ( de Scholastiek ), tusschen
verstand, oordeelskracht en rede (Kant), als fragmenten, of beter als
bloot kritische aspecten van het psychologisch een en ondeelbaar denkvermogen. Deze aspecten worden door de kenniskritiek niet beschouwd
als psychologische vermogens, maar als functies, als bepaalde toepassingen van een vermogen. De ontvouwing van het psychisch kennisverloop kent dus de noodwendige oogpunten niet, waaronder dit verloop
moet beschouwd worden om zijn objectswaarde te bepalen. Psychologie
en kennistheorie moeten dus niet noodzakelijk convergent zijn in hun
analyses : zij kunnen zich van elkander verwijderen, omdat zij de kennis
van zeer verschillende standpunten uit beschouwen. Kennistheorie is
geen zielsontleding, maar kennisontleding.
Urn al deze redenen moeten wij de psychologische methode a fwijzen.
Bijna om dezelfde redenen werd zij veroordeeld door I. Kant, die haar
door de transcendentale verving.
3) DE TRANSCENDENTALE OF LOGISCHE METHODE.
Zooals de metaphysische methode stela de transcendentale de kritische
vraag in haar voile waarde. Kennis of wetenschap is sedert de magistrale denkleer van Descartes, op de eerste plaats en als onmiddellijk
gegeven, bewustzijnsinhoud, waaraan wij terecht of ten onrechte objectswaarde verleenen. Of dit rechtmatig gebeurt, is juist de kritische vraag.
Om dit uit te maken veronderstelt de metaphysische methode, dat er een
van de kennis onafhankelijk object is en dat de objectieve kennisinhoud er mede overeenstemt, ten eerste, door de algemeene, finalistisch
geordende zijns- en denkwereld en, ten tweede, door de ontleening van
den objectieven inhoud aan die zijnswereld. De psychologische methode
daarentegen zag van die postulaten af, nam de objectieve inhoud als
bewustzijnsfeit en ontleedde op welke wijze dit juist tot stand gekomen
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N`vas. De eerste methode loste het vraagstuk op door een machtspreuk ;
de tweede vermeed het vraagstuk door een dubbelzinnigheid. De transcendentale methode wil zoowel het een als het andere vermijden. Tegen het
dogmatisme der ontologische in, zwijgt de transcendentale over de onafhankelijke realiteit, als postulaat of voorwaarde tot de kennis ; tegen het
psychologisme in, laat zij de psychische vorming van het kennisfeit buiten
beschouwing. Zij vraagt zich af, wat wij door object van kennis verstaan.
Zij onderzoekt het wezen van een kennisobject, als logisch bestanddeel,
en, uit de bepaling van zijn natuur, ontwikkelt zij de voorwaarden, die een
dergelijk object mogelijk maken. Onder deze voorwaarden maakt zij een
groot onderscheid : daar alle objectskennis, de noodzakelijke eenheid is
van verschillende voorstellingen, is zij de uitdrukking eener synthese, die
vorm en inhoud heeft ; de vorm is het bestanddeel dat de noodzakelijke
eenheid in zich sluit en de inhoud de veelvuldigheid van het gegevene.
Als noodzakelijke factor is de vorm alleen voor rationeele systematisatie
vatbaar. De transcendentale methode bestaat derhalve in de ontwikkeling
der noodzakelijke en dus vormelijke voorwaarden, die een kennisobject
mogelijk maken. Is nu objectskennis het voorwerp der wetenschap, dan
onderzoekt zij de noodzakelijke voorwaarden tot de wetenschap. Die zijn
uit oorzaak hunner noodzakelijkheid apriorisch en worden dus niet uit de
feitelijke wording der wetenschap, maar uit haar begripmatig gehalte
gededuceerd.
Deze methode schijnt de geschikte te wezen om het kritisch vraagstuk
op bevredigende wijze te behandelen. Dit wil echter niet zeggen, dat zij
zonder bezwaar is ; zij heeft integendeel een groot gebrek : zij veronderstelt ni. zonder onderzoek de noodzakelijkheids- en algemeengeldigheids
waarde van sommige wetenschappen, waaruit zij haar objectskennis ontleent. Zij vraagt : hoe deze wetenschappen mogelijk zijn, doch niet :
of zij mogelijk zijn. Er blij ft dus nog altijd een leemte in het onderzoek over. Die leemte doet zich sterk gevoelen na de kenniskritiek der
vorige eeuw. Waarom ? Omdat zij juist de objectswaarde dezer wetenschappen betwistte ten gevolge van een strenge, soliede kritiek op
haar grondbegrippen- en beginselen. Voor de 1 8e eeuw zelfs moeten wij
maar denken aan de scherpe analyses van D. flume, .die de objectswaarde
der natuurwetenschap van haar evidentievoetstuk haalde. De transcendentale methode lijdt dus evenzeer onder hare postulaten. Doch zij
is onbetwistbaar de rechte weg om het waarde-vraagstuk der logische orde
op te lossen. Het mogelijk zijn van deze orde is een noodlot, dat wij
iorider bewijs noch deductie moeten aanvaarden, willen wij geen sceptici
wbrden ; maar eens dat wij ze aannemen, kunnen wij, van dit geloofs191

factum uit, de elementen dezer orde door reduceering als Naar noodzakelijke voorwaarden fundeeren.

4) ONZE MEENING.
Drie methodes konden wij uit de ontwikkeling van het wijsgeerig denken opdiepen: de psychologische, de transcendentale en de metaphysische.
De lezer zal merken, dat wij ze hier niet in hun historische volgorde opsommen. Dat is omdat die volgorde niet steunt op hun historisch verschijnen, maar op het aandeel hunner logische samenwerking en de orde van
toepassing in dit werk van samenwerking, dat wij de wetenschap noemen.
De centrale methode is de transcendentale, waardoor wij de logische
mogelijkheidsvoorwaarden van wetenschapskennis, d.i. van objectieve,
noodzakelijke en algemeengeldige kennis op het spoor komen. Het is
echter onmogelijk ze uitsluitend toe te passen, omdat zij op een niet
streng denknoodzakelijk postulaat steunt, nl. op de noodzakelijke en algemeengeldige waarde der wetenschappen zooals de mathesis en de natuurkunde. Nu de kritiek de waarde dezer wetenschappen niet onbesproken heeft gelaten, doch er een open vraag heeft van gemaakt, is het duidelijk, dat de transcendentale methode als onvoorwaardelijk middel tot de
bepaling der objectswaarde niet kan aangenomen worden. Anderzijds
blijkt het dat een volstrekt postulaats-vrije kenniskritiek ondenkbaar is.
Het schijnt dus passend te zijn de denkmogelijkheid als aanvankelijk
gegeven te aanvaarden en daarop in de fundeering van de objectswaarde
der kennis de drie methodes te laten samenwerken. De rol dezer methodes
is niet van denzelfden aard, noch van dezelfde waarde. Zij hebben elke
voor zich een deel van het kritisch probleem op te helderen.
De psychologische methode heeft een voorbereidende rol te vervullen. Zij leidt tot het transcendentaal onderzoek in. Het factische,
of het proces der kennisvorming beantwoordt niet aan het kritisch probleem. Maar daaruit volgt niet, dat het bestudeeren van dit psychologischfactische volstrekt nutteloos is. Deze studie is een hulpwetenschap voor
de kennistheorie, die er een duidelijk afgebakend voorwerp aan geeft. He
nut dezer hulpwetenschap is des te grooter, naarmate wij bedenken hoe
de expositie der kennistheorie feitelijk de psychische voorstudie niet
kan ontberen : noch Aristoteles, noch Locke, noch Kant hebben hun
kennisleer feitelijk geheel zuiver van psychologische gegevens kunnen
houden : de psychologische en de axiologische aspecten zijn aspecten van
een en dezelfde zaak, nl. van de objectskennis. Het is bijgevolg duidelijk,
dat zij tot de kennisleer kan bijdragen. De tweede rol van de psycholo192

gische methode vloeit voort uit een beschouwing, waaraan wij meermaals
in den loop van dit werk hebben herinnerd. Haar is het voorbehouden ons
de motieven van dwaling te ontwikkelen, en dus het kritisch onderzoek
tegen de oorzaken van on-waarde te beveiligen. Deze oorzaken zijn van
subjectief-psychologischen en niet van logischen, dus niet van rationeelen
aard. De psychologische voorstudie heeft dus tot taak ons door het besef
van de dwalingsoorzaken in de maat van het mogelijke tegen de dwaling
te behoeden.
Eindelijk is het de psychologische methode voorbehouden ons natuurlijk
vertrouwen in sommige wetenschappen te versterken door het ontvouwen van het psychologisch proces, dat dit vertrouwen komt bevestigen.
Zoo heeft het empirisme een groot aandeel gehad in het vertrouwen dat
ons wis- en natuurkunde inboezemen. De duidelijke voorstelling b.v. van
het constructief procede heeft ontegensprekelijk licht geworpen op de
logische eigenschappen der wiskunde en die van den psychologischen
uitbouw der natuurwetenschappelijke ontdekking op de logische eigenschappen der natuurkunde.
Hieruit echter blijkt duidelijk dat zij slechts tot inleiding dient en niet
tot bestanddeel van het kritisch probleem.
Dergelijk bestanddeel is de transcendentale methode. Zij ontwikkelt
de logische voorwaarden tot de mogelijkheid der objectskennis. Zij ontleedt in zijn logisch gehalte het objectsbegrip, de voorwaarden tot
de noodzakelijkheid en algemeengeldigheid van de objectskennis en
meteen ook het begrip van ons logisch waardebegrip. Hier komt dus tot
ons het wezenlijke van de kritische vraag, die even onafhankelijk is van
de psychologische zielsontleding als van de metaphysische zijnsontleding.
Wij hebben deze methode gedurig toegepast bij de bepaling van het
denknoodzakelijke : elk logisch waardevraagstuk hebben wij opgelost
met een blik op zijn betrekking als voorwaarde tot de mogelijkheid van
het denken.
Ten slotte blij ft ons nog de metaphysische methode over. In den
loop van dit werk hebben wij haar altijd verworpen en zoo pas hebben
wij ze voor het kritisch probleem verwezen en zulks terecht, meenen wij.
Waarom ? Niet om haar zelf, maar wel om haar aanspraak als volgeldig
investigatiemiddel van de waarde onzer objectskennis. Dit middel kan
zij niet zijn, omdat zij al de noodige bestanddeelen door middel van postulaten veronderstelt. Toch is zij niet zonder eenige waarde voor het kennisprobleem. Haar waarde berust niet op de affirmatie van het ontologisch-volstrekte. Integendeel. Die affirmatie kan door de transcendentale methode gefundeerd worden. Immers buiten het denkmogelijke, zijn
13
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er nog tal van kennissoorten, die innig met het objectsdenken verbonden
zijn, zonder dewelke het objectsdenken onmogelijk wordt. Men kan nu
deze mogelijkheid ontkennen en dit is niet op volstrekte wijze te weer
leggen. Aannemelijk echter blijkt ze niettemin toch te wezen. Daartoe
moeten de noodzakelijke voorwaarden van het objectsdenken aangenomen worden en dat volgens de transcendentale methode zelf. Zelfs
Kant stemde daarmede in. Doch de metaphysische methode is dan een
conclusie op de transcendentale. Zij leidt immers tot de ontdekking van de
onderscheiden verdiepingen van het volstrekt zijn. Deze ontdekking is
niet onvoorwaardelijk, maar verbonden met het postulaat van de mogelijkheid van het objectsdenken. In dezen zin b.v. is het categorieenvraagstuk een fragment der transcendentale methode, dat nochtans de metaphysische niet kan ontberen. Ook bij Kant liggen beide gezichtspunten
onontwarbaar door elkander verstrengeld. Hetzelfde kan men zeggen
voor die vraagstukken, die hij in de antinomieen behandelt en nog voor
talrijke andere.
Het hoogst bereikbare in de fundeering onzer objectskennis vloeit
dus voor ons voort uit het transcendentaal onderzoek der objectskennis.
Als bodem waarop dit laatste zich ontwikkelt, kan het gebied gelden,
dat wij door middel van de psychologische methode konden peilen, terwij1
wij aan de hand der metaphysische methode tal van regulatieve begrippen
en beginselen kunnen ontdekken, waardoor wij de structuurelementen van
het zijn meenen te kunnen voorstellen.
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HOOFDSTUK XVII.

DE MOGELI JKHEID DER KENNIS.
Het kan verwondering wekken, dat wij nog de vraag naar de mogelijkheid der kennis stellen, wanneer wij in het voorgaande over haar gesproken hebben als over een werkelijkheid. Als wij door kennis elke voorstelling verstaan, moet onze nieuwe vraag overtollig blijken, doch wij
verstaan door kennis de wetenschappelijke kennis. Deze is uitgerust met
de vroeger gediscussieerde logische eigenschappen van objectiviteit, nood
zakelijkheid en algemeenheid. Welnu, bewijst het onmiddellijk bewustzijn de werkelijkheid eener voorstelling, het bewustzijn van haar logische
eigenschappen is geen voldoende waarborg voor deze. Wij kunnen immers
op dit gebied de prooi zijn van illusies, waarvan enkele misschien onvermijdelijk zijn en die derhalve de rationeele structuur van ons denkleven
wellicht aantasten. Het vraagstuk der kennismogelijkheid als het onderzoek naar de waarachtigheid der kenmerken, die wij voor een wetenschappelijke kennis opeischen, heeft dus een beteekenis, en moet gesteld,
omdat wij tot verstandsplicht hebben zoo fang mogelijk aan de waarheid te twijfelen en ons slechts gewonnen te geven, wanneer langer twijfelen onmogelijk geworden is. Dit vraagstuk is een der groote leidraden
bij de geschiedenis van het denken. Deze geschiedenis heeft drie typen
van antwoorden gegeven op de vraag naar de mogelijkheid van noodzakelijke objectskennis : het dogmatisme, het scepticisme en het relativisme. Beschouwen wij wat elk hunner beteekent en welke waarde er
aan elk moet worden toegekend.
1 ) HET DOGMATISME.

