
111.
HET WEZEN DER DINGEN •

In zoover her kenvermog~n een fysiek objekt is~is de ken-
nis 'er van een . fysieke wetenschap ,Maar in' zoover wij door mid-
del van dit vermogen k 1 1 e din gen ken n'e n
wordt de wet cnuchap er van tot met a fysica. Wanneer de we-
tenschappelijke analyse der rede de gewone besChouwing van haar

,
wezen omkeert, dan volgt uit deze speciale kennis noodzakelijk
een algeheele omkeer van onze gehe'ele wereldbeschouwing.Met
de kenn i.s van het wezen der rede wordt de zoo lang gezochte _
kennis van'ihe t we zen der dingen" gegeven.Alles, wat men weten,
yeFs;taflIl",'~efirijpen, kennen kan, willen wij niet volgens dr e .v:« r -
S c ~j n i n g , maar volgens het w e zen ,begrijpen.De
wè t enschap zoekt achter dat wat schijnbaar, dat wat waar-acht i.g
is ,het wezen der di.ngan , Ieder bijzonder ding heeft zijn bijzonder
wezen,dat echter nlet voor het oog,niet voor het oor,piet voor
de hffild?maar slechts voor het denkvermogen verschijnt.Het denk-
vermogen vorscht naRr het weZ0n aller dingen,evenals het oog
naar alla zichtbaarheid. Evenals nu h0t zichtbare in het algemeea
in de theorie van het gezicht,zoo is het w e zen der din-
gen i n h G tal gem een in de t h e 0 r i e va n
het den k ver lli 0 gen te vinden.

Wannèer hier gezegd wordt ,dat het wezen van een zaak niet
voor het oog enz.maar voor het denkvermogen verschijnt,dan klinkt
het weliswaar als tegenstrijdig, dat het t e gen 0 ver g e
s tel d e van het verschijnsel,het w e zen ver sc h ij n t •
'Maarrin denzelfden zin als wij in het voorgaande hoofdstuk het
geestelijke zinnelijk noemden,noemen wij hier het wezen een ver-
sch~nsel,en zullen in het verloop nader aantonen,hoe i ede r
zijn een schijn ,hoe iedere schijn eem meer of minder! wezenlijk

"

zijn 'is.
Wijhebben gezien,het denkvermogen heeft tot werken,om wer-

ke Lijk te zijn, een voorwcrp , stbi ;materiaal noodi g.'De werking van
het de.nkve rtcogen verschijnt in de wetenschap ~onverschillig of
wij het woord wetenschap slechts in de nauwe klassieke of in de
breede beteekenis hemen,waar zonder uitzondering i ede r

29.
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\IJ t~ ..," ;1 ~en wet eriachap is.H ~) tal geIn e (~n e --v-o-o-r-
w e r p 0 f s tof der ~ e ten s c hap i s d e
zin nel D k e ver s c h ~ n i n g De zinnel~ke ver-
schijning is ,zooals bekend is, een onbegr enede srt.of'w.i s se Li.ng,
Uit in de ruimte naast elkaar bestaande en uit tijdelijk -elkaar
~ - - --
opvolgende veranderingen der stof bestaat de wereld én alles- -'Nat daarin is.Zij,de zinnelijkheid of het h\:!(;ls.l~ic; Of' iGd.~r8pl.s;.ats
en ten alle t~den e i gen a a r d i g , L i e UW, nog
TI ooi t g e wee st. Z~ ontsta~t en vergaat~vergaat en
ontstaat onder onze handen.Niets blijft zich gelijk, bestendig
is slechts de eeuwige 'wisseling, en ook de wisseling is verschil-
l~l'ld. Ieder gedeelte van den tijd en van (.1e' ruimte brengt 'n.ieu-
we wisselingen.De ma-terialist weLi swaar- houdt de be s t.end i.ghei.d ,
eeuwigheid,onvo:;rgankelijkheid van de stof staande •Hij leert ons,
dat 8r nog nooit een greintje van d~' stof'der wereld verloren
gegaan is,dat eeuwig slechts de materie haar vormen verandert,
haar eigenlijk zelf echter onverstoorbaar boven ü,dere vergan-
kelijkheid voortduu~t .En toch .rrl ett egcus t aande dit onderscheHl
tusschen de stof zeLf en haar' ver ganke Lijke vorm is' aan d'èn an~
deren kant de mattJI'ialist me~rdan ieder ander er toe geneigd,
op den identiteit van vorm en stof den klemtoon te leggen.
W811118\.-'rhij met ironie ovc r st of'f'en zonder vorm en vormen zon~
de r st.<:>f,naderhand echter 'over vergankelijke vormen van de eeuwi-
ge mate '"',ie spre8kt,dan is het duideÜjk ,dat' 'het mater-raLï sme

,(, .' 1

.evennn.n als het idealisme OVer de verhouding vari vorm en in-
houd, ver-snhijm.ng en we zen ,:80n ve rk.Lar-i.ng te !~8v(mweet .WaaT vän-.
den wij d.ie eeuwige, onverganke Lijke.dus vOI'ml~:ozei;stof;:?In de zin-
nelijke wer'keLijkhei.d kouren wij stt~·.)ds sLech't s g,;vorride verganke-
Lijke stoffen tegeri. Stóf .is wel is waar overal. Waru.'.i.e'ts versaat,
ontstaat iets. Maar nergens is die eenz el.vig,'j i aan zich zelf ge-
lijke ,den vorm ov\.:;rlevemde;materie p rak t i 8 C h ontdekt.

r . . \ .

Oo.1\:Lc:t cherm ach niet ,te ont.bènden eLemerrt .is Ü1 z~.inzi.nneLijke
, ':":. ("" . .

werk\.:~ljlkheid slechts een r' Ei 1 a tiG V eèènh0id, in het ::1.1-
~ ' , ' ,"', , ' ' , '

gemeen '3Cht8r,in de; lengte van den tijd,als 'in de brc:edteddl'
:-. I r- •

uitgebrGldheid,v0rschillend, naast en na elkander zoo vel'sc21.il-
Lend , als het een of ander o.rgam. sch individu, dat. Immer-s ook
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alg '.. m \.: '.: r.i. ~ van h"t; b~gin tot het e i.nd onv.ir-andce Lijk het-

zeLfde blijft .Tillijnlichaam v.:;rtl\rü~sclt zonder ophoud en vl.e esch en

b~enderen en all~s wat er alm isjen blijfttoc4 altijd hetzelfde.
WFJ.aruit bestaat nu dit van zijn v,:;rand0I.'lijke verschjjning~n ond,:;r-

, " .t(",~ "

scheid<Jl1 lichaam zelf?Antwoord:uit de; totaliteit,uit de tot een-

heid Saffieng2vatto som van zijn veelvuldige vormen.De eeuwige ma-
"t,;riv, d,~ onver-ganke Iijk., stof be st a.vt W I;j r k ç 1 ij
tisch sLecrrt a vaI s. som van 'haar- ve.rganke Lijke ver-schijm.ngerr. De

stof is onvc r'ganke Lijk~ko.n"s l ccrrt s 'be'te~~k0;;un, ten [-lIl e h
" i
tijd b 1 s 0 v c,r a Is tof. Evenzoo waar nIs w~
zeggdn,dc; v,-,réUlderinGen bl,:s~aan aan de st~lf ,d \.) s tof i s

h " t ' blij ven d ,:' , sLech't s .do v8rnn~8ringl"n w i es eLen ,
eVC;l1zoo waar mogen wij de ZF\.q."t omdr-aat.sn en z.,;;gGen:des tof

b ~ sta R tin v ~ r ~ n 4 q r in g ~ n , hut is de stof,

di~ wissGlt~n.slechts dG wisseling is d~t,wnt bl~ft.D0 stoff6-
. ... .

