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seer::...:::g is het w~zent is de al-
gsmeer.e 'Li :-;è.':··'Xkîng~TOOI' de ge~.eE,,,.,-~ wez-kz.aamhe Ld der wat enschap ,
De we t.ericchap ',Jllniets verder dan de voorwer-pen der we re Ld voor
',).:lS L(;c~d .i.n orde en systeem br-engen s De wetenschappelijke kennis
e ener t-s.a~'.b , v , e isch t hare indeeling cf o::-dening in algemeene
kJ.aE-:sD:l:;1\ :::,ege2..s.

De Lzmdbouwwet enschap wil niet s . dat de aardappels alleen
maar :. u I{ ken , maar- voor d.e manier en wijze van bebouwing (i

s y s tem e. t i s c her e gel vinè.en l welks kennis in
staat st.eLt ;,.11 m E; t VOO" u i t b e pal i n g van
d e n u i -iJ s 2. a g te bouwens Daf :"s het praktische resultaat
van Leder e th'crie laat zij oris met het syat eem, met de methode ha-
~-:.'erobjekten bekend maakt 8::1 dus in staat stelt j.:'1 de wereld met
vq?ruitbepali11.g v8~ de ~itslag ~e ageeren.Onèervinding is wel de
voo.rwaaz-de daar-t.ce ~ maar- a.ll ecn reikt :"ij ni et toeoEerst de uit
haar o::J.tw::.:t-:keJ.det h ~ 0 r i e , de wetenschap j ver Lost van het
spel van ~.:.ec toeval. Zij ver schaf t 'ons met het tewustzijn de heer-
schappij crrei: het voorwerp, en volkomen Z 8 k e r hei d in zijn
harr'iee r i.ng "

Le enxe Li.ng ken niet a 1 1 e s weten. Evenmin als de ge-
sch i.kuhe i,o en kracht van sijn handen toereikend is, om alles te
produceeren ~ wat hij noodig heeft, evenmin Ls de bekwaamheid van
zijn hoofd toereiken.d om alles te weten wat noodig is.G e 1 0 0 f
is voor dd merisohen noodzakelijk.Evenwel alleen het geloof aan dat,
wat andoren w, e ten " De wetenschap is evenals de materieele.
prodLktle een ill a a t s c hap pel ij k e aangelegenheid.
"Een. vcor allen' en allen voor één" c

Ever.a I s er echter lichamelijke behoeften bestaan, die
.Lede.cal.Laer; "'JOl' zich zelf bezorgen kan en moet, zoo zijn er
oik wetenschappelijke onde.rw-c-pen , die te weten van a 1 1 e n
wordt ver-ei sch t J en die daarom niet tot een bijz.or.dere vakweten-
schap behooreno

Zulk een onderwerp is het m8nschelijke den k ver m 0 -

g e V) : de kcnn i.s , het begrip en de theorie daar-van kan aan geen

-1f



n
IJ'

~.'j,:.tl2 ~' ;, ~~,i. \i'·.L:IL ovelE~ló.ten.Wel zegt Lassalle met recht
,111~G ül:.'nk.~.n zeLf is in dit tijdvak der verdeeling van arbeid tot
een bijzond er- handwerk geworden,en in de ellendigste handen is
dit handwerk gevallen -in die van onze kranten. "Daarmee zijnwij
er op aangewezen ons deze bediening niet langer te laten wel-
gevallen, door de openbaBe meening ons niet langer iets te la-
ten voorpraten,maar het z elf den ken weer op te vatten.
Afzonderlijke onderwerpen van het weten of van de wetenschap mo-
gen wij vaklieden overlaten, maar het denken in het algemeen is
een;al gem een e a a n gel e gen hei d, die nie-
mand kan worden kwrit.geschoLden ,

Vermochten wijhet de ze arbeid van het denken op 1een we-
tenschappelijk fundament te zetten, daarvoor een theorie te vin-
den,vermochten wijhet de manier en wijze te ontdekken hoe het ver-
stand in het algemeen kennis voortbrengt of de methode te vin-
den naar welke de wetenschappelijke waarheid zich produceert, dan
zouden wij op het gebied van het weten in het algemeen, voor onze
kracht van oordeelen i n h è tal gem een dezelfde' a9-
kerheid van uitslag verkrijgen, die in b ij zon der e leer-
vakken d\::lwetenschap reeds lang verworven heeft.