Over het algemeen beteekent het dogmatisme het onkritisch geloof in
de werkelijkheid van noodzakelijke objectskennis, of, wanneer men het
vraagstuk onder de vlag van de waarheid stelt, de instinctmatige, niet
bezonnen instemming met de waarheid, of de kracht onzer begrippen
om objecten voor te stellen. Alsdan kan men verschillende soorten onderscheiden naarmate het geloof zich uitstrekt over geheel of over een
deel van onze objectskennis. Zoo is b.v, het religieus dogmatisme het
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instemmen, zonder nader onderzoek, met de meening, dat de godsdienstige
dogmatiek een aantal werkelijke wezens of wezensbetrekkingen uitdrukt,
en dat aan de specifieke voorstellingen der godsdienstpsychologie specifieke zijnsverschijnselen beantwoorden.
Het geloof in de objectswaarde van begrippen of in de waarheid onzer
oordeelen is, ipso facto, niet dogmatisch, want dit geloof kan het gevolg zijn van een kritiek. Het is voor het dogmatisme wezenseigen, dat
een dergelijk geloof zonder kritiek verleend words, zonder dat het berust
op een voorafgaandelijk onderzoek naar de waarde en de waarheid. Het
komt dus in den geest van dit naief standpunt tegenover het geestesleven
niet op, ook maar een oogenblik te twijfelen aan de geldigheid onzer
objectsvoorstellingen. In welke betrekkingen subject en object staan in
de kennis, onderzoekt de dogmaticus niet. Hij geloof t, dat object en
subject tegenover elkander staan, en dat het eerste door het tweede in
zijn wezenlijke natuur en zijn specifieke eigenschappen opgenomen wordt.
Hij beseft niet dat het subject in de kennis een eigenaardige verstandsfunctie uitoefent, en dat het object door de verwerking in het kennisproces een diepgaande wijziging kan ondergaan. Het is integendeel voor
hem klaarblijkend, dat onze kennis een objectief verloop in zijn wezen
en zonder deformatie opneemt en uitspreekt op adekwate wijze wat buiten
het subject omgaat. Zijn geloof strekt zich dus over twee verschillende
dingen uit : 1 ) dat buiten onze kennis jets, nl. het object der kennis,
als zelfstandige werkelijkheid bestaat 2) dat wat wij in de kennis voorstellen, juist is wat zich in de buitenwereld voordoet. Onze kennis is
derhalve een natuurgetrouwe photographie van het object, doch een photographie, die niet alleen den uitwendigen vorm maar ook het innerlijk
wezen laat doorstralen.
De dogmaticus laat zich derhalve leiden door de overtuiging dat het
zelfstandig object een alles overheerschenden oorzakelijken invloed uitoefent op ons denkvermogen, zoowel in zijn zintuigelijk als in zijn verstandelijk aspect, en dat ons denkvermogen slechts tot taak heeft dezen
invloed te ondergaan, en het object op te nemen zonder organische
vervorming. De kennis is in dit verband de causale invloed, die uitgaat
van een zelfstandig ding op een volstrekt passief subject.
Welnu, dit voor-wetenschappelijk standpunt, dat wij bij den aanvang
van de beschaving aantref fen en eveneens bij het louter empirisch denkleven van den mensch die door geen twijfel gekweld is, is verouderd en
door de vakkundige ontleding van de kennis ( door de logica), en van
de kenvermogens ( door de psychologie) op doeltreffende wijze weerlegd.
Van een psychologisch standpunt uit, hebben wij in het denkvermogen
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een spontane werkzaamheid leeren zien, welke dienvolgens haar stof
of gegeven op een eigenaardige wijze verwerkt, waaruit volgt, dat er van
de subjectszijde niets is dat ons de adekwatie der voorstelling met het ob.
ject waarborgt. De logische ontleding van de kennis anderzijds bewees, dat
zij als begripsvoorstelling altijd algemeen en abstract is, terwin het object
concreet en individueel gedacht wordt. Minstens een zijnsverschil tusschen
voorstelling en object is onloochenbaar : de zijnsvorm van het begrip
is onderscheiden van den zijnsvorm van het object. In deze omstandigheden is het logisch, dat men ten minste de waarde onderzoeke
der algemeene voorstelling, zoo haar object concreet en individueel is.
Het dogmatisme berust dus op een aantal zonder eenige kritiek aangenomen supposita ; b.v. op deze : dat er een zelfstandig object is (postulaat
der buitenwereld) ; dat het algemeene der begripsvoorstelling ook op
zekere manier in den werkelijken zijnsvorm moet aangetrof fen worden
( postulaat van het realisme) ; dat tusschen de objectieve zijnsorde en
de menschelijke, logische begripswereld een volmaakte overeenstemming
heerscht ( postulaat der algemeene rationaliteit), enz. enz. Daarenboven
is zijn onderbouw ontoereikend en door de wetenschap weerlegd.
Er is bovendien nog een soort dogmatisme van algemeenen aard : de
onbetwiste vertrouwbaarheid van het verstand of het geloof, dat het kenvermogen tot het bereiken der waarheid voorbeschikt is, m.a.w. dat wij
kunnen vernemen wat het zijn in zich zelf is. Is niet veeleer alle kennis
betrekkelijk tot de structuur van mijn vermogen? Wij zullen dit discussieeren bij een latere gelegenheid. Doch die vertrouwbaarheid is niet zoo geaard, dat wij ze zonder onderzoek moeten aanvaarden. Een verstand, dat
niet geschikt is tot het bemachtigen van het eigen zijn der dingen is niet
contradictorisch : denken en kennen behouden een beteekenis, indien b.v.
ons kenvermogen de wezenheid der dingen niet kende. Logica, moraal,
mathesis e.a. blijven volwaardige wetenschappen, zoo ons verstand niet
voor de realiteit vertrouwbaar is. De evidentie anderzijds is onmachtig
om deze vertrouwbaarheid aposteriorisch to fundeeren. Hier ook gaat
het dogmatisme voorzichtig de moeilijkheid uit den weg, die geschapen
wordt door de mogelijke subjectiviteit van alle denkprocessen.
Met dit verouderd standpunt kunnen wij ons niet vereenigen. Wij hebben leeren twijfelen aan de uitwendige gedaante onzer wetenschappelijke
kennis, en voelen ons verplicht tot een nauwkeurig onderzoek dezer
kennis .
2 ) HET SCEPTICISME.
Tot deze voorstelling heeft het scepticisme krachtdadig bijgedragen.
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Het vloeit uit historische motieven voort : in Griekenland ontstond het
na de fang der Aristotelische logica in de laatste fundeering onzer
wetenschap ; in het moderne Europa na de geweldige ineenstorting van
de unitaire levensbeschouwing der christene Middeleeuwen tengevolge
van de kritiek van Renaissance en Hervorming. Het scepticisme gaat uit
van de onloochenbare ervaring der dwaling in de wetenschap die wij objectief waanden. Daar nu in een achterhaalde dwaling onze objectskennis
zich met dezelfde wetenschappelijke hoedanigheden in het bewustzijn
voordoet, betwijfelt het of de schijn deter hoedanigheden in eenig geval
vertrouwen verdient. Wij voelen ons vaak genoodzaakt tot de affirmatie
van waarheden, maar deze subjectieve noodzakelijkheid is als waarborg
van waarheid ontoereikend. De scepticus heeft het wezen der objectskennis gepeild en bevonden, dat de geest in de voorstelling een specifieke
activiteit uitoefent en derhalve niet als een louter receptie-vermogen van
gegeven werkelijkheid kan beschouwd worden. Deze werkzaamheid nu
kan voor gevolg hebben, dat het object diepgrondige wijzigingen ondergaat, dat het niet meer voorgesteld wordt zooals het op zichzelf is, maar
zooals het met betrekking tot de subjectieve kennisfactoren is. Deze
factoren stellen alsdan een object voor, dat met het gegeven object geen
gelijkenis vertoont, maar integendeel het wezen van den subjectieven
geest weergeeft. In plaats dat de kennis een natuurgetrouwe photographie
van het zelfstandig object zou zij n, is het object in de opinie van het
scepticisme niets dan de projectie van subjectieve verschijnselen buiten
den kring van het subject. De objectiviteit is alsdan een onontwijkbare
illusie van den geest.
Daaruit vloeit, op zeer logische wijze, de houding van den scepticus
voort. Is waarheid de overeenkomst van voorstelling en object, en is
deze niet volstrekt evident, dan is er, opdat we zouden gelooven, een
waarborg of criterium vereischt. Dit criterium vereischt echter weerom
een hooger en zoo tot in het oneindige, wat als gevolg heeft, dat de
overeenkomst of de waarheid nooit volwaardig gefundeerd is. Is nu
de wetenschap een noodzakelijke objectskennis, dan moeten wij besluiten
dat deze volstrekt onbereikbaar is, en moeten wij ons van dergelijke
oordeelen onthouden. Geen oordeel heeft volstrekte objectswaarde : de
wetenschap is dus gesuspendeerd ( Epoche ). Wij moeten ons tevreden
stellen met waarschijnlijke opinies, met den schijn van waarheid en
wetenschappelijkheid.
De apologie van de sceptische geestesrichting kan op verleidelijke
wijze worden geschreven en zij staat onbetwistbaar dichter bij onze
kritische mentaliteit dan het nalef dogmatisme. Haar historisch rol
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versterkt in ons dit gevoelen. Het scepticisme is eenerzijds op alle tijdstippen de reactie van den eerlijken mensch tegen onvoldoend gefundeerde
ideeenconstructies, en anderzijds het uitgangspunt van een nieuwe synthese ; daarenboven is het een behoedsiniddel tegen de natuurlijke voort
varendheid van den geest, die het waarschijnlijke voor waar, en den schijn
voor werkelijkheid neemt. Het is dus een doelmatige geestesdiscipline,
die geleerde en denker moeten huldigen tot wanneer zij volstrekt onmogelijk geworden is.
Aan den anderen kant is het scepticisme theoretisch of logisch onweerlegbaar, indien het zich tot het vooropstellen van het beginsel der
oordeelsonthouding bepaalt. Wanneer het zich echter positief uitspreekt
over de waarde der wetenschap, is het contradictorisch. Om te beginnen
moet reeds het oordeel dat alle wetenschap onmogelijk is, zooals het
beginsel van het scepticisme het wil, als betwijfelbaar aangezien worden :
was dit niet zoo, dan bezaten wij ten minste een wetenschap, nl. die van
het niet-weten. Ook de waarschijnlijkheid en de subjectiviteit kunnen
op dezelfde wijze vooropgesteld worden, want dan zijn deze waarschijnlijkheid en subjectiviteit noodzakelijke oordeelen en derhalve wetenschap.
Het scepticisme is alleen als stelregel der « Epoche » van logische zijde
uit onaantastbaar.
Deze oordeelsonthouding kan wel het verstand bevredigen, maar niet
den mensch. Naast denkende wezens, zijn wij handelende wezens, die
zich niet kunnen onthouden van handelen. Handelen veronderstelt een
kennis , b.v. die van de betrekking van middel en doel, en dus een bepaalden graad van zekerheid. Wij moeten echter eerlijkheidshalve erkennen,
dat de waarschijnlijkheid, als logische affirmatie over onze kenniswereld,
volstaat voor de handeling en dat de volstrekte noodzakelijkheid niet
onvoorwaardelijk vereischt wordt. Geheel onze ervaringskennis immers
is ten slotte een rijk van niet volstrekt-noodzakelijke kennis. Het scepticisme als waarschijnlijkheidsthesis is dus vereenigbaar met de behoeften
van ons practisch en ethisch handelen.
Volledigheidshalve weze nog vermeld, dat wij bij Descartes een
anderen vorm aantref fen, die men het « methodisch scepticisme » noemt.
Die naam is niet juist. Descartes gaat bij de wijsgeerige reflexie uit van
den twij fel aan alle kennis. Zijn twijfel is dus even algemeen als de
sceptische, doch verschilt er van door de intentie en door den duur. Hij
wil twijfelen om na te gaan of een zekerheid overblijft, of de twij fel op
een punt kan ophouden, om, in voorkomend geval, daarop de noodzakelijke
wetenschap te fundeeren. Wat hij doet. De twij fel houdt dus op een
zeker oogenblik op. Het scepticisme is een bepaald ingenomen geestesrichting, terwiji Descartes' twij fel een denkmethode is.
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Het spreekt van zelf, dat men den twij fel kan beperken tot een of
ander kennisgebied ( positivisme, agnosticisme ). In deze houding kan geen
tegenspraak gevonden worden en is dus met het geloof in de mogelijkheid van noodzakelijke objectskennis en wetenschap vereenigbaar.
3) HET RELATIVISME.
In den zoo pas behandelden algemeenen vorm maakt het scepticisme
geen deel uit van den actueelen inhoud der wetenschapstheorie. Het is
vervangen door het veelvormig relativisme. Alle vormen van relativisme
komen hierin met elkander overeen, dat zij de mogelijkheid van noodzakelijke kennis en van zelfstandige wetenschap ontkennen. Deze moderne
kenniskritische richting is van oordeel, dat waarheid en wetenschap ons
voorkomen met de eigenschappen van noodzakelijkheid en algemeengeldigheid, niet omdat zij door een zelfstandige zijnswereld tot die eigenschappen verplicht worden, maar omdat de geest door zijn betrekkelijkheid tot jets anders er toe genoopt is. De wetenschap doet zich aan ons
aldus voor, omdat wij om nader te bepalen motieven tot de instemming
met haar gedwongen zijn en wij niet anders kunnen oordeelen dan op
die bepaalde wijze. Over de motieven echter is het relativisme diep
verdeeld.
Het subjectivistisch relativisme denkt, dat de psychologische structuur
van den geest ons verplicht zekere begripsverbindingen voor noodzakelijk
te houden, en als waar en gel000fwaardig te beschouwen. Hieruit volgt
dat waarheid en wetenschap niet op zich zelf noodzakelijk en algemeengeldig zijn, maar ze alleen als zoodanig worden ingezien onder den
dwang van onze subjectieve kennisorganisatie. Zij leeren ons derhalve
niet wat is, maar wat de geest ons oplegt als zijnde te beschouwen. Denkbaar is het dus, dat verstandswezens, die over een andere geestesstructuur
beschikken dan wij, ook andere betrekkingen voor waar houden en als
wetenschap aanzien. De waarde der wetenschap strekt zich niet verder
uit dan het psychologisch gebied ; dat b.v. alle ontstaan een oorzaak
heeft, is waar en noodzakelijk, maar alleen, omdat wij ons geen ontstaan
kunnen voorstellen zonder er een oorzaak als, grond bij te denken. Geenszins echter, omdat het ontstaan op zich zelf zonder oorzaak onmogelijk
zou worden. De waarheid is dus gebonden aan een bepaalde psychologische structuur, aan een organisch bepaalde conformatie van den
geest.
Het cultuur-relativisme beschouwt de zaken anders. Waarheid en
wetenschap zijn betrekkelijk, niet meer tot psychologische, maar tot cuI200