1ijk« v,n'<"1~ldering en de v\:rrmdtJrlijke stof zijn toch slechts vel'-
sChillundc zegswijzen.

In de zLnneLijke wereld, in de pr nkt.ijk , is n i.et s be st end i.gç ,

niets gelijks ,niets wezen Ljks ,geen"dins op zich zelf. "Alles is
t:. ..

wi s se Li.ng , alles verandering, alle s. fantoom, zoo men wil". De eene
ve r-s'chijn'i.ng verjaagt de ande re , "En toch", zegt Kant, 11 zijn ook de

. ,'/.

dingen iets op zichzelf .warrt ande r s zou' er de ongerijmde tegen-
spr-aak uit volgen ,dat verschijning zonder .iet s zou zijn dat ver-

cchijnt , "Toch niet !De verschijning ver-sch i I tvan dat wat verschijnt
ni"èit meer of .m l.nde r dan de 10 mijlen lange/lID. h h n d'd van een

weg van den weg zelf ~of uI s heft en lem..mer' V 811 het mes verschilt •
. Het wezen van de 'wereld is àbsolute veranderlijkheid. Verschijn-

selen ver schijnon -voilà tout 0

De tegenspraak tUS$c-:l:1.8n!lhet ding op zich zelf ",het we-

zen en zijn versciujning vindt haar vo Lkomen oplossing in een vol-
"komen kritiek der rede ,in de kenn i s ç dat; het men sche Lijke denk-

vermogen i o- cl t: r VJ i I 1 e keu .r i g ~ Cl. n tal zin-

l1eIl::jQk gel~even veel vu Ldágheden als geestelijke eenheid y als een
W e zen b8grijpt ,aan het bijz.onde re of ver sch.ûl.ende het gelijk-

.soortige of a ï gemeeno gewaar wordt en dusa 1 1. es, wat

hem kom t ,als een enkel d e e 1 vant· e g,~ n
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een g I' oot 0 r g e h e e 1 begrDpt.
Met andere woorden: de absoluut r-eLat.i eve ,vluchtige vorm

van d\j wereld der zi~en dient voor onze her-senwe rkz aamnetd als
materiaal, om door absraktie ,volgens kerrt eeken van het gelijkende
of gerier-al e "toOI' ons bewustzijn geeyst.emat.isee.rû , geordend of ge-
r-ege Ld te worden.De onbeperkt menigvuldige zinnelijkheid gaat
a~n d8n geest,aan de subjectieve 0ènlleid,voorb~ en hij stelt nu
uit het velt: het eene,uit de deelen het geheel, uit de vers~hijnB .
seLen he'twcz.en, uit het vergankelijke het onvergankelijke ,uit ac-

l

cidenties de substantie samen.Het reëele,het wezen of het ding
opzich zelf is ideëel,.geèsteljjk schep se I s Het bewustzijn kan uit

.•........ .~ . .
vèrscheidenheden eenhedt:n optellen, Het kwantum van deze optel-
ling is willffikeurig.De geheele veelheid van het heelal wordt
~heoretiàch als eenheid begrépen.Ander~zDds lost iedere klei-
ne abs t r ak'te ecnhei.d zich· p r ~',k tiG :a h op in de oneindi-
gç~8nigvuldighèid van een zinnelDk verscilljnsel.Waar vinden wD
buitt:n h\::'t hoofd een praktische eenheid?2-tweedc,4-vi.arde,
8~achtst;e, een oneindig aantal van af gesche Lderi deeLen is het
mat.er i aa.l ,waarui t het verstand de mathematische I maakt. Zijn
dit boek,of zijn bladen,de letters of hun deelen eenheden?Waar
begin Lkç eri waar houdt ik op?"vIetevenveeI recht mag ik de bi-
bliotheek met t.aLr-ijke boekdeelen,huis en hof .en ten laat6te de
wereld .aen eenhemd noemen; Is niet ieder din geen d.eeL, is
niet i ede r deel een di.ngî Ls de kleur. van het blad minder
een zaak,dan het blad zeiljf?IVIisschien wil mwnde kleur slechts
- i.genschap en het blad stof ofsubstantiè noemen, omdat misschien
w~l het blad zond.ar kleur,maar niet de kleur zonder blad zou kun-
nen zijn.Maar zoo zeker als wij door scheppen van den zandhoop den
zandhoop uitputten, even zeker riemen wij van het blad met zijn
eigenschappen t.,:m slotte ook alle stof of de subat.arrt i e , Even-
als de kleur sLocht s een, summa.ir e w i saeLwer'ki.ng van het licht,
blad en oog is, zoo is ook de"overige stof" van het blad slechts
ven aggregaat van verschillende wisselwerkingen,Ev0nals ons denk-
vermogen van het blad de eigenschap der kl eur' afplukken kan, en
haar als "ding op zich zeLf'" fixeert, zoo kunnen wij nog ver-de r
van hèt blad naar verkiezing 8~n aantal eigenschappen afnemen,
echter niet, zonder het mec.r en meer van zijn "stof"te ont.b.laderen •.
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De kleur is volgèns haar kwaliteit niet mindèr stof of substan-
t i e ç dan het b.lad ç en het blad ni.et minder pur~ ei.genschapj dan de
klcmr.Evenals de kleun ei.genaehap van het blad is,is het blad
eigenschap van d~lboom,de boom eigenschap van de aarde,de aarde
eigenschap van de wer-e Lds Pas 'de wereld is ei.gen.l.ijke sub sta n -
t .i e ' , ' 'stof in het algemeen,waartegenover alle bijzonder-e stof-
fen sLechts eigenschappen zijn.Bij deze wer-eLdat.of echter wordt
het duidelijk, dat het w e zen , h.« t din g 0 p
~ i c h z elf i n ~ n der s c hei din g van
d e ver s c h ij n s e 1 e n s 1 e c h t~ een g 8 -

d ach 't end i -n g i .'s •
Het ~igene~ ~treYen ,~an den~g~~st .o~ van de accidenties

tot de substantie ,van het relatiev~ tot het absolute,over den
schijn heen tot de waarheid, tot de zaak" op zich zelf" te komen,
openbaart ten slatte het resultaat van dit streven,de substan-
tie ,als een door de gedachte verzamelde som van accidenties en
daar-mee den geest of de gedachte als het alleen subat.ant.Leel e
wezen ,hetweik uit zinnelijke menigvuldigheden geestelijke eenhe-
den schept ,de vergankelijke dingen of eigenschappen der wereld
d oor ver bin d 'i· n g als et:n zelfstandig wezen"llp zich
zelf" ,als absoluut geheel begrijpt.Wanneer de geest 'door eigen-
schappen onbévr-ed i.gd, st eeds naar de subs~anti\::.l vraagt, den schijn
verwerpt en naar de waarheid,naar het wE::zen,naar het ding op
zich zelf zoekt .wanneer zich dan ten laatste deze subsrt arrti.ee.Le
waarheid als som van gemeende onwaarheden,als totaliteit der
verschijnselen. vertoont,dpn'legt zich dcardoor de geest als schep-
per derssubstRntie aan den dag,die evenwel,niet uit niets,maRr
subs t ant i es uit acc.i.derrti es ,waanheden uit schijnbaarheden
voort,?rengt. .

Tegenover de: idealistische voorstelling,dat achter de
verschijning Gen wezen verstopt is ,hetwelk verschijnt, geldt de
kenniS. ,dat dit verstopte wezen ni.et in de bui uenwer'e Ld.maar
in het hoofd van den mensch apR r :t. woorrt•Daar echter het
hoofd zijn onderscheid tusschen schijn en wezen ,tusschen het bij-
zondere en he t algemeene .slechts op git"onç1.van zl.nneLijke ervaring
maakt, zoo is het anderzijds niet te ont.kennen ,dat de onderschei-
ding gegrond is.dat de gekende wezens,wanneer dan ook niet
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'8. c h t '::r .dan "toch ei oor In i ei ct e 1 van de verschijning
bestaan , objectief be s't aan ,dat ons denkvermogen een wezenlijk?
r8ëel vermogen is.

Het gelat niet alleen voor fysieke,het geldt ook voor
geestelijke,het geldt met a f y S ,i e k voor a 11 e dingen,
dat z.ij dan, wat zij z ijn ,niet" op. zich zelf" ,niet in. wèzerr.maar-
slechts in kontakt met iets anders, in de verschijning zijn. In' de-
Z0n zin mogen wij zeggen :de ding~n zijn niet maar v:~ i -
s c 11 ij n <:.: n ,'en ver-schijnen zoo oneindig meru.gvu.ldi g ,als an-
dere ve r schijnse Len men i.gvuLd.ig z.ijn çwaarmee tijd en ruimte ze in
kontakt br'engen s De zin evenweL;."de dLngen zijn n i et .maar ver schij-
rierr' .hcef t ,om geen m.i sve r-st and ..;t08 tt:; +.a~en,dlCmaanvullings-

, ", ' ! ,','";"~~( .', 'f:

zin noo d'ig . "wat ver s c h ij n t , dat i s ,"maär slechts in
zoo ver, als het ver schijrrt ,

"De warmte zelf kunnen w:i.i n i.et waarnemen", zegt de fysika
van professor jKoPPt, "wij Lo.i.den .sl,;chi<s uit;' h~rE; werkingen af"
he t. voor-handen zijn van dez en ag"ms in de natuur". Zoo oordeelt
d\:: nat.uur onder-zocker-, die '~)r[ktisch de kennis der zaak in een

, ,

v Lijt ig induktief onderzoek harer we rk i.ngen zoekt, evenwel zijn
g<:.:brek aan theorie in z ak., Log i.ka met ne t spe cuLat i ef g\:.~loof
aan een v8rborgen ding "op zich zelf". behelpt.Wij,omg<.::kb:;rd,lcü-
den uit d~niet-:waarneembaar.h~:id van de warmte zeI f' al het
niet; voor-handen zijn, he t niet op zich zelf, zijn van dezen agens
in de: natuur, wij begrijpen ve:<:l~)~rd\~ W ,~ I' kin gen der warm-
ti;:; als s t of'f'e Lijk materiaal, waarui t het rnonsche Lijk hoofd ho t

b Ij g r i p van" de warmte zelf" gi;:;vormdhe ef t ,Omdat de wet.cn-.
schap misschien nog ni~t dit b~grip kon a n a 1 y s ~ ~ r 0 n
Zegt de pr-ofe s so r ,dat wij he t voorwerp van het warnrt ebegr-Lp n i et
kunnen w 3. a I' n e m e Tl • D~-;som h a a r ver -van

, n ,dat is 'd e war m
al.Het d~nkvermogen neemt

dezeversch0idenheid i n het b ij g r i paIs eenh'8 opo
De ane.Lysc van het begrip ,d~1 orrtd.ekki.ng van het geme8rischap-
pe Lijke of a'Lgemeene van de meest verschillende als warm genoom-
de ver-achijnae Len of werk i.ngcn is, de zaak der .i.nduct Leve wi..7t(;n-
schap.De van haar werkingen gescheiden warmte evenwel is een
s~eculatieL:ding,8venals het mes van Lichtenberg zonder heft en

s c 11 i 1 1 e .n d 8 7J ,'j r k i n f'')
t c z ,0 '1 f ,de warmte gehe e I en
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Het denkver-nogen in kont ut II1L:i ~ è ve ~ SC,li.'IL;oc::'ènvan de

zinnelijkfi.eidproduceert de wezens der ~L~ngenodet pr<;>dLlceertze
evenwel evenmin alleen ~onger-ech tvaar'd i gd of subjektief, als het
oog,oor of een ander zLrrtuLgvhunne :Ln.drukken zonder objekt kun-
nen pr-oduc ee.ren,Wij zien en voelen niet dè dingen" zeLf'" ,maar
sLechtis hunne wer-ki.ngen op onz e oogen,handen enz i De geschikt~
heid der hersenen ,om uit ver s c h i 1 1 end e gezichts~
.i.ndrukkenhet gem een scp. a p pel ij k e te abstraheeren ~

. ~ .

doet ons het zien in h~t algemeen van de b~zondere gezichten
. onderscheiden. Het denkvermogen onderscheidt een enkel gezicht

als voorwerp van het gezicht in het c:..lgemeen,enmaakt dan ook
nog verder onderscheid tiu aschen sjib jekt i.eve en objektieve ,ge-
zichtsverschijnselen .d,w. z.verschijnselen \die niet slechts voor
het enkele,die voor het oog i~ het al~eme~n zichtbaar z~n.Ook
de visi08nen van een geestenziener)of de subjektieve indrukken,
schietende bliksems,lichtende kringen,die een h~vig bewogen
bloed het gesloten oog zien laat,zijn voor het kritische bewust-
z~n objekt.Het mijlen verre ,in het held~re daglicht schittere~de
voorwerp is k wal i t a ~ i e f niet meer en niet minder uitor~
l~k,niet meer en niet minder w a a r :dan het een of het andere
optische schijnbeeld"Ook 'degeen,die zijn oor hoort ruischen,heeft9

zooal niet het klingelen van een schel) toch altijd "iets" gehoord.
Iedere zi nrieLijke ve rschijni.ng is objekt en ieder objekt een zin-
nel~ke verschijningoEen subjektief objekt is.een ephemeer ver-
schijnsel en iedere objektieve ver-achijn ing t.och .sLecht.s een ver-
gankelijk ,~ubjekt.Het objektieve, voorwerp kan ui terlbjker ."verder--
af?stabieler, algemeenel' bestaan~maar .jen wezen,een "ding op
zich zelf'!'I is het niet .Het kan niet slechts voor mijn oogen ,het
kan ook voor andere oogen verschijnen,niet slechts VOOF het ge-
zicht,ook voor het gevoel ,voor het gehoor, voor den smaak enzo~
h8t kan niet slechts voor d~n nensc ~ook voor andere objekten
ve.rschijnen,-maar toch v è r :..~c h ij n t hets16chts. Zooals he t

hier isJis het daar ni8t~als vllildaagis het ~orgen niet.leder
bestaan is rc,latief,staat in verhouding.tpt iets anders,beweegt
zich na en naast 0lkaar in vèrschlllende verhoudingen •