tuurfactoren, die wij met H. Taine kunnen samenvatten onder de termen :
midden, oogenblik en cultuurtoestand. De wetenschap drukt dus de
onvermijdelijke oordeelen van een bepaald sociaal midden op een bepaald
oogenblik van zijn bestaan en op een bepaalden graad der beschavingsontwikkeling uit. Haar noodzakelijkheidswaarde is dus niet volstrekt,
maar moet logischer wijze tot deze factoren beperkt worden. Andere
perioden hebben andere wetenschap en waarheid.
Ten slotte is er een pragmatisch relativisme. Zijn wezen wordt door
het anti-intellectualisme bepaalt. Voorheen werd de waarde van den
mensch bepaald door zijn verstand, omdat het verstand over alle waarde
oordeelde en besliste. Het pragmatisme echter beschouwt den mensch
als een levensfragment, wiens voornaamste opdracht is te leven, waaraan
de andere ondergeschikt moeten worden. Welnu, het is duidelijk dat
willen, voelen, handelen tot de realiseering van het leven doelmatiger
zijn dan het kunnen. Het verstand is derhalve geen autonoom vermogen,
dat boven het leven verheven is, maar dat in den dienst van het leven
moet staan, en ons handelen leidt. De appreciatie van ons kenvermogen
hangt dus af van zijn doelmatigheid voor de leiding van het leven. Van
dat oogenblik af kan de waarheid niet meer bepaald worden als een
overeenkomst van zijn en denken, maar van leven en denken : wat het
leven dient, is waar. Deze wetenschap is derhalve geen rijk van absolute
waarheden, maar een verzameling van overtuigingen, die het leven in zijn
verschillende vormen bevorderen, en ons toelaten onze meesterschap
over de natuur te af firmeeren. Het ware is het levensnuttige : wat onze
meesterschap over de levensfactoren meebrengt, wordt door den mensch
beschouwd als het noodzakelijke.
Over de waarde dezer vormen van relativistische kennisopvatting kan
tot in het oneindige getwist worden. Het subjectivistische werd bij ons
ingeburgerd door de psychologische studie van het denken. Deze studie
toonde aan, dat het denken in een specifieke handeling bestaat, waardoor
het gegevene stellig gewijzigd wordt. Er is maar een stap noodig om
van deze stelling uit te besluiten, dat de bepaalde aard der voorstelling
afhankelijk is van de psychologische structuur van het vermogen, waardoor de kennishandeling uitgevoerd wordt. Het cultuurrelativisme dankt
zijn expansie aan de verruiming van onzen historischen gezichteinder.
De kennis der beschavingsontwikkeling heeft onbetwistbaar aangetoond,
dat volkeren, plaatsen en tijden een eigenaardige wereld- en levensbeschouwing hebben, en aan een telkens verschillend rijk van waarheid en
wetenschap deelachtig waren. De logisch-theoretische constateering
dezer historisch onaanvechtbare ervaring ligt voor de hand : waarheid
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en wetenschap zijn de veranderlijke expressies der cultuur van een yolk
op een zeker oogenblik van zijn ontwikkeling. Dat wij onder den drang
van het intellectualistisch Hellenisme de waarde van het verstand, zijn
volstrekte onafhankelijkheid overschat en de practische levensfactoren
volstrekte onafhankelijkheid overschat, en de practische levensfactoren
dit besef verleent aan het pragmatisch relativisme zijn werfkracht in een
zoo levensgebonden periode als de onze. M.a.w. de verschillende vormen
van kentheoretisch relativisme werken zeer verleidelijk op ons, omdat
zij steunen op onbetwistbare gronden en omdat wij de ontoereikendheid
van de traditioneele levens- en denkorde innig meevoelen. Wij moeten
ons echter bezinnen en ons afvragen of de gevolgtrekkingen van logischen
aard uit deze gegevens wel de volstrekt noodzakelijke en derhalve de
eenig mogelijke zijn. Hier, meen ik, kan kritiek beginnen, die de waarachtigheid van de psychologische, historische en practische gronden van
het relativisme volle recht laat wedervaren en er geen waarde aan onthoudt.
Over het algemeen ontkent het relativisme de algemeengeldige waarde
onzer wetenschap. Beperkt men haar waarde tot de psychologische structuur, dan is zij voor het menschelijk geslacht geldig. Is dit nu onbetwistbaar een reeds vrij groote universaliteit, Loch doet de wetenschap zich voor
als strict algemeen, dus als geldig voor mogelijke wezens met andere
denkstructuur. Dit kenmerk is werkelijk en moet bijgevolg verklaard
worden. Welnu, het schijnt niet mogelijk dat wij terzelfdertijd de idee
van logisch-anders geaarde wezens zouden voorstellen en de stricte
algemeengeldigheid der waarheid als een ongerijmdheid zouden moeten
beschouwen.
Het cultuurrelativisme vat het probleem niet logisch op. Dat volkeren
in hun wetenschap en waarheden verschillen, staat vast. Doch men zou
om dit relativisme te fundeeren moeten aantoonen, niet dat zij verschillende oordeelen als waar en valsch beschouwd hebben, maar wel dat zij
over de waarheid, over de wetenschappelijke hoedanigheden verschillende
opvattingen hebben gehuldigd. Over het algemeen ziet men dat alle
volkeren sommige dingen als noodzakelijk en algemeengeldig beschouwd
hebben, dat ze die dingen alsdan wetenschap noemden en ze aan anderen,
als de uitdrukking van een autonoom rijk van denken, wilden opdringen.
Ten andere beide vormen van relativisme zijn het eens om te beweren
dat ten minste een oordeel volstrekt noodzakelijk is, nl. het volgende :
alle waarheid en wetenschap zijn betrekkelijk. Wat het pragmatisch
relativisme betreft, het zegt dat wij door de levensbruikbaarheid en waarheid of wetenschap verschillende dingen verstaan. A. Comte verbande
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b.v. de astrale physica uit de rij der wetenschappen, omdat zij niet
bijdroeg tot de bevordering van het sociaal leven. Daartegen protesteert
ook met alle energie de relativistische wetenschap. De scheikundige
formule van het « hyperite » blijven wij wetenschap noemen, al zien wij
niet in, dat het « hyperite » tot het bevorderen van het leven bijdraagt.
Waarheid kan, en nutteloos, en schadelijk zijn. Bovendien hoewel het
denken, de logische orde in het leven besloten is en het als levenorgaan
een daarop gerichte rol te vervullen heeft, moet er toch een zekere zelfstandigheid aan toegekend worden, zooals dit uit de ethica duidelijk
blijkt. Zij legt het leven zekere zedeljjke directieven of normen op, die
met het nut, in den gewonen zin van het woord, in scherpe tegenspraak
staan. Zij is een levensfunctie, niet alleen in zoover zij aan de levensnoodwendigheden onderworpen is, maar ook in zoover zij aan het leven
een aantal doeleinden voorstelt, welke het leven binden, het boven het
nuttige uit beheerschen en een eeuwigheidswaarde verleenen aan onze
levenspraxis. Door dit feit bevestigt de logische orde een zekere autonomic,
een zekere onafhankelijkheid van het psychisch en physisch leven der
menschen, en bewijst zij, dat ze zelf een zelfstandig rijk is van waarden,
waarop het leven Been dwang uitoefent, dock die veeleer den mensch
gebieden zijn leven een bepaalde richting in te sturen.

4) ONZE MEENING.
Vragen wij: is wetenschappelijke objectskennis mogelijk ? dan kan men
ons met recht een groot verwijt toesturen en met L. Nelson spreken
van een « zgn. kennisprobleem ». Het schijnt dat elk antwoord tot een
sophisme voert. Immers, het antwoord, dat wij op die vraag geven, beschouwen wij als een « wetenschappelijke kennis », en bijgevolg veronderstellen we de vraag bevestigend beantwoord. Zooiets noemt men in de
logica een petitio principii, d.w.z. het sophisme, waarin men het bewijsvoorwerp als bewijsmiddel gebruikt. Logisch bewijsbaar is de vraag dus
niet. Het scepticisme alleen ontkent a priori de mogelijkheid der kennis en
wij hebben gezien dat die geesteshouding theoretisch onweerlegbaar is.
Deze mogelijkheid moet dan gepostuleerd worden. Ons antwoord is
bijgevolg feitelijk een geloofsact in de waarde van onze geestelijke orde
en in de zinvolle beteekenis van onze persoonlijkheid.
Wij nemen dus aan dat wetenschappelijke objectskennis mogelijk is.
Maar wij vragen ons of : hoe is zij mogelijk, als kennis, uitgerust met
de eigenschappen van objectiviteit, noodzakelijkheid en algemeenheid ?
Door deze nieuwe vraag bevestigen wij de mogelijkheid eener wetenschap,
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die de voorwaarden tot de wetenschappelijke waarde onzer kenwereld
bestudeert. Dergelijke wetenschap draagt den naam van kennistheorie
of ook wetenschapsleer. Zij stelt zich tot doel een kritiek in te stellen
nopens onze objectskennis. Het zou natuurlijk een onuitvoerbare opdracht
zijn, indien onze kennis in haar geweldige bijzonderheid moest becritiseerd worden, en toch moet haar kritiek algemeen zijn, d.i. alle objectskennis omvatten. Hoe kan zij nu aan den logischen eisch van algemeenheld voldoen zonder de totaliteit der bijzondere objectskennis op te
nemen ? Als zij een kritiek is van het kenvermogen over het algemeen en
een kritiek van de grondslagen der objectskennis. Objectskennis is ten
minste gedeeltelijk, het product van het kenvermogen. Daaruit volgt,
dat de waarde van het vermogen op zijn producten terugslaat. De grondslagen der objectskennis zijn de algemeenste beginselen, b.v. van identiteit, tegenspraak, voldoende reden, oorzaak, enz. Op die beginselen
steunt alle uitspraak over objecten zonder uitzondering. Eens te meer
bijgevolg sluit de waarde, die wij aan deze beginselen toekennen, de
waarde der objectskennis over het algemeen in zich.
Deze beginselen zijn in de eerste plaats de algemeenste wetten van
het denken. Zij regelen de verbinding van begrippen in het verstand.
Zoolang het verstand is, zijn deze beginselen aanwezig, want zij maken
eeniger mate het verstand zelf uit. Zij vormen derhalve de logische orde,
de denkorde, die wij logisch noemen. Wat volgens hen gedacht wordt,
verkrijgt door het fejt zelf het karakter van logisch ; wat in tegenspraak
ermede gezegd wordt, noemen wij onlogisch, onbegrijpelijk, onvoorstelbaar.
Wetenschappelijke kennis echter is hoofdzakelijk kennis van objecten,
en geen loutere voorstelling van begripsverbindingen. Zij is de voorstelling van een werkelijkheid. Volgt nu met dwingende noodzaak uit
het feit dat deze beginselen onze begripswereld beheerschen, dat zij ook
de beginselen zijn die de verhoudingen der zelfstandige, van de begripswereld onafhankelijke dingen of werkelijkheid bepalen ? Tal van wijsgeeren antwoorden zonder aarzelen : ja. Het is duidelijk dat onze objectskennis wetenschappelijk mogelijk is, zoo zijn en denken door volmaakt
overeenstemmende beginselen worden geregeerd. Is dit bevestigend antwoord echter gegrond ? De zaak wordt hier ingewikkeld. 1.1it de begrips
ontleding van zijn en denken volgt niet, dat zij noodzakelijk onderworpen
zijn aan dezelfde beginselen, en dat objectswetten tevens denkwetten
moeten zijn. Het is dus geen tegenspraak te beweren dat deze denkbeginselen zich niet over de zijnsorde uitstrekken. En zoo het geen tegenspraak is, is de verschillende organisatie van zijn en denken mogelijk. Is
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deze nu werkelijk ? De ervaring of waarneming kan ons niets leeren
daarover, omdat wij met het object slechts onder den vorm van kennis
of denken in aanraking komen, dus reeds omspannen door de beginselen
van het denken. Beweren wij op verstandelijke gronden, dat beide orden
volgens dezelfde wettelijke organisatie gevormd zijn, dan kan dit niet
zonder petitio principii worden bewezen. Wij kunnen ons geen zijn voorstellen zonder de overeenkomst met de denkbeginselen. Maar daaruit
volgt niet dat het zijn er buiten de voorstelling mede overeenkomt. Want
het kan gebeuren, dat juist door de voorstelling de overeenkomst noodzakelijk wordt. Men kan evenmin beweren, dat de zijnsorde een rationeele
orde moet realiseeren : rationeele orde immers beteekent georganiseerd
zijn, volgens die beginselen, zoodat wij dus door dit beroep zeggen :
onze denkbeginselen zijn geldig voor objecten, omdat zij volgens die
beginselen georganiseerd zijn. Dit is het juist wat moet bewezen worden.
De waarde onzer denkbeginselen voor de objectsorde of werkelijkheid
kan niet bewezen worden zonder petitio principii, en is anderzijds niet
klaarblijkend, daar de ontkenning geen tegenspraak is.
Er blijft derhalve maar een weg open. De waarde van deze beginselen
voor de realiteit is geen volstrekt bewezen leerstuk, maar een postulaat.
Wij kunnen ons over de werkelijkheid geen denkbeelden vormen ; er kan
dus geen objectskennis, noch objectswetenschap zijn, zonder ons de
werkelijkheid voor te stellen als onderworpen zijnde aan de beginselen
van het denken. Deze beginselen zijn bijgevolg noodzakelijke hypothesen
voor de studie der werkelijkheid. Zij kneden de werkelijkheid op zulke
wijze, dat zij een rationeele, een voor het verstand toegankelijke en begrijpelijke orde uitmaakt. Op een voorwaarde nochtans, dat er een zelfstandige werkelijkheid zij. Het bestaan dezer werkelijkheid nemen wij
aan, niet op grond van logische motieven ( het is eveneens onbewijsbaar),
maar op grond van irrationeele motieven, omdat ons daadleven deze
werkelijkheid vereischt.
De objectskennis is dus mogelijk, meenen wij. Doch zij is niet onvoorwaardelijk mogelijk. Zij is mogelijk dank zij een aantal postulaten : het
bestaan van het object, de principieele overeenkomst van zijn en denken,
twee meeningen die noch klaarblijkend, noch bewijsbaar zijn, maar die
moeten aangenomen worden als de noodzakelijke voorwaarde van de
objectswetenschap, die alleen door het scepticisme op volstrekte wijze
geloochend wordt ( een loochening die niet weerlegbaar is ), doch niettemin als een onverwoestbare overtuiging schijnt deel uit te maken van
_het geestelijk patrimonium van de menschelijke persoonlijkheid.
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HOOFDSTUK XVIII.

DE OORSPRONG DER OB JECTSKENNIS.
Het vraagstuk van den kennisoorsprong moet uit twee verschillende
oogpunten beschouwd worden. Het vertoont vooreerst een psychologisch
uitzicht en wenscht te vernemen, waaruit onze objectskennis afstamt.
Als zoodanig wordt het vraagstuk dan ook gewoonlijk in de psychologie
behandeld. Anderzijds kunnen wij nochtans niet over het hoofd zien,
dat een waarde-probleem met den kennisoorsprong verbonden is, wat
overeenkomt met de vraag welke waarde aan onze objectskennis in
verhouding tot haar oorsprong moet toegekend worden. Daar elke vraag
betreffende de kenniswaarde van rechtswege tot de logica behoort, zijn
wij gemachtigd er hier over te spreken. Wanneer echter de logische
waarde eener kennis bepaald wordt door het beroep op haar oorsprong,
hebben wij met het psychologisme te doen. Dit nu willen wij niet verdedigen. Wij zullen in de gelegenheid komen den lezer te toonen, hoe het logisch-normatief karakter eener kennis onafhankelijk is van den oorsprong,
dien men haar toeschrijft. In dit kapittel handelen wij derhalve over een
half-psychologisch, half-logisch probleem.
De vraag naar den oorsprong is innig verbonden 1) met de opvatting
der werkelijkheid, 2) met de psychologische samenstelling van ons kenvermogen. Met de werkelijkheid, omdat wij een objectskennis nastreven ;
met het vermogen, omdat wij een kennis willen verduidelijken. Het vermogen is de voornaamste factor in deze discussie. Ons denkvermogen
bestaat uit het verstand, dat aan de kennis een rationeel bestanddeel, en
uit een zintuigelijk waarnemingsvermogen, dat haar een ervaringsbestanddeel bijbrengt. Het is derhalve natuurlijk dat men zich geneigd voelde
de kennis toe te schrijven of aan een dier vermogens, of aan de twee.
Rekening houdende met de geschiedenis der wijsbegeerte werden de
volgende typen van oplossing voorgesteld :
I. Monistische Theorieen j 1 ) Het Rationalisme ;
2) Het Empirisme.
II. Dualistische Theorieen
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1 ) Het Abstractionisme ;
2) Het Transcendentalisme.