.: IcQ,:-:re zi.nnoLijke Lndr'uk ~Ledez-e ver-schijm ng is een waar ~
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wezenlijk ob.jekt. De waar-heid bestaat zinnelijk, er alles wat. is,
is waar. Zijn en schijn , zijn s Le ch t c relaties ,maar geen tegenstel-
lingen,zooals dan ook in,het algemeen alle tegenstellingen voor
ons generalisatie-of denkvermogen verdwijnen, omdat het juist de
bek w a a m hei dis die a 1 1 e t e gen -
s tel 1 i 11. gen b e mî d d è 1 t die in a 1 1 e ver-
scheidenheid eenheid weet te vinden. Z ij n , de onbepaalde wijs
van is,de algemeene waarheid,is het algemeene objekt,het alge-
meene mat.er i aal van het denkver:nogen.Di t mat.er-Laa'l wordt menig-
vuldiG aan ons gegeven,gegeven door middel van de zintuigen_De
zintuigen geven ons de stof van het heelal abs 0 1 u u t
~ u a 1 i t a t .i e f , d,w.z. de kvvaliteit van de zinnelijke
stof wordt aan het denkvermogen abs 0 1 u u t men i g -
v u 1 ct i g g e g e ven; niet in het algemeene,niet in het

,',we zen ,maar slechts relatief; slechts in de ve r-schijni.ng,Uit de
r-eLat Lc ,ui t het kontakt van de zinnelijke verschijning met ons
denxver-uogen ontstaan kvvantiteiten,wezens,dingen,ware kennis
of erkonde waarheid.

Wezen en waa rhe i d zijn t.we e woorden voor dezelfde zaak.
De waarheid of het wezen is van t.neo re t i sche natuur. Wijnemen,- -
zooels Gezegd is de' '!.'Cn:;ld dubbel waar , zinnelijk en geestelijk,
praktisch en t.heor-e t i s ch sDe praktijk geeft ons de verschijning,-
de th0~ori(; he t Vlezen der d.i.ngens Pr akt.ijk is de vooronderstelling
van dl:) theorie, ver-schijnLng de voo r-ond.rr-st e l Lr.ng van het w8zen·
of van de waa.rhe i.d i De ze Lf'de waarheid ver s c h ij n t in de
pr-akt.ijk naas t en na elkaar, en i s theoretisch als kompakt
bçgri~::.'•

De pr-akt ijk j d« ve r-schijm.ngj de z i Tl nel ij k hei d

i s R bso 1 u u t k wal i t R tie f d.w.z.z~ hec.::ft
g~t:'n k v.; a n t i t e i t , ge~n gr-enzen noch in d.e ruimte noch
in den tijd? daarentegen is haar kwaliteit absoluut menLgvuLd.Lg,
Zoo ont el baar- als d.. de el.en van e enz aak , zoo orrt eLbaar- zijn haar
e igcnschèi,pp(;n.D e

v e I' 1.1 0 g e: n

0 lil g e k <J e I' d
t i + ("i.. t i e fv

f u n k t i e v a n h e t d e n k

v a n d e t h c 0 r i e b e s t a a t
d '" a r Li n 0 m a b s 0 1 u u t k w a n-<-A ,

t e z ij n , om kwant i tai ten naar willekeur,
in onbegr-ensd aantal tI::: scheppen ,om i ,'; cl ~ I' ,-, k VJ a 1 i -



t u i t van d,-"z i.nnc-Lijk«v\:.rsc~lj]nlng als k VJ Ei n t i. t e i t,
als waar-heid, als wez.en,te begri.ipen. Ieder begrip heeft een kwan-
tum van zi.nneLijke ve r schjjn i.ng als voorwer'p , Ieder voorwe rp kan
door het denkvermogen, slechts als kwant.um,als eenheid, als wezen
Df waarheid ge-of begrepen wordeh •

Het begr i.psve rnogen p.roducee r t in het kontakt met de
zinnelijke vers,chi.ining. dat, wat ve.r schijrrt ,wat wezenhjk, wat
·waarachtig,wat gemeenschappelijk of alg e mee n is.H e t
boB g I' i P doet d~t in de eerste' plaats slechts i n s tin k t-
ma t ig , het wet e n s ch a p pel ~ k e begrip is
ee~~ wille n sen wet e n s vol v 0 e I' d e
h e I' hal i n g van deze daad.De kermis van de wetenschap ,die
een objekt,b.v. de warmte begeert te kennen,wil n iet het
ver s c h ij n s e ~ ,wil niet hooren of zien, hoe de wàrmt e
hi er ijzer ,daar wns smelt, dan pijn en dan wel doet, eieren stijf
en ijs vloei baar maak t ,hoe animale warmte, zonne-en kachelwarmte
verschillend z ijn s Dat alles zijn tegenover het denkvermogen
slechts. we~~t.ng!3n.,ve.r'achijneeLen , eigenschappen.Het denkvermo-
gen wil de; z a a k , het w e zen ·,d.w.z.van het gezie-
ne~gehoorde,gevoelde slechts de s u m m a i re, alg e m e e-
n e wet, een kort wetenschappelijk u i.trt.rek se Lv De wezens der din~
g~n kunnen geen praktischt:? zinnelijke voorwer-pen zijn.De wezens
dC!r.dingen zijn voorwerpen van d<;;theorie, van de wetenschap, van
het, denkv\~rD1og~n.D\3kenn is van de warrnt.e bestaat daarin,dat wij
aan d,-; warmgenaamde ve r-scnijns eLen het g8mè\:mschappelijke ,het we-
zen of d\:':wH3..r:r~,-"idg e w a Ei I' wo r-dcrr.Het wezen van de warmte
best aat prakt isch .in dE:mvorm van haar ver achijnse Len, theor\-;-
tiscn in haar l?egrip en w,-"tenschappelijk in de ana.Lyse van dit
begrip.

Het b e,g I' i P van d e war m t e a n a -
1 Y s e e ren is, het a 1 EL-~_~.~ J.~_~ van d e
war m t e - ver s c h D n s e 1 e non t dek ken •

Het algemee~e is het ware ziljm.,dealr;emeene eigenschap is
de. ware eigenschap van een zaak. VVij beI?alen de regenwaarachtiger
als nat.j dnn als vruchtbaar,omda't hij uitg~breider,a 1 gein e e -
n e.r nat mnakt,en :slechts af en toe,hier olfi.daar vruch'Cbaar
werkt.