Voor de monistische theorieen heeft de objectskennis een enkelvou
digen, voor de dualistische een samengestelden oorsprong.
In dit verband mag men geen oogenblik uit het oog verliezen, dat het
ons in de eerste plaats om objectskennis te doen is. Wij hebben louter
ideeele kennis, zooals de logica en de mathesis, doch niemand betwist,
dat de oorsprong dezer wetenschappen van verstandelijken aard is. Bij
de reeele kennis echter rijst de twij fel op, want wij vragen naar de kennis
van lets, dat door bepaling zelf onafhankelijk is van het kenvermogen.
Welnu, de kennis van een dergelijk object schijnt tot de waarneming te
behooren. Wij zien echter niet in, hoe de waarneming aanleiding geven
kan tot noodzakelijke en algemeengeldige oordeelen slechts het constateeren van het feitelijke ligt in hare bevoegdheid. En nochtans is het
onbetwistbaar, dat wij sommige objectsuitspraken met die logische kenmerken voordragen. Daaruit zou logischer wijze moeten voortvloeien,
dat de waarneming evenmin geschikt is tot de waarachtige objectskennis.
Een zeker geheim is dus met het kennisprobleem verbonden tusschen de
logische hoedanigheden der objectskennis en haar mogelijke afstamming
is een antinomische verhouding onmiskenbaar, en alle theorieen stellen
zich dan ook de vraag : vanwaar komt onze noodzakelijke en algemeengeldige kennis van werkelijke objecten ? De vier bovenvermelde stellingen
spannen in zich om de vraag te beantwoorden.
I. DE MONISTISCHE THEORIEEN.
1) HET RATIONALISME.
Het rationalisme wordt gebouwd op de overweging van de logische
hoedanigheden der kennis. Objectskennis, meent het immers, moet noodzakelijk en algemeen zijn. Welnu, het is ondenkbaar, dat deze hoedanigheden uit de ervaring zouden voortvloeien, die ons slechts een feitelijk
gebeuren, maar nooit een noodzakelijk gebeuren leert. Het is derhalve
noodzakelijk de ware objectskennis een louter verstandelijken oorsprong
toe te kennen. Door deze redeneering maakt het rationalisme elken
empirischen oorsprong van objectskennis onmogelijk.
Noodzakelijke kennis is in de eerste plaats eigen aan de ideeele wetenschappen, waaronder logica en wiskunde de voornaamste zijn. Het rationalisme meent dat deze wetenschappen uit louter analytische oordeelen
bestaan. Analytische oordeelen worden ingezien, onafhankelijk van alle
ervaring. Nemen wij b.v. « het lichaam is uitgestrekt ». Valor alle
ervaring zie ik in, dat deze praediceering noodzakelijk is, omdat ik door
207

lichaam een uitgestrekt wezen versta, en derhalve slechts de beginselen
van identiteit en tegenspraak noodig heb om de gepastheid van subject
en praedicaat in te zien. Het is derhalve overbodig mij voor het inzicht
in dergelijk oordeel op de waarneming van het lichaam te beroepen :
vooraf weet ik hoe de ervaring moet zijn. De empirische oorsprong der
objectskennis is dus overbodig.
Dringender echter wordt door deze beschouwingen de vraag naar
de realiteitswaarde of naar het objectief karakter van verstandelijke
objectskennis. Is zij van louter verstandelijken oorsprong, dan staat zij
in geen betrekking tot de werkelijkheid, en zien wij niet in, hoe zij een
werkelijk object zou kunnen voorstellen. Welnu, het rationalisme houdt,
spijts den oorsprong, vast aan het objectsgeldig karakter der kennis.
Het heeft dus tot eersten plicht te verklaren hoe de overeenstemming
of harmonie tusschen verstandskennis en object kan ingezien worden.
Immers twee wezensvreemde werelden — zijn en denken — staan tegenover elkander.
Ondenkbaar is het, dat deze harmonie op rechtstreeksche N,vijze tot
stand zou komen, juist omdat twee vreemde dingen in de objectskennis
samenwerken. Opdat wij eenerzijds onmiddellijk zouden weten wat een
object is, moet het ons gegeven zijn, en moet het ons derhalve rechtstreeks in de waarneming gegeven zijn. De oorsprong der objectskennis is dus de ervaring. Anderzijds is de noodzakelijke kennis geen
ervarings- maar verstandskennis. Noodzakelijke kennis van objecten kan
dus, volgens het rationalisme niet berusten op een rechtstreeksche betrekking, b.v. niet op een oorzakelijken invloed door het object op het
verstand uitgeoefend ( want dan, vergaat het noodzakelijk karakter der
kennis ), noch door een plaatsing van het object door het verstand ( want
dan vergaat haar objectief karakter). Het rationalisme is dus verplicht
zijn toevlucht te nemen tot een onrechtstreeksche harmonieering van zijn
en denken, waarin de overeenkomst in hoofdzaak verwezenlijkt word.t
door lets, dat noch het kennisobject, noch het denkvermogen als zoodanig is. De onrechtstreeksche factor van overeenkomst heeft het op
verschillende manieren aangegeven, die wij tot de volgende hoofdtypen
kunnen terugbrengen : 1 ) het ontologistische : Plato ;
2) het inneistische : Descartes-Leibniz ;
3) het theologische : Augustinus-Malebranche.
Over het algemeen noemt men ONTOLOGISME de stelling, die aan
de idee een werkelijk bestaan toekent. Plato is het voorbeeld voor alle
later ontologisme. Alle waarnemingskennis is veranderlijk. Welnu, wij
verkeeren in onze geestelijke wereld voortdurend in een wereld van
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eeuwige, onvergankelijke ideeen, die dus niet uit de waarnemingen afstammen ( het goede, het rechtvaardige, enz.). Anderzijds hebben wij de
voorstelling van objecten welnu, stoffelijke dingen kunnen op een
geestelijk denkbeginsel niet inwerken. Wij moeten dus in de ideeen zelf
geestelijke objecten zien, die het denkvermogen beinvloeden. In een
vorig bestaan was ons denken een zuivere geest en verkeerde hij door zijn
natuur in deze ideeenwereld. Door de verbinding met het lichaam werd
echter dit natuurlijk verkeer gebroken. Maar de zintuigelijke waarneming
herinnert opnieuw aan de vroegere begripswereld zij wekt de ideeen
in den geest op. Twee metaphysische beginselen liggen dus ten grondslag
aan die leer : 1 ) het zelfstandig bestaan van ideeen als objecten 2 ) de
reminiscentie aan een vroeger zielsbestaan onder aanleiding der waarneming.
Het INNEISME vertoont sommige gelijkenissen met het Platonisch
ontologisme. Descartes is overtuigd, dat er in den mensch twee werelden
zijn, die met elkander geen betrekking kunnen hebben : de denkende en
de stof felijke substantie, of, in de benamingen, die bij ons vraagstuk
passen : idee en object. Een rechtstreeksche samenwerking of een causale
beinvloeding is ondenkbaar. Derhalve kan de objectsvoorstelling niet
berusten op een activiteit door het object op het kennen uitgeoefend.
Hoogstens zijn de dingen gelegenheden tot het voorstellen van objecten.
Waaruit stammen dan de waarachtige objectsbegrippen af ? Descartes
meent, dat zij niet uit de ervaring komen, maar integendeel, als oorspronkelijk bezit aan het verstand toebehooren. Zij verblijven in het verstand
van zijn ontstaan af. De mensch heeft ze derhalve niet verworven door
een specifieke denkverrichting, maar heeft ze als gift der natuur met het
verstand samen ontvangen. Vandaar de naam van ingeboren ideeen.
Bij de ervaring maken wij gebruik van de hulpmiddelen aanwezig in dat
verstandsarsenaal, dat voor ons open staat, opdat we ons van de werke
lijkheid rekenschap zouden geven.
Ten slotte moet het niet verwonderen, dat sommige christene mystiekers
de Platonische strekking in een THEOLOGISCHE hebben omgezet,
die beter in verhouding staat tot hun geestesleven. Zoo dankt de wereld,
volgens den H. Augustinus, zijn ontstaan aan een scheppingsdaad van
God, die haar onder den aandrang eener idee voltooide, welke het prototype der werkelijkheid is. Welnu, in de kennis wordt de geest op zoodanige wijze verlicht door God, dat hij de objecten kent door het inzicht
in de goddelijke ideeentypen van de objecten. Malebranche, volgeling
van Descartes, verwierp nochtans, onder invloed van Augustinus, de
uitdrukkelijke leer der ingeboren ideeen. God is, als geestelijk wezen, het
l4
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eenig rechtstreeksch voorwerp van kennis : van de stoffelijke objecten
hebben wij slechts een onrechtstreeksche voorstelling. Deze bestaat in het
feit, dat wij in God de prototypen erkennen, die Hem leidden tot de
realiseering der objecten en deze erkenning is het eenig aanrakingpunt,
dat wij met de stoffelijke objectswereld bezitten. Opnieuw is de zir
tuigelijke waarneming de gelegenheidsoorzaak tot dit rechtstreeksch
schouwen der dingen in God. (La Vision de Dieu).
Als wij naar de waarde van het rationalisme vragen, dient er gezegd,
dat zijn grondbeginsel, nl. dat ware kennis zich met noodzakelijkheid en
algemeengeldigheid opdringt, juist is, maar dat het daarbuiten groote
gebreken heeft. Voorloopig afgezien van zijn speciale vormen, kunnen
wij niet begrijpen, hoe het zonder dogmatisch-naief geloof de overeenkomst van zijn en denken kan inzien, als de kennis aan de eene zijde
het object tot voorwerp heeft en het aan de andere zijde louter verstandelijk in zijn oorsprong is. Het kan niet voorwenden, dat het op de
waardeschatting der mathesis steunt, want deze is geen reeele wetenschap. Het zou dus volstrekte willekeur zijn apriorisch de wezenseigenschappen der mathesis op de reeele wetenschap over te dragen.
Ook de speciale vormen staan aan vernietigende kritiek bloot. Tegen
Plato kan ingebracht, dat aan de idee de werkelijkheid niet als een
praedicaat kan toegeschreven worden. Het is niet iets, dat op zich zelf
subsisteert, maar dat in een kenvermogen subsisteert. Van de half-mythologische reminiscentietheorie moeten wij niet verder gewagen.
De psychologie stelt zich tegen het inneisme van Descartes te weer.
Het dient zich zonder bewijs aan, en is dus niets meer dan een hypothese,
welke daarenboven overbodig wordt, als men zich van elders rekenschap kan geven van de logische hoedanigheden der objectskennis. Ten
slotte vloeit het inneisme uit in het dogmatisme : zijn ideeen volstrekt onafhankelijk van hun object en zonder verhouding daarmede, dan is ons geen
waarborg gegeven dat objecten met deze dingen overeenstemmen. Inderdaad bij Descartes steunt de waarde aller objectskennis op Gods waarachtigheid, die echter in zijn stelsel niet op logisch-geldige wijze kan
bewezen worden.
Ook de theologische essais kunnen tegen de kritiek geen stand
houden. Indien wij rechtstreeks de prototypen der objecten in God
schouwden, dan zou ons een even rechtstreeksche kennis van God zelf
gegeven zijn, m.a.w. dan bezaten wij van God een intuitieve kennis.
Dit wordt maar willekeurig beweerd. In geheel onze geestelijke organisatie zijn wij ons van geen dergelijke verlichting van ons denken bewust.
Integendeel, onze idee van God is ten hoogste analogisch, d.w.z. ontleend
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aan de menschelijke kenniswereld en door absoluteering of ontkenning
van begrenzingen op God overgedragen.
Volgen wij trouw de onderrichtingen der psychologie, dan vinden wij
op den bodem van elke objectskennis een empirische factor, welke tot
haar elaboratie heeft bij gedragen. De rationalistische verstandsoorsprong
vergrijpt zich dus aan de uitkomsten der wetenschap en moet bijgevolg
als eenzijdige oplossing van het probleem afgewezen worden.
2) HET EMPIRISME.
Het empirisme gaat niet uit van de beschouwing van de logische hoedanigheden der objectskennis, zooals het rationalisme ; probleem is voor
deze geestesrichting niet de noodzakelijke objectskennis, maar de objectskennis over het algemeen. Het heeft dus veel meer een realistisch, psychologisch dan een logisch karakter. De logische zin van het rationalisme
vloeit voort uit de beoefening van de mathesis ; de realistische zin van het
empirisme, uit de beoefening van de positieve wetenschap. Inderdaad,
onder den aandrang van de positieve natuurwetenschap rijst het empirisme op. Deze wetenschap is niet deductief : inderdaad noch begrippelijke
afleiding, noch verbeelding spelen in de natuurkennis de hoofdrol, wel
daarentegen de getrouwe opvolging der zintuigelijke waarneming. Zij
neemt werkelijke processen waar, denkt een verklarende hypothese uit en
tracht deze door de proefneming to verificeeren. Voortdurend is het
contact met het werkelijke de gids van den natuurgeleerde. Wanneer
nu een geleerde het kennisvraagstuk gewild of toevallig overweegt, draagt
hij in deze overweging de denkgewoonten over, welke in zijn inductief
wetenschapgebied burgerrecht bezitten, en daardoor zal hij op een natuurlijke wijze het zintuigelijk, ervaringskarakter zijner kennis accentueeren
en den nadruk leggen op haar ontleening aan de uitwendige ervaring.
Over het algemeen steunt het empirisme op een speciale opvatting van
de natuur van het denken. Het neemt het essentieel onderscheid tusschen
denken en zintuigelijkheid niet aan, of indien het empirisme dit onderscheid aanneemt, neemt het niet aan, dat het denken een van het zintuigelijke onderscheiden object heeft. Empiristen erkennen, dat het eenmalig onderscheid tusschen verstand en zintuigen zich beroepen kon op begrijpelijke voorwendselen, zooals b.v. het zich uiterlijk voordoen hunner voorstellingen, doch zij oordeelen niettemin, dat die schijn bedrieglijk is en hij voor
het wetenschappelijk onderzoek der kennis moet wijken. Het onderscheid
is dus voor-wetenschappelijk. Aan het verstand kennen zij slechts een rol
van transformator toe. Het vervormt de zintuigelijke waarnemingen, doch
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door deze verrichting is de zintuigelijke eigenaard niet essentieel aangetast.
Het empirisme is derhalve juist het tegendeel van het rationalisme.
Als het onderzoek der kennis uitwijst, dat zij zintuigelijk van aard is,
zonder zin-vrije bestanddeelen te bevatten, dan is de oorsprong aller
kennis onbetwistbaar een zintuigelijke. De oorsprong is m.a.w. de zintuigelijke gewaarwording, de indruk, de waarneming, datgene wat wij
algemeen met het woord ervaring uitdrukken. Onze kenvermogens hebben
in dit geval geen autochtoon kennisbezit, evenmin een natuur-erfelijk
bezit dat ingeboren of ontleend is, hetzij aan een wereld van op zich zelf
subsisteerende ideeen, hetzij aan het goddelijk intellect. Zij verwerven
integendeel alle kennis door hun persoonlijken arbeid, nl. door de zintuigelijke assimilatie van de werkelijkheid. Hieruit vloeien ook de treffende gelijkenissen voort, door het empirisme in het leven geroepen : het
verstand is een tabula rasa of een wit papier, waarin de ervaring de voorstellingen van de realiteit grift.
Het empirisme wordt het best begrepen in de leer zijner groote vertegenwoordigers. Het is een hoofdzakelijk moderne theorie, een uitvloei
sel van de kenniskritiek. Nochtans was het voorbereid door sommige
vroegere theorieen, vooral door de abstractionistische stelling van
Aristoteles en de scholastische Middeleeuwen, waarover wij weldra zullen
handelen. Voor deze theorie heeft de kennis een dubbelen oorsprong :
verstand en zintuigelijkheid, doch een kennis moet, vooraleer verstandelijk te worden, door de zintuigelijkheid heen gegaan zijn. Naar aanleiding van den minsten twij fel derhalve in het wezen en de kennisrol van
het verstand, herinnerde men aan de noodzakelijkheid van de zintuigelijke
medewerking in elk kennisproces. Deze twij fel ontstond in den loop der
17de eeuw, ten gevolg van den afkeer van het innelsme van Descartes, en
van de groote ontwikkeling der positieve wetenschap. De wezenlijke
grondlegger van het empirisme was John Locke (1632-1704 ). Het is
trouwens over het algemeen een Britsche theorie.
Locke houdt vast aan de samenstelling der menschelijke kenvermogens
uit verstand en zintuigelijkheid, doch maakt deze psychologische samenstelling nutteloos ter gelegenheid van het probleem van den kennisoorsprong. Alle kennis vloeit uit de ervaring voort, elke kennisinhoud is
dienvolgens zintuigelijk van natuur. Onze zintuigelijke voorstellingen
leveren dus geen moeilijkheid op : evenals de voorgestelde werkelijkheid
zijn zij concreet en individueel. Onze reflexieve kennis of begripsvoorstellingen zijn echter abstract en algemeen, en stellen als zoodanig geen
ervaringswerkelijkheid voor. Wij schijnen dus in het bezit te zijn van
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voorstellingen, die op geen adekwaat correlatum in de ervaring kunnen
wijzen. Zulks wordt door Locke niet ontkend, doch hij meent dat wij
ook van deze laatste door louter behulp van de ervaring rekenschap
kunnen geven. Reflexieve of begripskennis is derhalve een samenstelling
of veralgemeening van concrete en individueele voorstellingen. Deze verrichtingen worden, op louter mechanische wijze, volgens sommige, eenvoudige associatiewetten uitgevoerd (ruimtelijke of tijdelijke associatie).
Verstandskennis is bijgevolg een associatie van zintuigelijke voorstellingen : de oorzaak b.v. ( die als zoodanig geen ervaringsobject is) is de
uitdrukking voor een bestendige opeenvolging van verschijnselen ; de
substantie de gewoonlijke vereeniging van dezelfde verschijnselen in een
zelfde punt.
Logischer en consequenter voerde D. Hume (1711-1776) het empirisme
door. Iedere voorstelling maakt den indruk van eene werkelijkheid, waaruit
zij op een rechtstreeksche of onrechtstreeksche wijze ontspringt. Hieruit
vloeit haar voorstellingswaarde van de realiteit voort. Iedere kennis
moet derhalve op een Borg in de zintuigelijke ervaring kunnen wijzen.
Nu ontmoeten wij in ons kennisleven tal van wetenschappelijke of wijsgeerige begrippen, waarvoor wij de borgende werkelijkheid in de ervaring
niet kunnen aanwijzen. De voornaamste dezer begrippen zijn oorzaak
en substantie. Hume besluit dan ook met dwingende logica, dat zij als
objectsvoorstelling louter ficties zijn en geen waarde hebben. Doch het
is niet voldoende aan deze begrippen realiteitswaarde te ontzeggen, men
moet ze ook in hun psychische werkelijkheid verklaren. De verklaringsfactor is de. gewoonte : wat vaak of altijd in een bepaalde orde wordt
waargenomen, heeft een onontwijkbare neiging om in dezelfde orde door
het bewustzijn opgeroepen te worden. Er is in de werkelijkheid geen
causatie of veroorzaking, maar wij noemen oorzaak de herhaaldelijke
opeenvolging van twee verschijnselen in dezelfde orde ; er is geen substantie in de zintuigelijke wereld, maar wij drukken er de voortdurende
gelijktijdigheid van dezelfde verschijnselen op een zelfde punt door uit.
De psychologische gewoonte verklaart dus de vorming van abstracte
en algemeene voorstellingen. Wat stellen deze metterdaad voor ? 1 ) een
bepaald empirisch zintuigelijk proces ; 2) de herhaling van dit proces.
Beide leden zijn derhalve zintuigelijk. Alle kennis is dus zonder uitzondering zintuigelijk van oorsprong.
Condillac (sensualisme), Stuart Mill (empirisme), Comte (positivisme)
en de materialisten zijn dezelfde meening toegedaan.
Het empirisme heeft de rechtlijnige ontwikkeling onzer Europeesche
wijsbegeerte verbroken, doch moet daarom niet beschouwd worden als
213