Mijn ware is rmjn s-candvastîE;e vri.end ,di e i'TIj cedurende het
leven,gisteren evenals ook morgen,a 1 gem El e n vriendelijk
gezind is. Wel is waar mogen wjj niet aan een g e h e e 1 a 1 -
C e rn c.,; n e ,aan -2~n absolutie vriendschap gelooven,evenmin
als aan d0 eén of andpreo..bsolute waarheid.Geheel waar,geheel

,
alGémeen is slechts het zijn) i n
het he~lal) d e a bAs 0 I u t ~

•.••.• .."., ••. eM' __ '" •

werkelijke wereld déta,;r'2nteg0nis absoluut relatief, abao l.uu t ver-
ganke Lijkj one.i.nd.i.gs chijnbaar ç een 0 n b 8 g ren s dek w a -
-
1 i t ~ i t.Alle waarhGd~n zijmsl~chts . bes t a ndd e ~ -
1'0 n van deze 'Nf8'r~ld,dc~;lwaarhede Cchijn en waarheid gaan even-
als hard en z.acnn j evena l s goed en kwaadj a.Ls recht en onr-echt ;'

, ,
dialektisch in elkaar over,zond.er dat daardoor hun onderscheid
verval t .uokal we e t, ik,.,J.at er geen"op zich zelfllvru~htbare re-
gen, geen" op zic zelf". ware vriend bestaat, mag ik daarom toch
een regen in betrekking tot bepaalde ~aden vruchtbaar noemen.
en' onder mijn vrienden ,de meer orf!minder ware onderscheiden.

het ~,l gem een
k wan t i t e i t .oDe

Het alg e TI een e i s d e w a a r hei d •
Het al.geme ene üLdat,w::'.t algom~eni s , d.,w.z.bestaan,zinne-
lijkheid .• :Zijn is .heti aLgemeene kentieeken lderwaarhe:id, omdat het
alcemeene de -waar-he rd kenteekent .Nu -bestaa't echt er het zijn niet
r.n het algemeen, dvw , z.het algemecne bestaat in de wer-ke Lijkhei.d
of zinnelijkheid slechts op 8en b ij zon der e manier.
De' zinnelijkheid he eft ,haar waar- zinnelijk bestaan in de vluchti-
g.:; vée l.vornu.go verschijnselen van de natruur- en, van het leven.
Dc.rha I v e blijken alle ver schijnse Len te zijn relatieve waarheden,
aLl.e waarheden bijzonder-e tijd'.::lijke ver schijnae LensDe .verschijning
van de praktijk ise8n waarheid in de theorie,en omgekeerd,de
waarheid van de theorie verschijnt in de praktijk. Tegenstellingen
worden door elkuar over en weer bedongen:W~arheid en dwaling
zijn evenals zijn en schijn, als dood en leven, als licht en donker,
als alle dingen der wereld,slechts komp?-ratief,slechts volgens
mno.t,volgens volume of graad verschillend.Zooals van zelf spreekt
zijn toch alle clingen van de we r eLd wereldsch, dus van één
stof,v a~h één wezen,VA D één soort,v a n één
kwaliteit.Met, andere woorden:I ede r. vo 1 u m e van
z i ~ nel ij k e .n sçhijn v 0 rmt i n kontakt
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m e t h e t m e n s c h'8 1 ijk e d e n k v e r m 0 g e n
e e n w e z e n e e n w .-,

0- r h e i d i e t s a 1 g e -, c_

,I

mee n s • Voor het bewastz~n is,de sto kor rel even zoo
goed als de stofw 0 1 k , als iedere g r oot ere massa van
de een of andere aarden men.igvuLdi.ghei.dj eeneraijds een wezenlijk
"ding op zich zelf"en anderzijdstoch slechts een voorbijgaande
schijnvan het absolute objekt,van het neel.al s Bi.nnen dit heelal
wor-den de verschillend-e verschijnselen door middel van onzen
ge~st willekeurig volgens doeleinden gesystematiseerd.of gegene-
raliseerd.Het chemische element,zoowel als de organische cel
is een even vee Lzijd.LgsysteeÎn,alshet geheela plantenrijk.Het

.• -, , of! ~kleinste z.ooweL als het grootste wezen wordt in individuen,soor-
~en,fffinilies,klassenQn~. verdeGld.Dit systemntiseeren,dit gene-
raliseeren,deze voortbrenging van wezens wordt opwaarts voort-
gezet,tot in de oneindigheid van het geheJl,afw[\.Rrts-totin de
oneindigheid der deelen.Tegenover het denkvermogen worden alle
eige4Schappen-tDt wezenlüke d~en,alle dingen tot rel~tiêve
eigenschnppen.

led e r din g ,iedere-zinnBlijksverB~jning,hoe
subjckt i.èf .hcc ephemeer ook,is w a ar, is een kh,ine~.J)f groo-
ter kWéUltum van de w8.8.rheid.Metandere woorden:de waarheid be-
s1;Aat niet s.Lechts in het a.Lgemeene zijn,maRr ieder b:ijzonderzijn
heeft ook z~n b~zonderB algameBnheid or w~arheid.I ede r voor-
~erp,zoowel de meest vluchtige gedachte als de rietherische geur,
aLs de t aat.bar-emat.erie,is een kwantrumvr.nmenigvuldige verschij-
ning.Het denkvermogen maakt uit de menigvuldigheid één kwan-
tum,wordt in verschillende dingen het gelijke,ip.vele he~,eene ge-
wP,r~r.Geest en materie hebben tenminste dat gemeenschappelijk
d"'.t z ij z ijn • De or-gani.schena+uur- stemm tenminste met de
~~nor(5nnischedaar-Lnovereen,d:::.tzijm n.. ter i e e 1 is.Zeker
zijnde mensch,de n.n.p,deolif;:mt,enhet f~rm de kluit VE'-stgegroei-
d~l~tendier toto genere verschillend,maar desniettegenstaan-
de vereenigenw~ een nog grootere verscheidenheid onder het be-
grip VRllhet organisme.Hoe verschillend ook een steen van een
menschel~k hart is,toch wordt het denkende verstand ontelbare
gelijkheden tusschen beide gew~nr.Zijst.emmer, tenminste in hunne
znkeLijksmaterieel~ natuur overeen,zij zij~beide zwaar,z.Lcht.baar,
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tastbaar enz .Everi zoo groot als hun VE. ~',c>:::J;j (,(~Jl.~~e.;.(::' ~.s.is hun
eenhe i.ds Even zoo waar als Salomo zegt ."er is niets ni euws on-
der de zon," zegt Schiller: I~ de wereld wurdt oud en wordt weer
jong."Welk abstrakt ding,wezen 1 zijn,we l.kealgemeenheid is niet
in zinnel~ke existentie menigvuldig,individueel,aán al het ande-
re ongel~klIk ben op het oogenblik in het geheel niet meer de-
zelfde,als die ik een uur geleden was ,en de gel~kenis tusschen
mij en mijn broeder is slechts kwantitatief, slechts volgens den
graad grooter ,dan de gelijkheid of de gelijkenis tusschen een hor-
loge en e~n oester.,Kortom, het denkvermogen is absoluut soort-
vermogen,het brengt onbeperkt iedere menigvuldiheid onder één-hoed;omvat,begr~pt zonder uitzondering all~s bD elkaar,terwijl
de zinnelijkheid abs 0 1 u u tal 1 e s als verschillend,-n.i.euwvändá vidueel doet verz:..l:1.~)18no.

Wanneer wij deze metafysika op ons thema, op het kenbermo-
gen toepassen, dan behooren zijnfunkties ,evenals alle andere din-
gen,tot de zinnelijke verschijnselen,die op zich zelf allen even
waar zijn.•Aan alle uitingen van den geest ~aan alle ge~chten,
meeningen,dwalingen,enz. ligt een zekere waarheid ten gr-onde,
- -alle bezitten een waarachtige kern.Even zoo noodaakel~k als de
schilder al de vormen van zijn schepping aan de zinnelijkheid
ontleent, even zoo noodzakelijk zijnalle gedachten beelden van
ware dingen,theorieën van ware objekten •.In zoover kennis ken-
nis is ,begrijptmen vanzelf,dat door iedere kennis iets gekend
wordt.In zoover weten weten is,is het vanzelf sprekend~dat door
ieder weten ieta geweten wordt~Dit berust op de stelling der
identiteit, a-a?öf ook,op de stelling van de tegenspraak,IOO
is niet 1000.