niets meer dan een kwaad. Het verschijnt telkens, wanneer de wijsbegeerte
voortvarend te werk gaat en zij het contact met de wetenschap verliest.
Het treedt op als verdediger van de rechten der wetenschap en brengt de
wijsbegeerte terug tot een gezonder opvatting der dingen. De invloed
van het Engelsch denken op de wijsbegeerte van het vasteland was
bijna altijd van weldoenden aard, uit reden van zijn eerbied voor de
werkelijkheid, van zijn natuurlijken tegenzin voor bodemlooze bespiegeling
en van de innige betrekking waarin het altijd tot de exacte en positieve
wetenschap heeft gestaan. Een wezenlijke waarde ligt dus in het empirisme
opgesloten ; het exponeert, boven het rationalistisch streven aller ideologie
de vruchtbaarheid voor den opbouw der wetenschap van het beroep op
de ervaring. Zijn ontoereikendheid weze geen aanleiding om zijn positieve
bijdrage tot wetenschapstheorie te ontkennen.
Doch anderzijds moet er op gedrukt worden dat het empirisme een
eenzijdige, partijdige, ex tremistische oplossing van het kennisvraagstuk
voorstelt. Het negeert het specifiek verstandsaandeel in de kennisvorming. Een psychologisch onderzoek van het denken verraadt op de meest
duidelijke wijze de alteriteit van de rede en de zintuigelijke waarneming.
De abstractieve oorsprong der kennis uit den ervaringsinhoud of de
apriorische oorsprong van denkvormen kunnen geloochend worden, zooals
wij onmiddellijk zullen zien, doch het noodzakelijk en universeel karakter
der verstandskennis is aan geen twijfel onderhevig. Welnu, de ervaring
bevat geen toereikend beginsel, dat rekenschap van deze logische eigenschappen kan geven. Wij zijn this verplicht den logischen grond van deze
hoedanigheden buiten de ervaring te zoeken. Ongetwijfeld mag het in den
uitbouw der positieve wetenschap op een groot deel waarheid aanspraak
maken. Van methodisch oogpunt uit beschouwd, bestaat deze wetenschap
uit twee opeenvolgende verrichtingen : 1 ) een eerste phase, waarin het
feit geconstateerd wordt door waar- en proefneming ; 2 ) een tweede
phase, waarin de mathematische bepaling der wet uitgewerkt wordt. Het
empirisme kan nu wel de geschikte theorie voor de eerste wetenschapsphase opleveren, doch het is ongeschikt om de tweede verrichting uit te
voeren. Locke en Hume werden hun empirische stelling ontrouw, als
zij voor de wiskunde uitzondering maakten, hoewel die ook op ervaringsgronden steunt.
Ten slotte moeten wij nog inbrengen, dat het empirisme de onkenbaarheid van elke niet-zintuigelijke werkelijkheid moet bevestigen. Is elke kennis ervaringskennis, dan is er geen kennis van het niet-empirische, en dan
moet men alle wetenschappelijke waarde ontzeggen aan elke beschouwing
van dergelijke realiteit. Welnu tot deze werkelijkheid bepalen zich b.v.
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metaphysica en moraal. Het is onbetwistbaar, dat de wijsbegeerte in deze
kennisgebieden vaak zonder ernstige kritiek te werk is gegaan, maar dit is
toch onvoldoende om te beweren dat alle metaphysica en moraal
waardeloos zijn. Blijkbaar begrijpen wij noch de wereld noch onze persoonlijkheid, zonder tevens een bovenzinnelijke realiteit van welken aard
ook aan te nemen. De les onzer wereldbeschouwing wordt ten onrechte
door het empirisme verwaarloosd, en daarom brengt het, spijts zijn
kritischen geest en wetenschappelijke voordeelen, een verarming van
onze geestelijke persoonlijkheid en een willekeurige inkrimping van onzen
levenshorizont teweeg.

II. DE DUALISTISCHE THEORIEEN.
1 ) HET ABSTRACTIONISME.
Dualistische theorieen onderscheiden zich van de vorige door het
feit dat zij de medewerking van ervaring en verstand in den oorsprong der
kennis vooropstellen. Bijgevolg, in stede van een der kennisfactoren uit
te sluiten en zoo een hoofdzakelijk negatief voorkomen aan te nemen,
vereenigen zij deze factoren en verzoenen zij door wederkeerige aanvulling de vorige, tegenstrijdige theorieen. Hieruit vloeit dan ook hun
positief voorkomen voort. Daarbij kan men niet ontkennen, tot welke
moeilijkheden zij ook aanleiding geven, dat men zich voor ernstige, zeer
kritisch aangelegde pogingen tot opheldering van den kennisoorsprong
bevindt. Zij werden gedaan door de twee grootste wijsgeeren van het
Westen, door Aristoteles en I. Kant, en men mag zeggen dat twee
wereldbeschouwingen hier tegen elkander oprukken. Daar Aristoteles
chronologisch de eerste is, zullen wij met zijn stelling beginnen.
Zij draagt den naam van abstractionisme, omdat de abstractie de
specifieke kennisverrichting is, die zij op het voorplan brengt. Soms
wordt zij ook intellectualisme geheeten, doch deze naam is minder passend,
omdat hij ons niets omtrent het wezen der theorie zelf leert en door
velerlei gebruik verwarring stichten kan. Het abstractionisme aanvaardt
van meet of aan het factum der objectskennis met al zijn logische
hoedanigheden. Het erkent, dat wij in de intellectueele kennis een
adekwate voorstelling van objecten verkrijgen, die noodzakelijk en algemeen is. Door deze laatste hoedanigheden verraadt de voorstelling op
ondubbelzinnige wijze haar verstandelijke oorsprong immers het verstand alleen is de factor, waardoor wij lets met noodzakelijkheid inzien.
Anderzijds echter, en met de vorige stelling vergeleken klinkt zulks
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wel paradoxaal, is het noodzakelijk dat de ervaring aan deze kennisvorming deelneme, omdat zij objectskennis is en omdat alleen de waarneming ons kan leeren wat een object op zich zelf is. Het abstractionisme
staat dus tegenover het rationalisme door de ontkenning van het ingeboren
of het mystisch-intuitief karakter onzer kennis maar het staat ook tegenover het empirisme door het aanvaarden van de logische hoedanigheden
der kennis in al hun kracht, die het empirisme of eenvoudig moest ontkennen, of, in geval van instemming, slechts kon verklaren als psychologische, subjectieve hoedanigheden van noodzakelijkheid en algemeenheid.
Gewoonlijk vat men het abstractionisme samen in het adagium : « Nihil
est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu » niets is in het verstand
dat niet eerst in de zinnen geweest is. Dit adagium legt wel den nadruk
op de onontbeerlijkheid der zintuigelijke medewerking, doch sluit de
verstandelijke volstrekt niet uit.
Waarachtige objectskennis is derhalve verstandskennis op empirischen
of ervaringsgrondslag. Zij is begrippelijk en niet louter zintuigelijk ( zooals
bij het empirisme). Maar de zintuigelijke ervaring is de onontwijkbare
grondslag van het waarachtig obsjectsbegrip. Het abstractionisme bestaat
in het blootleggen van het proces, waardoor het begrip, als wezenlijke
voorstelling van het object, uit de zintuigelijke waarneming afgeleid is.
Dit proces moet volgenderwijze voorgesteld worden : wij hebben buiten
ons een zelfstandig object, dat ons zintuigelijk kenvermogen affecteert
en daardoor een beeld van het object teweegbrengt ( species sensibilis).
Aan den anderen kant hebben wij een verstand, onstoffelijk vermogen,
dat uit reden van zijn onstoffelijkheid niet rechtstreeks in verband kan
staan met, noch beinvloed kan worden door een zintuigelijk iets als de
species sensibilis. Men geeft het den naam van lijdend verstand (intellectus patiens). De species sensibilis of het zintuigelijk beeld moet derhalve
aan een voorbereidende werkzaamheid onderworpen worden, die bestaat
in de isoleering van het redematig object ( species intelligibilis). Het verstandsmatige is het algemeene en niet het concreet-individueele of het
zintuigelijke. Deze verrichting words uitgevoerd door een actief verstand
(intellectus agens), wiens rol bestaat in het bevatten van het algemeene
midden het concrete, en het overdragen van het algemeene op het
passief verstand. Dit noemt men de abstractie. Zij is derhalve de isoleering van het algemeen-essentieele uit het zintuigelijk-concrete.
Hieruit vloeit, in volmaakt parallellisme met de psychologische, de
logische zijde van het vraagstuk voort. Verstandskennis is algemeen, terwijl het object altijd individueel is. Doch de voorstelling heeft objectswaarde, omdat het algemeene bestaat in het individueele als de uitdruk-
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king van zijn essentie, en omdat de verstandshandeling juist in het
capteeren dezer algemeene essentie ligt. Verstandskennis is objectskennis : 1 ) door de onmiddellijke waarneming der ervaringswerkelijkheid
door middel van zintuigen ; 2) door de bevatting van de algemeene essentie dezer werkelijkheid door het verstand. Naast de objectswaarde is ook
de noodzakelijkheid gewaarborgd : de algemeene essentie immers is
datgene, wat een object moet zijn. Op die wijze volbrengt het abstractionisme zijn taak.
Zijn grondlegger was Aristoteles. Hij werkte bovengaande theorie
als het ware volledig en definitief uit. Hij grondvestte haar op een
metaphysische stelling, die wij reeds kennen, nl. op het gematigd realisme
in het universalienvraagstuk. De ervaring van het concrete is de laatste
grondslag van de intellectueele voorstelling van een object : de natuur
van het object zelf dringt aan de voorstelling het noodzakelijk karakter
op. In de Middeleeuwen rees deze theorie weer boven de Platonische uit
bij den H. Thomas van Aquino en bij Averroes ; zij bleef als het ware
de leidende idee tot het tijdperk der Verlichting, waarna zij door het
transcendentalisme van Kant tijdelijk verdrongen werd. Sedert vijftig
jaar kent zij een nieuwe periode van bloei, dank zij Leo XIII, die haar met
het thomisme over het algemeen als kerkelijke leering aan de katholieke
onderwijsinrichtingen oplei.
Nochtans mogen wij de oogen niet sluiten voor de gebreken van deze
oplossing van het oorsprongsvraagstuk der kennis. Vooreerst moet de
volstrekte noodzakelijkheid van haar grondslag met beslistheid ontkend
worden, nl. het gematigd realisme. Dat het algemeene in het concreetindividueele bestaat is geen zekerheid. Immers, of het algemeene, in het
individueele of onafhankelijk bestaat, altijd kent men het een werkelijke
bestaansmodaliteit toe, en niet enkel een gedachtelijke. Het schijnt redematiger aan te nemen, dat het algemeene slechts een gedachtelijk bestaan
heeft. Doch dan heeft de abstractietheorie geen voorwerp. Tusschen de
werkelijke en de intellectueele bestaanswijze van het object verschijnt
opnieuw de afgrond, dien de theorie juist wilde dempen. Voorzeker is
deze theorie vernuftig opgebouwd, doch zij berust op een grondslag
die voor de kritiek begeeft en niet van willekeur vrij te pleiten is.
Anderzijds leert de psychologie ons niets over het tweevoudig verstand, dat door het abstractionisme ingeroepen wordt (lijdend-actief verstand ). Het heeft dus de ervaring evenmin voor zich. Het schijnt ons
veeleer een metaphysische constructie te wezen van hypothetischen aard,
gebouwd ter wille van een vooringenomen standpunt, en niet door de
gegevens der psychologie bekrachtigd. Haar psychologisch verklarings217

essai is even duister als het te verklaren feit, en verklaart dus niets.
Het is daarenboven slechts naar den schijn psychologisch ; in werkelijkheid is het metaphysisch. Het is een bijzondere toepassing van de
bekende vermogen-act-theorie, die op haar beurt niet kan aanvaard wor•
den, daar zij aan het mogelijke een realiteitsgraad toekent.
2) HET TRANSCENDENTALISME.
Deze laatste theorie werd door I. Kant (1724-1804 ) uitgedacht, die
meer dan wie ook de historische verzoeningstaak tusschen rationalisme
en empirisme belichaamde ; hij dankt zijn stelling aan een langdurige en
innige kennismaking met Leibniz en Hume, de vertegenwoordigers dezer
twee theorieen in de eerste helft der 18e eeuw. Eerst na deze theorieen
in hun groote lijnen aangenomen te hebben, vestigde hij het kriticisme
in de << Kritik der reinen Vernuft » (1781 ). Sindsdien bleef het, niettegenstaande de hevigste aanvallen, een bestendig ferment van de wijsbegeerte.
Zetten wij in het kort uiteen hoe Kant ons oorsprongvraagstuk oplost.
Hij stelde het probleem meer uit het oogpunt van de objectswaarde der
verstandskennis dan uit het oogpunt van den psychologischen oorsprong.
Hij vroeg zich of : hoe kunnen wij begrijpen, dat noodzakelijke kennis,
die wegens dit karakter uit het verstand moet of stemmen, objecten voorstelt ? Als zoodanig behoort deze vraag meer tot het volgende hoofdstuk,
maar ze staat met ons hoofdstuk in sommige onmiskenbare betrekkingen.
Hij gaat uit van de idee, dat onze kennis samengesteld is uit een
inhoud en een vorm ; de inhoud is naar den oorsprong empirisch, de
vorm verstandelijk. Empirische kennis heet aposteriorische, verstandelijke
apriorische kennis. Apriorisch beteekent : voor alle ervaring ; aposteriorisch : door de ervaring. Dit verklaart op voldoende wijze, dat onze
objectskennis uit een apriorisch en een aposteriorisch bestanddeel bestaat.
De apriorische vorm dezer kennis moet opgevat worden als de specifieke
activiteit van het verstand, waardoor de ervaringsgegevens opgenomen
worden. Deze zijn dus verplicht zich te onderwerpen aan die vormen,
willen zij voorgesteld, gekend worden. Het object op zich zelf bezit geen
bepaalden zijnsvorm. De werkelijkheid is dus een vormlooze, niet-gedifferencieerde massa, die door de verstandsvormen tot bepaalde objecten
georganiseerd wordt. Als zoodanig bestaat het object niet ; het wordt door
het verstand geconstrueerd. Ervaring en denken stemmen overeen, omdat
het verstand de ervaring zelf uitvoert in zoover zij ons in plaats van
vormlooze gegevens, objecten levert. Deze vormen zijn dus het kenvermogen zelf ; zij zijn niet aan de werkelijkheid ontleend, want de werkelijkheid bezit geen zijnsvormen.
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Deze apriorische vormelijkheid is van dubbelen aard : 1 ) vormen van
zintuigelijke kennis ( ruimte en tijd) ; 2 ) verstandsvormen ( de twaalf
categorieen ). In de werkelijkheid b.v. is er geen betrekking van oorzaak
maar alleen opeenvolging van verschijnselen ; het subject construeert door
het verstand de oorzakelijke orde der verschijnselen door het verleenen van
het noodzakelijk karakter aan hun opeenvolging. Wij organiseeren
dus de werkelijkheid door den vorm der oorzakelijke verbinding van
gegevens. Dit geschiedt dus niet door de projectie van verstandelijke
constructies buiten ons in de werkelijkheid, maar door vorm te geven
aan de brute gegevens der ervaring, die daardoor kennisobjecten worden.
Wij construeeren den kennisvorm, niet den kennisinhoud.
Objectskennis heeft dus een dubbelen oorsprong : voor zoover zij gegeyen is, ontstaat zij uit de ervaring ; voor zoover zij tot objectsvoorstelling
bepaald is, uit de vormen van zintuigelijkheid en verstand. Het subjectief verstandselement is dus geen vol-werkelijk objectsbegrip, maar
alleen de begripsvorm, die slechts dan volledig gerealiseerd is, als er
empirische gegevens aan onderworpen zijn. De medewerking van ervaring
en denken is dus voor het transcendentalisme een noodzakelijke voorwaarde. De theorie draagt den naam van transcendentalisme, omdat de
elementen, die de objectskennis mogelijk maken en voorwaarden zijn tot
objectskennis, transcendentale elementen genoemd worden. Samen met het
rationalisme gelooft het dat noodzakelijke en algemeene objectskennis
slechts mogelijk is door middel van rationeele bestanddeelen ; samen met
het empirisme, dat een kennis, om objectskennis te wezen, de deelneming
der ervaring vereischt ; samen met het abstractionisme, dat objectskennis
ervaring en denken veronderstelt. Nochtans is er geen spraak van abstractie. Het verstand abstraheert niets uit de gegeven werkelijkheid, maar
voegt er wel iets aan toe, nl. den spontanen objectsvorm. Het opereert dus
veel meer door toevoeging, dan door abstractie. Ofschoon van natuurswege dualistisch, leidt het transcendentalisme tot het monistisch idealisme.
Wanneer het verstand het object construeert, schijnt de ervaring van
gegevens nutteloos te wezen en daarom hield men de kennis in haar
geheel, — naar inhoud en vorm — voor een product van het denken. Deze
ontwikkeling van Kant's dualisme tot de moderne uitloopers van het
Platonisch idealisme geschiedde in de romantische periode der Duitsche
wijsbegeerte (Fichte, Schelling, Hegel).
Lift het oogpunt van vernuftige constructie moet Kant's leer niet ondercloen voor de abstractionistische. Zij is eenvoudiger in dezen zin, dat
zij de twee metaphysische hypothesen, waarop Aristoteles zich beroepen
had, niet noodig heeft, en over het algemeen zonder METAHY-
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SISCHE postulaten haar weg kan gaan. Doch zij draagt groote gebreken
in haar schoot, die moeilijk te exposeeren zijn in een aanvankelijke studie
zooals deze. Sommen wij er echter enkele op.
In de oogen van Kant zijn ruimte en tijd pouter apriorische kennisvormen en geen objectieve realiteiten. Het is niet klaarblijkend, dat zij als
objectieve realiteit niet tevens de kennistheoretische rol van kennisvorm
kunnen spelen. Daarenboven is het met Kant's leer onbegrijpelijk, hoe wij
door objecten geaffecteerd worden : wij kunnen niet begrijpen waarop
de waarneming of ervaring neerkomt. Een contact met het object kan
zij niet zijn, vermits het object door het verstand geconstrueerd words.
Een rechtstreeksch verband met de vormlooze. nebuleuse werkelijkheid
neemt Kant wel aan, doch niettemin is het object, als bepaalde realiteit,
een verstandsconstructie. Ten slotte kunnen wij nog meedeelen dat, zoo
alle vorm subjectief-apriorisch is, alle wetten der wetenschap het eveneens moeten zijn. Welnu Kant loochent, dat wij die wetten, b.v. de gravitatie, uit het subject kunnen afleiden. De werkelijkheid schijnt dus wel degelijk, onafhankelijk van het verstand, de bepaaldheid van een specifieken
zijnsvorm te bezitten. Nog tal van andere bezwaren kunnen tegen het
transcendentalisme ingebracht worden.
BESLUIT.
Geen enkele poging tot verklaring van den oorsprong onzer objectskenis kan aanvaard worden als de uitdrukking eener volstrekt noodzakelijke waarheid. Een nieuwe poging op dit gebied wagen zou van
aanstellerigheid en voortvarendheid getuigen. Objectskennis doet zich
aan ons denken voor met de logische hoedanigheden van noodzakelijkheld en algemeenheid, doch de oorsprong van ons objectief weten is voor
ons verborgen in de diepten van psychologische gebieden, die wellicht
nooit door onze wijsgeerige expeditiereizen met voldoende waarborgen
zullen bezocht worden. Het is dus wenschelijk ons te onthouden, van de
constructie eener oorsprongstheorie. Deze onthouding echter is ipso facto
geen scepticisme. Een practische rechtvaardiging onzer objectskennis
is vereenigbaar met dit theoretisch agnosticisme. Onze hoogste denkbeginselen en begrippen zijn, op den keper beschouwd, niets meer dan algemeene hypothesen, welke den grondslag der wetenschap uitmaken. Zij
zijn noodzakelijk, omdat wij zonder hun bemiddeling geen wetenschappelijke voorstelling der werkelijkheid kunnen verkrijgen. Willen wij ons
de zijnswereld voorstellen, dan zijn wij verplicht ze voor te stellen als
substantie, oorzaak, enz. Het zijn dus noodzakelijke hypothesen, zonder
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dewelke wij de wetenschap van het zijn niet kunnen opbouwen. Zooals
atomisme en energitisme, enz. methodische hulpmiddelen zijn om rekenschap to geven van het wezen der stof, zijn onze rationeele beginselen
en begrippen geen volstrekt gefundeerde elementen, die ons logisch
denken volkomen bevredigen, maar de onontwijkbare veronderstellingen,
die de voorstelling van dingen mogelijk maken en noodzakelijke voorwaarden zijn tot de denkbaarheid der wetenschap.
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HOOFDSTUK XIX.