Alle kennis berrt.aa'tuit gedachten.Men kan betwisten,dat
- - - -omgekeerd alle gedachten kennis zijn.Men kan ken n e n als een

bDzönder~anier van denken definieeren~als waar,objektief denken
in onderscheidinb van mee n en, gel 0 0 ven of fan-
tas eer en. Het: is evenwel n~0t te ontkennen,dat a 1 1 e
gedachten ,niet.tegenstaande hunne oneindige verscheidenheid,
toch ook een gem een s c hap pel D ken a t u u r
hebben.Het gaat met het denken voor het forum van het denkver-
mogen a.l.smet al liet ander-e,het wordt geuni.f'orraeer-ds Hoe verschil-



lend mijn denken van gistel:'en ook V2-Yl rujr C~f:nkCL \F9J"- .TaTIë'.'VJ.gi:.:~.,

hoe verschillenm ook de gedachten van -verschillende menschen e:m
t~den,hoe scherp w~ ook tusschen idee~b8grip;00rdee11besluit,
voorstelling,enz. onderscheide~:in zoover het allan g e est e-
1 ij k e uitingenz~n,bezitten z~ ook een gelijk,gemeenschappel~k
uniform wezen.

Hieruit blijkt dus, dat het verschil tusschen war ~ en
ver k ~ 'e r d e gedachten,tusschen kerillen en miskennen,even-
als in het algemeen ieder verschil,een slechts relatieve gel-
digheid heeft.Een gedachte is op zich 4elf noch waar noch ver-
keerd, zij is een van tweeBn s 1 e c h t Gin bet rek -
kin g tot een b e p a a 1 d g e g e ven 0 b -
jek t Gedachten,begrippen,theorie.ën,wez6ns~waarheden stem-
men daarin overeen, dat zij bij een obj ekt behooren. Objekten in het
algetheen hebben wij leeren kennen als kwanta van de menigvuldige
zirme Lijkhetid ~van 11 de wereld da~,-rbui t.en" 0 Is het kwantrumvan het
z.ijnvhe t objekt,wat gekend vbeg.repen of verstaan moet worçlen,door
het· spraakgebruik VEm een begrlp te voren bepaald of bep~rkt,
d a" n bes t ei a t d e w a a r hei din d eon t-
dek kin g
z e a 1 dus
t i t e i t 0

Deezi.nrxe.Lijke kw,:'lr:.titei..:-en9de dingen der wer-eLd ç be z.itten
alle beha Ive hun schijn ook een waarheid, of achter de verschij ...
ning een wezen s De wezens der dingen zijn even ontelbaat',als de •
zinnelijkheid volgens ruimte en tijd oneindig deelbaar iSoIeder
kl ei.n deel van de verschijning heeft zijn eigen wezen ~iedere bij-
zondere schijn zijn algemeene waarheid.De verschijning wordt gepro-
~uceerd in kontakt met omze zinnen,de wezens of waarheden in
kontakt met ons denkvermogen. Daardoor ontstaat dan ook voor ons
de vervelende noodzakel~kheid om hier,waar voor ons het wezen
der dingen als thema ligt ,van het kenvermogen te spreken,en
omgekeerd., bij het kenvermogen wezen of waarheid van de dingen ..
te behandeleno

van h E-; t alg e mee n e
zin nel ~ k e

van d e -
tI; e g e ven k wan -

ZOO8.1swij in het begin reeds ze i denj i.n het kriterium der
waarheid 1igt het kri t.er i.um der rede opgesLouens Eve.na.ls de, rede
be st aat de waarheid daarin, ui t een gegeven kwarrtur: de:q'ziru;telijk-
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heid het algemeene,de abstrakte theotie te ontwikkelen.Dus niet
de waarheid in het algemeen is het kriteriurn van een ware ken-
nis, mé'..ardie kennis wordt waar genoemd, die d e w a a r -
h e i d , al emeene van een b e p a a 1 d

•.•..•.• 1.'

n b,j e k ·t t..•·.,D~ waarheid. moet objektief
zijn,d .•.w.z. t zijmoet de waarheid van haar bepaald objekt zijn.
Kennis kan niet waar op zich zelf, kan slechts relatief, slechts
met betrekking tot een bepaald voorwerp, slechts op grond van
uiterlijke feiten waar zijn.Haar taak bestaat in de ontwikkeling
van het algemeene uit het bijzondere.H e t b ij zon der e
i s d e m a a t van het alg e mee n e , d e
m a a t der w a a r hei d • Alles wat is, is waar,
euverschi.Lli.ghoe veel of hoe weinig het is.Is eerst het zijn
gegeven, dan volgt diens algemeene natuur als waarheid. Het on-
derscheid tusschen het meer of minder algemeene, tusschen zDn
en schDn, tusschen waarheid en dwaling valt binnen bepaalde
grenzen, v8ronderstelt de betrekking tot een bDzonder ohjekt.
Of wel of niet een kennis waar genoemd wordt, zal dus niet ZAO

zeer van de kennis, als van de grens, van de taak afhangen,
welke zD zich zelf stelde, of die haar ergens anders gesteld
werd.E e n vol kom enk e nni sis s 1 e c hts
m 0 gel ijk bin n eng e zet t e g ren z eR.
Een volkomen waarheid is altijd een.door het bewustzijn van haar
.nvolkomenheid vergezelde waarheid. Dat alle lichamen zwaar zijn,
is zoo volkomen waar, 0mdat zich reeds van te v~ren het begrip
van lichaam tot zwar-e voorwerpen beperkt •Nadat heilverstand
het 1 i c h a a min het alg e ~ een uit de
verschillende gewichten gevormd heeft, is zijnapodiktische ze-
kerheid over de algemeene, onfeilbnre zwaarte van het lichaam,
niet zoo verwonderlijk.Geven wijtoe, dat het enkel en alleen
vliegende dieren waren , waaruit wijhet begrip van den vogel
abstraheerden, dan kunnen wijverzekerd zijn, dat alle vogels
vliegen, in den hemel, op aarde en op andere plaatsen, ook zon-
der het geloof aan kennis a priorit die zich door het teeken
der noodzakelijkheid en strenge algemeenheid van de empirische
onderscheiden moet.Waarheden zDn slechts onder vooronderstellin-
gen geldig, en onder vooronderstellingen ZIjndvvalingen waar.
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Dat de zon schijnt, is eên ware kenn i.s , wanneer' zij onder voor-
onderstelling van een VJolkel1loozen hemel begrepen wordt.Het is
niet minder waar, dat de rechte stok in stroomend w8ter hoekig
wordt, wanneer wij slechts deze waar-heid tot een optische bepar--
ken.H eta 1 gem een ebi n n ene eng e g e -
ven c y klu s van zin nel fj k e ver s c h fj n -

g e ven i s d . IN ale n • De dwa.ieng , uet "CegenQee~Vall

de waarheid, bestaat in het algemeen hierin, dat het denkvermo-
gen of bewustzijn onbedachtzaam ,kortzichtig, zonder onder-växd.á.ng,
aan verschijnselen een meer algemeene uitbreiding toemeet, dan
de zintuigen of de zi.nneLijkhei.d g8tuig~n, b. v. aan de werkelijke
ware optische existentie overijld ook een gewaande plastische
exis-centie toedeelt.

Het oordeel der dwaling is een voo I' oordeel.Waarheid
en dwalin.g.,k.ennen en roiskennen, begrijpen en verkeerd begrijpen,
hebben in het denkvermogen, in het orgaan der wet.enechapve en gem.een-

eahP-ppelijke woonplaats.Algemeene uitdrukking van...zinnelijk onder-
vonden feiten is de gedach-ce in het algemeen, van dwalingen in-
begrepen.De dwal Lng echter onderscheidt zich daar-door- van de
waarheid, dat zij voon het bepaalde feit, waar-van zij de uitdrukking
is,op een verder,breeder, algemeenel' z~n aanspraak maakt, dan
de zinnelijke ondervinding leert .Pretensie is het wezen der dwa-
ling.De glazen paarl wordt pas onecht, wanneer zij er aanapr-aak
op maakt. een schelpparel te zijn.

Schleiden .spreekt over het oog: "wé'\.lUleerhet verhitte
bloed de aderen doet opzwellen, de zenuwen drukt, dan voelen
wij het in de vingers als pijn ~ wij zien het in het oog a.ts blik-
semschicht .En hierin hebben wij het besliste bewijs, dat onze
voor-suel Lrngen vrije scheppingen van onze geest zijn,dat wij niet
de bui.t.enwer-el.d zoo opvatten, als zij~:s, maar, dat haar inwer-
king op oms slechts de aanleiding wordt tot e0n eigenaardige
ge\.:stebjke werkzaamheid, waarvan de produkten dikwijls in een
bopaa Ld wt;ttelijk verband met de bui t.enwer eLd staan, dikwijls

s e 1 e n i s w a a r h e i d • B i n n e n e e n g e -
g e v e n k I' i n g v a n z i n n e 1 ij k e v e r s c,
s c h ij n s e 1 e n i e t s e n k e 1 s 0 f i e t s
b IJ Z 0 n d e r ~ v 0 0 r h e t a 1 g e m e e n e u i t -
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echter ook in het geheel niet daarmee aamenhangen, :Nij drukken
op ons oog Gn zien een lichtgevenden kring,maar er is get:n itjicht-
g"Nend lichaam. Welk een rijke en gevaar-Lijke bron van dwalingen
aller aard hier vliet, is gemakkelijk te zien. Vanaf de foppende
gestalten van het door de maan beschenen, in nevelen gehulde
landschap tot de met waanzin bedreigende visioenen van dGn gees-
t enzLener , hebben wij Gen r-eekd van vergissingen, die alle niet
aan de natuur, niet aan haar strenge wc~tt(::;l~jk...lLeidten Last.e ko-
men, maar tot het gebied der vr'ije , en. daardoor aan dwaling on-
1erhevige 1,'Jerkz8.81Y'..hGidvan den geest behooren.Groote omzichtig-
heid, veelzijdige vorming is er voor noodig, voordat de geest
zich hier van al zijn e i.geri dwalingen losmaakt en ze geheel te
behe~rschen leert.Het lezen in denwijdeeen zin van het woord lijkt
on~ zoo gemakkel~jk en toch is het een moeielijke kunst.Slechts
Langz.amer-handLeer-t men, welke boodschappen van de zenuwen men
zou durven vertrouwen en daarnaar zijn voorstellingen makeruZeLfs
mannen van wetenachap kunnen hier dwalen, dwaLeri dikwijls, en des
tE'.:vaker, hoe m.i.nder 7.,jj er over klaàr zijn, waar zij de bron der
dwali.u.g IQoeten zoeken"...... "Het licht wanneer wij het geheel
op zich zelf beschouwen, is niet hel, niet geel en blauwen rood.
Het .l i cht lS een beweging van een weer fijne, overal verspreiàe

. ri, .•
materie, van dien aet.he:r;" .

De mooie wereld van het licht en van den glp..lls, van de
kleuren en gestalten is geen waarnemine:;van dat, wat weI' k e -
1 ij k bestaat. "Door het dichte dak der wingerdbladeren trilt
een zonnestre.al in de heime.lijk weLdadi.ge schaduw. Gij gelooft
den lichtstraal zelf .te zi enmaar- het is er ver vandaan, wat
gij waarneemt is niets dan een reeks V8Il stofjes. "De waarheid van
licht en kLeur- zijn'!golvilT.gen, die in rustelooze opeenvolging
uet een snelheid van 45.000 mijlen in de seconde door den aether
jagen. "Deze ware LdchameLijke natuur van het licht en van de kleur
is zoo weinig t e zien, 11d.c.:ttveeleer de scherpzinnigheid der groot-
st e gd8sten er voor noodig \'Jas, om ons deze eigenlijke natuur van
licht te onthullen" •••• "Wijfrinden, dat ieder van onze zintuigen 4

slechts voor geheel bepaalde árrvLoedcn van bui ten orrtvankeLijk
is, en dat de beweging Véln ieder zintuig in onze ziel geheel an-
dere voorstellingen te voor achijn roept. Zoo staan tusschen die
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ziellooze buitenwereld (aethertrillingen), die voor ons door de
wetenschap ontsloten wordt ,en de; schoonet wer-keLijke, zinnelijke)
wereld, waarin wij geestelijk zijn, de organen der. zintuigen als
bemiddrelaren."

Tov hiertoe Schleiden, die ons hiermee 80n voorbeeld geeft
hoe ook in onze tijd al tijd nog in ver-Legenheid is over het ver-
staan van tW(;~~wer-eLdon, hoe vèrge0fs men zoekt naar een bemid-
deling tusschen de wereld van het denkVermogen, van het weten
of van de vJl:tenschap, di.e hier door aethertrillingen gerepresen-
teerd wordt, en tusschen de wereld van onze ~jf zintuigen, ver-
tegenwoordigd door de helle , kleurige licht~n van het oog of
van de werkelijkheid. Wijbezitten h.i.er-Lntegelijk een voor-beeLd,hoe
koeterwaalsch d~ oVèrgeblevlm rest van een speculatieve wereld-
beschouwing in dG mond van den modernen natuuronder-zoeker- klinkt.
De verwarrende uitdrukking van dezen toestand onderscheidt een
"lichamelijke wereld der wetenschap," waarin "wij geestelijk zijn."
De tegen..slïBlling tusschen geest en zintuig, tusschen theorie
e:mpraktijk , tus schen -heil."bijzonde.re--e.n..-algem..eene-1----tu.s-s.chen /waar--

heid en dwaling, is tot bewust.zijn gekomen- maar de oplossing
ontbreekt.Men weet wat, maar niet waar men zoeken moet ,vandaar
de verwarring.