DE OB JECTSWAARDE DER KENNIS.
Wij staan voor een der grootste, zooniet voor het grootste aller logische
vraagstukken, waarin logica, psychologie en metaphysica betrokken zijn.
De objectswaarde onzer kennis nagaan beteekent een onderzoek instellen
naar haar wezen of natuur. Is zij de voorstelling eener realiteit ? Deze
vraag is innig verbonden met de twee voorgaande, meer omdat zij er
dringender door in vraag gesteld is, dan wel omdat de oplossing naderbij
gebracht wordt. Dit geldt hoofdzakelijk voor het oorsprongsvraagstuk. In
elke kennis onderscheiden wij, zooals vroeger gezegd is, het subject en
het object. Nopens het subject is men het vrijwel eens. De logica wenscht
echter to bepalen, wat wij juist door het kennisobject verstaan. Afgezien
van ondergeschikte opvattingen kunnen wij uit de ontwikkeling der
wijsbegeerte drie fundamenteele beteekenissen naar voren halen : I ) het
object kan een uitwendig, subsisteerend ding zijn, dat volstrekt van het
kenvermogen onderscheiden is ; 2) het kan ook beschouwd worden als
een loutere gedachte werkelijkheid, door het verstand voorgesteld en zich
zelf als kennisfunctie tegenovergesteld ; 3) het kan ten slotte een versmelting der eerste twee opvattingen zijn en dan kan er een halfwerkelijke en een half•gedachte realiteit aan toegekend worden.
Waaruit vloeit het vraagstuk voort ? Ongetwijfeld in de eerste plaats
uit een zekere tegenstelling tusschen de werkelijke en de gedachte zijnsmodaliteit van het object. Het subsisteerend ding is concreet en individueel, terwijl het kennisobject algemeen is. Men vraagt zich dan terecht
of of het object in zijn gedachtelijk wezen de adekwate voorstelling van het
object in zijn werkelijke bestaanswijze is. In deze formule erkennen wij
het universalienvraagstuk. Bovendien leidt het onderzoek naar den
kennisoorsprong tot de vraag naar de objectswaarde. tlit de erkenning
der logische kenniseigenschappen staat het vast, dat het verstand een
rol in de kennis speelt, en dat deze juist in de volstrekte alteriteit van de
bestaansmodaliteit der objecten duidelijk wordt. Is de kennisoorsprong,
althans gedeeltelijk, apriorisch, dan moeten wij de vraag stellen, hoe
wij voor de reeele objecten rekenschap geven van de voorstellingswaarde
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onzer kennis. Eindelijk maakt een historisch motief de zaak nog meer
verward. De ideeele wetenschappen, zooals b.v. de logica en de wiskunde, worden doorgaans door niemand in twijfel getrokken, terwijl al
de zijnswetenschappen met de metaphysica in den twijfel meegesleurd
worden. Dit feit versterkt het problematische in de waardebepaling der
objects- of zijnskennis. LIit deze drie ,motieven vloeit de betwisting voort.
Al de antwoorden, door de wijsbegeerte op deze vraag gegeven, kunnen
tot drie grondtypen herleid worden, die op hun beurt aan de bovenvermelde drievoudige opvatting van het object beantwoorden. Het realisme ziet er een uitwendig ding in en bepaalt in functie dezer opvatting
de objectswaarde zijner voorstelling ; voor het idealisme is het object
een gedachtelijk zijn door den geest geschapen ; voor het phaenomenalisme is het een half-werkelijk, half-gedachtelijk wezen. Het is duidelijk
dat de algemeene erkenning der objectswaarde verschillend moet uitvallen
volgens de objectsopvatting, die er aan ten grondslag ligt. Wil men de
kenniswaarde schatten volgens de voorstelling van een zelfstandig uitwendig object, dan is het verschil nog van meer diepgaanden aard.
1) HET REALISME.
Uiteraard is het realisme de eerste oplossing van het waardevraagstuk,
omdat het de voor-wetenschappelijke is. Onder dezen natuurlijken vorm
heet men het realisme naIef. Ik heb reeds vroeger gezegd, dat de voorkritische mensch niet beseft, dat de kennishandeling een specifieke functie
van den geest uitmaakt, en dat hij dienvolgens gelooft, dat wat wij voorstellen ook datgene is wat op zichzelf bestaat en dat wij het ons voorstellen zooals het in de realiteit is. De voorstelling is de getrouwe
weerkaatsing van het object. Juist om die meening staat het naIef realisme
op een voor-wetenschappelijk standpunt en belangt het ons slechts in
geringe mate aan. Maar er is ook een wetenschappelijk realisme, het
kritische genoemd, dat het meest verbreide antwoord geworden is op
de vraag der wereldbeschouwing, waaruit onze vraag, die der objectswaarde nl., is afgeleid. Het kritisch realisme is hetzelfde als het voorwetenschappelijke nadat sommige wetenschappelijke ontdekkingen de
naieve oplossing onmogelijk hadden gemaakt, werd het echter kritisch
gefundeerd. De natuurkunde wees uit, dat de secundaire eigenschappen
of zintuigelijke hoedanigheden der dingen slechts voorstellingen zijn en
niet tot hun reeel bestand behooren. Alhoewel het realisme dit gedeeltelijk
idealisme van de zintuigelijke hoedanigheden met voile kracht aanvaardt,
houdt het nochtans vol, dat dergelijke kennis toereikend is : 1 ) tot het
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erkennen van het bestaan of het zijn der dingen : 2) tot het erkennen van
de natuur of het zoo-zijn der dingen.
Voor wat het bestaan betreft, roept het kritisch realisme talrijke argumenten in. Wij kunnen ons tot twee bepalen. Waarnemingen hangen niet
of van onzen wil, maar worden ons opgedrongen. Wij voelen ons passief.
1k ben bij de voorstelling van een gevleugeld paard bewust, dat ik zijn
bestanddeelen willekeurig verbind, en ik alleen door subjectieve wilsbeschikking de voorstelling vorm en verlaat, terwijl ik anderzijds onmogelijk aan de voorstelling van een huis, boom, enz. kan ontkomen. Het
paard schijnt mij te gehoorzamen ; het huis of de boom niet. Welnu men
kan zich dergelijken dwang slechts voorstellen door een oorzakelijke
beinvloeding door een object op de zintuigelijkheid uitgeoefend. Bovendien, zegt het realisme, indien het object geen werkelijk object is, maar
de schepping van mijn verstand, dan moet het met de waarneming zelf
verdwijnen. Welnu, wij voelen ons verplicht aan te nemen, dat de objecten
bestendig zijn in ruimte en tijd, waaruit blijkt dat zij van de voorstelling onafhankelijk zijn.
Op het gebied van de objectieve essentie aanvaardt het realisme het
gedeeltelijk idealisme der zintuigelijke eigenschappen, maar slechts gedeeltelijk. Het beroept zich, niettegenstaande dit besef op wetenschappelijke gegevens om aan te toonen, hoe wij Loch zekere inlichtingen over
het wezen der dingen verkrijgen. De zintuigelijke indruk behoort tot mijn
subjectief voorstellen en niet tot het object. De physica kent geen zintuigelijke hoedanigheid ; de zintuigen modificeeren derhalve de werkelijkheid. De waarneming is evenmin een onmiddellijke aanraking met het
wezen der dingen, wel integendeel de aanraking met hun oorzakelijke
beinvloeding der zintuigen. Kleur is geen in de realiteit gegeven ding ;
de physica leers dat zij uit aethergolvingen van bepaalden aard bestaat.
Hetzelf de geldt voor den klank, de geur, enz. Ten slotte wijst het realisme
er ook op, hoe het door de organisatie van het zintuigelijk leven ( zinorganen, zenuwstelsel, hersenen ) onwaarschijnlijk is, dat het voorgestelde
na de menigvuldige gedaanteverwisselingen in het kennisproces overeenkomstig zou zijn met de werkelijkheid. Nochtans leeren ons deze voorstellingen jets over de werkelijkheid, nl. dat zich in de werkelijkheid
bestendige betrekkingen voordoen in overeenkomst met de waarnemingen.
Hieruit blijkt dat dit realisme niet dogmatisch, maar kritisch te werk
gaat.
Eindelijk overweegt het realisme ook de psychologisch.-logische zijde
van het kennisfeit. Is voor deze theorie het werkelijke individueel en
concreet, zijn voorstelling is nochtans algemeen en abstract. Er schijnt
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dus een kloof te bestaan tusschen het zijn en het voorstellen van een
object. Het metaphysisch en kennistheoretisch realisme tracht in die
omstandigheden het proces uit te teekenen, waaruit onmiddellijk voortvloeit dat de kloof niet onoverbrugbaar is. Het algemeene, dat in de
voorstelling uitgedrukt wordt, stelt het wezen van het object voor, vermits
het in de individueele en concrete dingen werkelijk is, en het er door
middel van de abstractie in gevat wordt. De algemeene voorstelling
heeft dus onbetwistbaar een grondslag in de realiteit : de dingen zelf
zijn de grondslag van de kennis, en door deze laatste stellen wij ons
de eerste voor.
De geschiedenis van het realisme is bijna de geschiedenis van den geest.
Het naief realisme overheerschte tot wanneer de stof op een volstrekte
wijze gekwantificeerd werd, dus tot omstreeks 1600. Alsdan rees het
vraagstuk der secundaire eigenschappen op. Is de stof louter kwantiteit,
dan zijn de indrukken subjectieve vervormingen van het kwantitatieve in
de bewegingsvormen. De mechanica vernietigde dus de kwalitatieve natuurkunde en rukte in dien val het naief realisme mede. De grondvesters
der kwantitatieve natuurkunde waren Descartes en Galilei. Overwegend
belang kreeg dit probleem bij Locke en bij het Engelsch empirisme.
Locke onderscheidt de primaire eigenschappen ( grootte, beweging, figuur,
enz.) van de secundaire (kleur, geur, klank, enz.). Aan de volstrekte
objectiviteit der eerste twijfelde hij niet, des te meer aan de secundaire,
Berkeley wees op de nutteloosheid der primaire in dit geval en Hume
ontzegde de objectiviteit aan beide soorten. Het kritisch realisme nam
alsdan de plaats van het naieve in. Het groeide uit tot een wezenlijk
grondkarakter der wijsbegeerte van de jaren 1880-1910 met denkers als
E. von Hartmann, Lotze, Becher, Messer, enz. Het schijnt thans overwonnen te zijn eenerzijds door het neo-hegelianisme en anderzijds door
het intultief realisme der phaenomenologie. Het blijft bovendien de
stelling van de neo-scholastiek.
Het is echter niet vrij van bezwaren. Zijn argumenten zijn vooreerst
ontoereikend om de theorie te schragen. De onafhankelijkheid der objectskennis van mijn wil bewijst niet de noodzakelijkheid van een transcendent
object : onze ideeele wetenschappen hebben een gedachtelijk voorwerp
maar worden nochtans aan den wil opgedrongen. Het normatief wezen
van den geest kan dezelfde uitkomsten in ons denkleven teweeg brengen.
De bestendigheid der objecten is eveneens ontoereikend, omdat het
idealisme zonder de hypothese eener op zich zelf subsisteerende werke•
lijkheid, eveneens dit feit verklaren kan. Wat het wezen der objecten
betreft, wanneer het objectief proces onderscheiden is van het kwalitatief
15
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proces der zintuigelijke waarneming, mag men zich afvragen, waarop het
realisme steunt om het volmaakt parallellisme tusschen zijn en denken
to affirmeeren. Op de oorzaak ? op het beginsel : agere sequitur esse ?
Wij hebben bovendien in het vorig hoofdstuk gezien, hoe de logische
en psychologische ontleding der objectskennis niet volgens de wenschen
van het realisme uitvalt. De abstractie is geen volstrekt noodzakelijk
leerstuk. Wij moeten nog vermelden dat de werkelijkheid in deze theorie
een dubbel bestaan heeft, een op zich zelf en een in het denken. Daar
nu andere kennisopvattingen deze ingewikkelde structuur vermijden,
eischt de economie van het denken dat wij deze boven haar verkiezen ter
wille van de grootere eenvoudigheid. Ten laatste vergist zich het realisme
over het wezen van het denken zelf. De geest oefent een spontane werkzaamheid uit en is geen louter passief vermogen ; zijn rol bestaat niet enkel
in het copieeren en reproduceeren der werkelijkheid. Integendeel in de activiteit van den geest ondergaat de realiteit een diepgaande wezensverandering, verkrijgt zij een anderen bestaansvorm en andere wezenshoedanigheden. In die omstandigheden echter kan men niet zonder pepitio principii
bevestigen, dat het product van den geest gelijk is aan de gegeven werkelijkheid, ten ware men een soort voorbeschikte harmonie tusschen zijn en
denken uitdacht, wat echter niets meer dan een bloote hypothese zou
kunnen genoemd worden, die noch rationeel noch empirisch zou kunnen
geverifieerd worden. Wij moeten echter erkennen, dat deze bezwaren
niet van aard zijn om tot een innerlijke tegenspraak in de theorie zelf to
besluiten, waaruit volgt, dat zij logisch mogelijk is, evenals de idealistische, zooals wij dadelijk zullen zien. Die constatatie is zeer belangrijk
voor ons besluit.
2) HET IDEALISME.