Overwinning op de specuLsrt i.e , op de onzi.nneLijke wetenschap,
verlossing der zinnen,grondvesting der empirie,dat is de groote
wetenschappelijke daad van. onze eeuw.Deze daad t h e 0 r e t i s c h
te erkennen, is, klaar te worden over de bron der dwaling.Wan-
neer de filosofi~ met den geest waarheid, met de zintuigen be-
drog meende te vinden, dan hebben wij deze filosofische meening
om te keeren, de waar-hei.d met de zintuigen en de bron der dwa-
ling in den geest te zoeken.Het geloof affil zekere boodschappen
der z.enuvren, die men a.lLeen zou mogen vertrouweh, die men slechts
langzamerhRnd moet leeren kennen, zonder hun specifiek onderschei-
dingsteeken te kunnen ontdekken, is bijgeloof .Laten. wil driest a 1 -
1 e getuigenissen der zinnen vertrouwen.Daar is niets vpJ,sch.véln__ _ ~_ ~~ ~. _ ••••_ ••••\ •••• ~ f!

het echte af t0 zonderen.Alleen de onzi.nneLijke geest is de mis-
__ ---..-....._",; """=« l'S ti ..._~.t »,#d ~ •••.•. ",",-,1:';~

leider, wanneer hifi zich v0rstout om de zintuigen te kort te q.oen,
__ ""I4.w. •..•.';r.. ~•••• ,.. .•. Jo, I;. ,'I

wanneer hij , die slechts de zintulgen tie interpreteeren heeft,
__ -- •••• ~_ •••••. 1WoIo""""""" "' •..• ,t; ,..) < o'! ,,...

hunne uitspraken grooter maakt '.. nó.?i,~gt,..rvf}them niet voorgezegd
~~~_,.,~ _ . ~ • ., ),."01:1 :.I'~ "11_ ~'.:"~"I •. 1 f..· ,.~, ~ ,~



werd, Wanne er- bij vc'rhit bl o'2d of u isweud J t}:>l1.druk het oog b 1ik--
semsch.i.cht.enof licl.1.ter:;~8kr i.ngen zi.et; ~dan cijn dat evenmin dwa-
ling8n1 als wanneer het het een o~ ffilderev~rschijns81 van de
buitenwereld waarneemt. De dwaling begaat ons bewustzijn, wanneer
het zulke sub jek tie v e gebeurtenissen a priori voor
o b j 8 k tie v e lichamen aanziet.De geestenziener dwaalt
eêrst, wanneer hij zijn persoonlijke gezichten voor gezichten
i n het alg e m e 2 n ? als alg e mee n ver ~
s c h ijn s e 1 voorstel 't , voorbarig .als ervaring uitgeeft,
wat hij niet ervaren heeft. De dwaling is een vergrijp tegen de
wet der waarheid ,die aan ons bewustzijn voorschrijft,. dat het zich
de vooronderstelling InQ_yt herinneren, op grond waarvan, dat
het zich van de grenzen bewust moet zijn, binnen welke een ken-
nis waar,d.w.z" algemeen iS.De dwaling maakt het bijzondere tot
het algemeene, het praedikaat tot subjekt, de verschijning tot
~e zaak~De dwaling kent a priori ) de waarheid, de tegenstelling
van de dwaling kent daarentegen a posteriori.
D~ peide soorten Vffirkennis, kennis a priori en kemnis a poste-
ri.ori, at-aan tot elkaar gelijk f ilo sof i e en nat u u r
IN e ten s c hap 7 het laatste in d.en ruimsten zin van het
woord, als wetenschap ll1. het algemeen.De tegenstelling Vffil
gel 0 0 ven en wet e n herhaalt zich in de tegenstelling
Vall filosofie en natuurwetens~hapoDe speculatieve wetenachap
leefde, evenals de gOLsdienst~ in het element van 'het geloof.
De moderne wereld heeft het geloof in wetenschap verke8rd.Wan-
neer de heeren der politieke reaktie een omkeering, in de weten-
schap verlangen: dan wordt daarmee de terugkeer tot het geloof
gemeend.De iWloud van het geloof is een· acquisiet zon der
moe à te. Het geloof kent a priori. De wetenschap is een
a r bei d ,een a posteriori verkregen kennis.Het geloof opge-
ven is de luiheid opgegevenoDe wetenschap tot de kennis a pos-
teriori beperkem~ is haar met het karakteristieke teeken van
den modernen tijd, met ~en a r bei d ,tooien~

Het is geen natuurwetenschappelijk resultaat, het is een
filosofische slechte gewoontel dat Sehleiden aan de kleurige
verschijnselen des lichts werkelijkheid en waarheid ontzegt, ze
fastasmagorieën ~oemt,door de geest vrij geschapen.Het bijgeloof



aan de filosofische speculatie doet hem de wetenschappelijke

methode der induktie nuskennen , wanneer bij "golvingen, die in
rus0elooze opeenvolging met een snelheid van 40.000 mijlen in de
seconde door de aether jagen" als de werke Lijke ware natuur van
licht en kleur tegenover de kleurigee verschijnselen van het
licht zet.He0 verkeerde wordt handtastbaar, wanneer het de li-
chame Lijke wereld van de oogen een "schepping van den geest" en
de door de "scherpzinnigheid der grootste geesten" onthulde
é'.ethertrillingen"1icharnelijke nat uur-" noemt. De waarheid der we-
teschap staat tot de zinnelijke verschijning, als het algemeene
tot het bijzondere st aat .Li.cht.goIvr.ngen ,de zoogenaamde waarheid
van licht en kleur, representeeren slechts in zoover "de e i -
gen 1 ij k e natuur"van het licht, als zij de algemeenheid
van de verschillende, helle,gele,blauwe enz.lichtverschijnselen
zijn.De were Ld des geest es of der wetenschap vindt in de zinne-
lijkheid haar materiaal,haar vooronders:t.ellint" ~haa.r_grondves-
t ing, naar ·begin.-,-.ha:J:'e- g.re.nzen.

Wanneer- wij gezien hebben , dat het wezen of de waarheid
der dingen niet ach ter hun verschijning, maar slechts door
middel van dE:ze, en niet "v oor e nop z i c h z elf': Tl

m a ars 1 e c hts i n I' e 1 a tie met het
k 8 n ver m ("\gen , slechts voor het verstand bestaan, of
werkelijk zijn,dat slechts het beg r i p het wezen van de ver-
schijnlng afzondert;wanneer ,~ij anderzijds gezien hebben, dat het
ver st and het een of andere begrip niet uit zich zelf, maar in
kontakt met de verschijning gewint, d.an vinden wij aan dit thema
van h.rt "we zen d.or ddngen" de beve st i.gï.ng ,dat het wezen van
h-..;tkonvermogon een begr-Lp is, dat wij van zijn zinnelijke ver schij-
ning hebben gewonnen.Erkennen dat het dènkvermogen, alhoewel
uni versee L in de keus van zijn voorwerpen , toch daarin beperkt
is, dat het Gen g':.!gevenvoorwerp OVGrhet al.gemeen noodig heeft;
ë:i.>kenn,~n,dat dd rechte WRr..::denkdaad , de gedacht IJ met weten-
schappelijk r-esul ti.:..at zich van onwct enschappeLijk denken daardoor
onder scheLd't , dat ziJ' zich wi Ll.errs en wetens aan. het uiterlijk
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g~geven objekt bindt; erkennen, dat de waarhIJid of het algemee-
ne, niet "op zich zelf", maar slechts aan een gegeven 0bjekt
te kennen is, deze zoo dikwijls gGv;.i.ri8èrde zin omvat het wezen
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van het kenv~rmogen.Hij komt t8rug ~an het eind van ieder hoofd-
stuk, omdat alle bijzondere waarheden,alle bijzondere hoofdstuk-
ken slechts daartoe moeten dienen, om het ~geID&0nehoofdstuk
van de alg8me~ne waarheid t~ demonstreeren.
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