Het kennistheoretisch idealisme is het logisch gevolg van de idealiseering door de physica der zintuigelijke objectseigenschappen. Afgezien
van zijn verschillende vormen, kleeft het idealisme het beginsel aan, dat het
object geen transcendence werkelijkheid is. Dergelijke realiteit bestaat in
zijn oogen niet : een object is ideeel of gedacht. In de objectskennis vertoont het denken een dubbel aspect: 1) een functioneel, het kennissubject;
2 ) een materieel, dat men kennisobject noemt. Dit object echter is voortgebracht door de denkfunctie zelf. Zijn de primaire en de secundaire
eigenschappen voorstellingen, zonder dat zij in de werkelijkheid een adekwaat correlatum bezitten, dan heeft de notie der werkelijkheid noch zin,
noch beteekenis. De zintuigelijke ervaring is immers in dit geval beperkt
tot subjectieve voorstellingen ; a fortiori zijn ook de louter intellectueele
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praedicaten, die het realisme aan de dingen toekende, voorstellingen. Wij
kunnen ons geen transcendent object voorstellen zonder ons aan tegenspraak te bezondigen. Immers bij het voorstellen is het object een loutere
voorstelling of bewustzijnsfeit, en wij beweren dat dit bewustzijnsfactum
op een transcendente wijze ( d.i. onafhankelijk van het bewustzijn) bestaat.
Derhalve, zoo besluit het idealisme, er is geen ander object dan het kennisobject, en dit heeft het denken tot grond. Het is daarom echter niet
minder werkelijk. Het is reeel als bewustzijnsfeit, m.a.w. objecten zijn,
maar hun zijnsvorm is louter ideeel of gedachtelijk.
Wij kunnen drie grondvormen in het idealisme onderscheiden : een
subjectieve, een objectieve en een methodische. Dit laatste idealisme
is vertegenwoordigd door Descartes ; het is geen definitieve geesteshouding, maar een methode, juist zooals het methodisch scepticisme. Daar
het « ik » de eenige realiteit is, die onmiddellijk aan het bewustzijn gegeven is, moet men voorloopig twijfelen aan de werkelijkheid der overige
dingen, moet men zijn onderzoek aanvangen met het ik en zien of uit het
« ik » de realiteit der andere dingen kan afgeleid worden. Vermits Descartes dit metterdaad uitwerkt, is het geen idealisme in den waren zin
van het woord, dat hij verkondigt.
Het subjectief idealisme wordt ook sours het psychologische of het
conscientialistische genoemd. Zijn grondslag is de beschouwing van het
subject in de kennis, en van daar de drievoudige naam. leder zintuigelijk
of intellectueel praedicaat, door het realisme aan de transcendente dingen
toegekend, is een voorstelling, die geen anderen bestaansvorm heeft dan
in het kennissubject. Volgens de formule van Berkeley : zijn is voorstellen
of voorgesteld worden. Alles is derhalve bewustzijnsinhoud. De realiteit
van het object beteekent door een subject voorgesteld worden. Er is dus
niets dan het bewustzijn beschouwd als actieve functie en als product
dezer functie. Dit product is het object. Geen plaats kan worden voorbehouden aan een van het bewustzijn onafhankelijke werkelijkheid.
In den loop der 19e eeuw verandert het idealisme van aanschijn onder
aanleiding van Kant's phaenomenalisme, dat het subjectief idealisme
uitdrukkelijk verwierp. Van psychologisch sloeg het in een logisch idealisme om en bereikte in Hegel's panlogisme zijn hoogtepunt. Het logische
verwerpt het psychologisch idealisme, omdat het alle « zijn » tot het
subject, tot het bewustzijn terugbrengt, terwijl noch bewustzijn noch
subject bij machte zijn, om de noodzakelijkheid en algemeenheid van de
objectskennis te garandeeren. Het gaat derhalve van de logische eigenschappen der kennis uit. In plaats van zijn vertrekpunt te nemen in de
voorstelling als bewustzijnsfeit, gaat het uit van de noodzakelijke en
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algemeene wetenschappen, zooals b.v. logica en wiskunde. Het zijn
ideeele wetenschappen, en hun noodzakelijkheid of wetenschappelijkheid
is gegrondvest op het feit, dat zij voortvloeien uit een logisch-normatieve
orde van denken, die heerscht over ons persoonlijk oordeelen en aan dit
oordeelen zijn bepaalden vorm opdringt. Deze natuur breidt het idealisme
over de reeele wetenschap uit. Is de werkelijkheid transcendent, dan
worden wij door het noodzakelijkheidskarakter der kennis bedrogen ; het
kan niet gefundeerd zijn in de waarneming. Doch het werkelijk object is
gefundeerd, wanneer men het niet als een transcendent iets beschouwt,
noch als een bloot bewustzijnsgegeven, maar integendeel als een ideeel
object, zooals de mathematische objecten. De werkelijkheidswetenschappen ( physica, methaphysica, enz.) zijn noodzakelijke wetenschappen
zoo wij ze als ideeele wetenschappen beschouwen. De geest brengt ze
voort, doch hij brengt ze voort in overeenstemming met het bevel van
een logisch-normatieve denkorde. Het aandeel is per slot van rekening
een kennisobject, een ideeel object door den geest voortgebracht, maar
voortgebracht op een wijze, die ontsnapt aan de willekeur van een
individueel, louter subjectief denken.
Minder ingewikkeld dan de ideologie is de geschiedenis van het
idealisme. Zijn chronologisch eerste vorm is de subjectief-psychologische,
die wortelt in het zintuigelijk idealisme der physica. Zijn grondvester is
Berkeley (1685-1753). Van hem gaat de idee uit, dat zelfs de notie
der transcendence werkelijkheid contradictorisch is. Er zijn denkende en
niet-denkende wezens. Welnu de niet-denkende wezens zijn al de gedachte wezens. Nochtans, daar de regelmatigheid en de onweerstaanbaarheid, die ons denkleven kenmerken, met de loutere afhankelijkheid
van het subjectief bewustzijn niet verklaard worden, neemt hij voor de
gedachte-objecten een uitwendige oorzaak aan. Die oorzaak is een oneindige geest, die in ons de voorstellingen van objecten teweegbrengt,
of m.a.w. God. Zonder dit theologisch bijvoegsel en op een grootsch
aangelegden wetenschappelijken grondslag deelen in de 19e eeuw twee
richtingen Berkeley's denkbeelden : nl. de immanentiephilisophie (W.
Schuppe), en het kritisch empirisme (Avenarius, Mach). Een vooraanstaand vertegenwoordiger is op onze dagen H. Cornelius.
Het objectief idealisme is het onderscheidend kenteeken van de romantische wijsbegeerte in Duitschland (Fichte, Schelling, Hegel). Is, zooals
Kant het voorstelt, het transcendent werkelijke onbepaald en vormloos,
en is alle vorm apriorisch en geestelijk, dan is dit werkelijke een nuttelooze
hypothese. lift het « ik » vloeit geheel de werkelijkheid, inhoud en vorm,
voort, zegt Fichte ; het zijn is de idee, zegt Hegel. In het neokantisme
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flakkerde het idealisme met H. Cohen op. Het denken brengt het zijn
voort, maar brengt het voort door de adaptie van het individueel
denken aan het wetenschappelijk denken, dat noodzakelijk en algemeen
is. P. Natorp was tot korten tijd geleden zijn hoogst aangeschreven
vertegenwoordiger. Sedert het einde der vorige eeuw heeft het neo-hegelianisme opnieuw voet gevat in de wijsbegeerte ; minder echter in zijn
extremistischen vorm. Doch het werkt op al de richtingen der huidige wijsbegeerte in : op het neokantisme der Marburger School ( Cohen, Natorp,
Cassirer, Liebert), op de waardenphilosophie (Windelband, Rickert,
Bauch, Kroner), op de levens- en kultuurphilosophie (Dilthey, Troeltsch,
Spranger, Th. Litt). Zelfs is zijn invloed op het intuitief realisme der
phaenomenologische school (Husserl) merkwaardig.
Het idealistisch aandeel in de wijsbegeerte is dus kwantitatief en kwalitatief gesproken, gewichtig. Nochtans is het niet onbetwistbaar. Er
dient onmiddellijk gezegd, dat het niet contradictorisch is. Wij kunnen
een algemeene beschouwing van wereld en leven construeeren volgens
de beginselen van het idealisme, zonder dat innerlijke tegenspraak zijn
bestaansmogelijkheid vernietigt. Het is dus een mogelijk, een denkbaar
stelsel. Daarenboven moet eerlijkheidshalve gezegd, dat het grootste
aantal der argumenten, die tegeri het idealisme ingebracht worden zijn
waarde niet aantasten. Er blijven echter sommige beschouwingen over,
die ons doen aarzelen en die in alle geval tegen zijn volstrekte noodzakelijkheid ingaan.
Sophistisch is vooreerst de idealistische kritiek tegen de notie eener
transcendente werkelijkheid. De transcendente werkelijkheid is van logisch standpunt evengoed mogelijk als de immanente. Haar begrip is niet
contradictorisch. De redeneering van het idealisme gaat aan een dubbelzinnigheid mank. Ongetwijfeld is jets een object voor ons in zoover het
een kennisobject is : wij kunnen dus slechts over het « trancendent » object
spreken, als het voor ons een kennisobject is. Doch daaruit volgt niet
noodzakelijk, dat het niets dan een kennisobject is. De term kennis is in
twee afwijkende beteekenissen gebruikt ; nu eens duidt hij de keniiishandeling aan, nl. als wij zeggen dat het object een kennisobject moet
zijn, als wij er over nadenken en er van spreken ; dan weer den kennisinhoud, nl. als wij zijn transcendente werkelijkheid ontkennen.
Tegen het subjectief idealisme kunnen wij inbrengen, dat de logische
eigenschappen der objectskennis, nl. de noodzakelijkheid en algemeenheid,
niet gefundeerd zijn. Berkeley ten andere was zich van dit gebrek bewust
en bracht deze eigenschappen terug tot een goddelijken invloed. Doch
God is volgens de beginselen van het subjectief idealisme een voorstelling,
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geenszins een transcendent-werkelijk wezen. Het subjectief idealisme
wordt dus zeer natuurlijk tot het objectieve gedreven, tot de noodzakelijkheid eener volstrekte, logisch-normatieve denkorde.
Doch het bestaan eener transsubjectieve logische denkorde is een niet
boven alien twij fel verheven leerstuk. Het is een hypothese, waaraan
geen grootschheid ontbreekt, doch dat niettemin een hypothese blij ft.
Alle werkelijkheid en dus alle wetenschap uit den geest op een apriorische
wijze ontwikkelen, is een hoog wijsgeerig, en gevoelsmatig een zeer verheven denkbeeld, op voorwaarde dat de uitvoering aan de idee beantwoorde. Nu zijn wij voorzeker bewust op die wijze te moeten denken, doch
niets kan ons inlichten over de vraag of deze noodzaak van subjectieven
of objectieven aard is Waaruit volgt, dat de geest ook door het idealisme
niet op een volstrekte wijze bevredigd kan worden.
3) HET PHAENOMENALISME.
Met dezen naam wordt Kant's theorie aangeduid ; zij is het geweldigste antwoord dat op onze vraag gegeven werd. Kant's leer bestaat
juist in het stellen en beantwoorden van ons vraagstuk. Zooals bij vorige
gelegenheden is gebleken, is hij ook hier de vijand van extremistische,
monistische oplossingen. Nochtans is de verzoening tusschen realisme
en idealisme door hem niet expressis verbis beklemtoond, maar ze ligt
voldoende in zijne idee vervat. Op de vraag of onze noodzakelijke objectskennis, die ter wille van haar noodzakelijkheid verstandelijk of apriorisch
van oorsprong is volstrekte objectswaarde bezit, antwoordt Kant niet eenvoudig met ja of neen. Integendeel met een distinctie. Objectswaarde, in
zoover zij mij het noodzakelijk bestaan van een transcendent object leert,
ja ; in zoover echter zij mij het wezen van dergelijk object meedeelt, laat
ons onderscheiden : zijn wezen op zich zelf, neen ; zijn wezen, zooals het
de zintuigelijke waarneming affecteert of het aan mij verschijnt, ja. In de
empirische bestaansorde is het phaenomenalisme derhalve realistisch ; in
de orde der essentie daarentegen idealistisch. Dit idealisme echter is noch
subjectief, noch objectief, maar kritisch. Onze objectskennis is geldig
voor de werkelijkheid, niet omdat het object uit een persoonlijk denken
of uit een logische orde voortvloeit, maar, omdat het object slechts door
bemiddeling der kennisfuncties gekend is, die ons niet toelaten door te
dringen tot het zelfstandig zoo-zijn buiten deze functie.
Objectskennis is samengesteld uit vorm en inhoud ; de vorm is apriorisch in zijn zintuigelijken en verstandelijken aard. Hij wordt op spontane
wijze door het subject voortgebracht. De inhoud daarentegen is van
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buiten of gegeven. Dit gegeven nu kan ons niet leiden tot de affirmatie
van de transcendente werkelijkheid als uitwendige oorzaak van de kennis:
de oorzaak immers, is een apriorische vorm, die de grens aan de objectieve geldigheid voorgeschreven, niet mag te buiten gaan. Deze grens
is voor Kant de ervaring. Het zou dus sophistisch wezen uit het gegeven
zijn van den kennisinhoud tot een oorzakelijken invloed van een transcendent object te besluiten. De inhoud echter is een verschijnsel, d.i. een
waarnemingsinhoud. Welnu in de notie van verschijnsel is het bestaan
van het transcendent object vervat. Verschijnsel is een betrekking tot
het intuitief kennisvermogen. Een verschijnsel is niet denkbaar zonder
dat jets verschijnt. Wie derhalve over het verschijnsel spreekt, moet als
tweede lid der betrekking ook het andere plaatsen. Aanvaardt men de
realiteit van het verschijnsel, dan moet die van het transcendent object
aangenomen, ten minste in zijn bestaan.
Voor de kennis van het wezen dezer transcendente realiteit is de zaak
ingewikkelder. Het is niet contradictorisch, dat wij het bestaan van iets
kennen zonder zijn natuur te kunnen bepalen ; men mag dus uit de kennis
van het bestaan eener transcendente werkelijkheid niet onmiddellijk besluiten tot de kennis der natuur. We moeten derhalve de bestanddeelen.
der objectskennis zelf daarvoor onderzoeken. Haar vorm kan ons volstrekt
niet inlichten nopens jets dat door bepaling de kenvermogens is. Doch de
inhoud bevat misschien de sleutel van het geheim, daar hij als gegeven
zijnde bepaald wordt. Nochtans de inhoud is ons echter gegeven, niet
zooals hij op zich zelf is, maar zooals hij reeds met de aanschouwingsvormen (ruimte en tijd) omkleed is ; waaruit volgt dat wij, als wij den
inhoud ontleden, niet een transcendent, maar een kennisobject ontleden.
Indien wij nu van elders zekerheid hadden dat transcendent zijn en
denken in een harmonische verhouding tot elkander staan, zou het
probleem opgelost zijn. Deze verhouding echter is in de beste voorwaarden
een hypothese, en binnen de omtrekken van het phaenomenalisme, een
weinig waarschijnlijke hypothese. Wij stellen ons immers de objecten
voor als een bepaaldheid hebbende. Welnu alle bepaaldheid of vorm is
van rationeelen aard ; de brute stof bezit geen vorm, is een chaos, zoodat de alteriteit tusschen het vormloos object op zich zelf en het bepaald
kennisobject zich opdringt. Daar wij slechts het rationeele begrijpen,
begrijpen wij het object op zich zelf niet in zijn wezen. Alle object is voor
ons gesitueerd in ruimte en tijd ; het object op zich zelf is het niet, omdat
ruimte en tijd slechts kennisvormen zijn. Om de zijnsorde te begrijpen,
moet ik haar denken volgens de categorieen eenheid, oorzaak, substantie,
enz. Deze zijn echter weerom verstandsvormen en geen transcendente
dingen bijgevolg ontsnapt ons het wezen der dingen op zich zell.
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Weten wij dan niets over het object ? Dit vloeit niet rechtstreeks uit
de vorige ontleding voort. Wij wezen niets over het transcendent object,
doch wij kennen het object, zooals het aan ons verschijnt. Het is voor ons
een verschijnsel, een zintuigelijk object. Daarbuiten kunnen wij niet
gaan. Als verschijnsel heeft het een empirische realiteit. Het verschijnsel
wordt gevormd door bemiddeling der aanschouwingsvormen, en is dus in
zekere mate een ideeel wezen, nl. naar zijn bepaalden vorm. Kant is
dus eenerzijds empirisch realist en anderzijds kritisch idealist, d.w.z. dat,
in zijn oogen, het object door den geest voortgebracht worth in zoover de
geest een gegeven inhoud door middel van aanschouwings- en verstandsvormen of -functies tot een object vormt.
Men zal gemakkelijk begrijpen hoe deze heroische poging om zich te
ontmaken van het zoo natuurlijk geloof in de realiteit der dingen zonder
nochtans de grens van het waarschijnlijke te overschrijden, hevig verzet
in de wijsbegeerte heeft uitgelokt. Over het algemeen heeft het aan de kritiek weerstaan, omdat het realisme de kritiek inzette van een zeer inadekwaat standpunt uit ; het bevocht het phaenomenalisme in functie van de
vooraf aangenomen metaphysica en kennistheorie. Dit was gemakkellijk,
doch voor Kant ongevaarlijk. Men moet het beoordeelen zonder vooraf
een standpunt in te nemen, noch een postulaat aan te nemen. Op die
wijze beoordeeld, toont het zich zeer sterk. Nochtans is het aan kritiek
blootgesteld. Ik heb er reeds in het vorig hoofdstuk over gesproken. De
aldaar aangehaalde bezwaren moeten echter hier herhaald worden. Bovendien doet zich een nieuw bezwaar voor. Wij kunnen geen causale banvloeding van het transcendent ding op ons kenvermogen aannemen, omdat
de oorzaak slechts objectswaarde heeft voor het ervarings- en niet voor
het transcendent gebied. Anderzijds moeten wij het object als vormloos
zijnde denken en dus ongeschikt om eenige bepaalde oorzakelijkheidsfunctie uit te oefenen. Maar dan is de regelmatigheid in ons denkleven een
ondoorgrondelijk geheim. Wij vormen objecten op bestendige, regelmatige
wijze : wat eens oorzaak of substantie is blij ft het. Wij zijn dus gedwongen
met een nimmer versagende regelmatigheid bepaalde objectsvormen op de
gegevens aan te wenden. Dit feit moet opzien baren, omdat wij niet kunnen achterhalen waarom dit geschiedt. Zoo de kennisinhoud als gegeven
geen invloed op de aanwending van de verstandsvormen uitoefent, ( en
vermits het gegevene geen vorm bezit, kan het geen invloed op de vormbepaaldheid uitoefenen), dan zien wij niet in waaruit de regelmatigheid
van ons denkleven voortvloeit. Wij staan voor een geheim, dat wij niet
kunnen ophelderen, en daarom voldoet het phaenomenalisme niet aan de
taak, die het op zich had genomen.
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BESLUIT.
Wanneer wij het probleem van het wezen der kennis stellen, willen
wij uitmaken of onze objectskennis een voorstellingswaarde heeft voor
objecten, d.w.z. voor een van het subject onafhankelijke zijnsorde. Zeggen
wij dat een verschijnsel een oorzaak heeft, dan zijn wij niet tevreden
met het inzicht, dat wij het verschijnsel als veroorzaakt zijnde moeten denken, maar slechts dan wanneer inderdaad het verschijnsel een oorzaak
heeft buiten de orde van het denken. Op de algemeene vraag of het er
eene buiten die orde heeft antwoordt het realisme bevestigend, het idealisme ontkennend. Lilt de voorgaande ontleding is echter gebleken dat geen
van beide theorieen volstrekt noodzakelijk is, dat beide bepaalde gebreken
hebben en dat zij niet bij machte zijn ons hun wederkeerigen contradictorischen bouw voor oogen te stellen. Wij staan dus voor twee tegenelkander staande oplossingen, die mogelijk of denkbaar zijn. Het is zeker
dat ze niet tegelijk waar kunnen zijn, doch wij kunnen niet beslissen
welke de ware en welke de valsche is. Instinctmatig kleven wij eene
aan, doch wij doen het niet om logische, wel om irrationeele motieven.
Eindelijk blij ft de vraag of, afgezien van de voorgestelde theorieen, het
vraagstuk op zich zelf rationeel oplosbaar is. Waarop wij antwoorden :
neen. Omdat het niets meer is dan een andere formuleering van het
groot dogmatisch postulaat, dat ons denken van natuurwege tot het bevatten der realiteit geschikt is. Noch ervaring, noch denken kunnen
met zekerheid uitmaken, of deze bevatting metterdaad gebeurt. Het
dogmatisch postulaat echter is niet denknoodzakelijk, omdat het niet
leidt tot een scepticisme, dat op zich zelf contradictorisch is. Immers
zonder dat postulaat is niet elke kennis onmogelijk. Daar blijven ten
eerste de ideeele wetenschappen, zooals logica en wiskunde, mogelijk ;
verder de waardewetenschappen zooals moraal, sociologie, en, zelfs
de zijnswetenschap is niet ondenkbaar, als zij ten minste niet streeft
naar de kennis van een transcendence wereld. De physica echter
kan anders worden opgevat. Slechts een soort van wetenschap is ondenkbaar, nl. de zijnswetenschap, volgens de desiderata van het realisme.
Derhalve gaat het niet op alle niet-dogmatisme met het volstrekt scepticisme op een zelfde lijn te stellen.
Wij zijn wellicht niet geschapen om lets te begrijpen, dat volstrekt
buiten ons ligt, en onze kennis is niet geroepen om tot een transcendence
zijnswereld door te dringen. Onze denkbeginselen zijn de organisatiebeginselen der werkelijkheid, zooals zij voor ons zijn MOST, opdat wij
er een geestelijke waarde in zouden vinden, en opdat wij de zijnsorde
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zouden begrijpen. Zij vestigen een rationeele orde, geschikt om ons in
het zijnsgebied te orienteeren en onze geestelijke persoonlijkheid op te
bouwen door middel van intelligibele bestanddeelen, die ons, bij he
onderzoek van denken en zijn, een zeker gevoel van bevrediging bezoroen.
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