K8.11.tzegt: "wannee r het niet mogelijk is om de verschillen-
de medearbeid0rs over de manier waarop het gemeenschappelijke
dOèl moet worden nagestreefd,e (;n p a I' i g te maken, zoo kan
men overtuigd zijn, dat zulk een studie ~p verre na nog niet den
zak ere n g a n g eener wetenschap heeft ingeslagen,maar
een bloo:b in het rond tasten is".

Zien wij nu heden bijde wet ens chappen rond, dan vinden wij
daar ve Le , voornamelijk de natuurwetenschappen, die aan den eisch
van Kant beantwoorden, die met zeker bewus t z.ijn, met onweerspre-
kelijke ecnpar-Lghe Ld bijhun gewonnen kenn.is blijven en deze verder
dragen"Daar weet men, I1zooals Liebig zegt,"wat een feit, een
slotsom, 6en regel, een wet is.Voor dit alles heeft men toets-
steenen, die ieder g8bruikt, voordat illjde vruchten van zip werk
in oreloop brengt.Het ndvokaatachtige doordrijven van een meening
.f de bedoeling om een ander iets onbewezen te doen gelooven,lij-
dcJn oogcnb.likke Lijk schipbreuk op de wetenschappelijke moraal. 11

Daarentegen op andere gebieden, daar waar men de konkretu
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.... ,-t:ri L \ç ~,L::rlsaT en z; eh to":;de absurakt.ezoogenaamde
fiJ."sorische 'Ór: ndevwer-pen vreudt ~in zaken veri algemeene wereld-
en leyensbeschouwing, in de vr-agen van begin en einde, van schijn
en wezen der dingen, of ooz-zaak of we:,'~ing?of kracht of stor ,
of macht of·recht, in vr-agêriVé'J1l Levenswijshe i.d~ in de moraal,
den godsdienst 7 de politiek -daéir vinden wij in plaats van"klop-
pende bewijzende f'ei.t.eri''slechts "advokat enbewijzen'!, nergens een
betrouwbaar wet e n ,maar overal alechts een bloot rondtasten
van elkaar tegensprekende m e:.o'T'. i n gen 0

Ja juist de koryphaeën der natuurwetenschap openbaren .•'
zich door hun oneenigheid bijhet aanroeren van zulke thema'ls
als filosofische knoeiërs.Daaruit bl~kt dan, dat de wetenschap-
pelijke moraal, de toetssteenen~ die men zich beroemt te bezitten
voor de scherpe onderscheiding tusschen weten en meenen, slechts
op een i n s tin k tie v e p rak tijk maar'niet op
bewuste kennis~cp geen formeele t h e 0 r i e berusten.Of-
schoon ook onze tijduitmunt door een vlijtige be~efening van de
wetenschap~ zoo getuigt toch ook weer zijnvelerlei meeningsver-
schil, dat hijhet niet verstaat het weten met vooruitbepaling
van den uitslag te hanteerene Vanwaar anders die misve::-·.::;tanden?
Wie het verstaan' verstaat, rnag niet misverstaan.Alleen de 0 n -
voo r w a a r del ijk e z e k e r hei d der astrono-
mische berekeningen getuigt voor hare wetenschappelijkheid.Wie
te rekenen verstaat, verstaat tenminste de proef te nemen, of
zijnrekening waar of valsch is.Zoo moet ook het algemeene begrip
van het denkproces ons den toetssteen aan de hand doen, om het
begrepene van het ver-ke.sr-d begrepene , het weten van het meenen,
waarheid en dwaling alg e mee n en ontwijfelbaar te onderv-
scheiden.Dwalen is men s c h 8 1 ijk , maar niet wet e n -
s c hap p è 1 ijk • Omdat nu de wetenschap een menschelijke
zaak is,mog~n de dwalingen e~uwig blijv8n, maar dat mèn ze voor
wetienachappe Lijke waarheden uitgeeft en , nog erger, ze algemeen
'daarvoor aRnneemt, daarvan zal het begrip van het denkproces
even zoo ver kunnen bevrijden, als het begrip der wiskunde van
verkeerde berekeningen bevrijden kane Het klinkt paradox maar
toch is het waar:Wie den algemeene regel, die waarheid en dwa-
ling scheidt, even juist kent, als den regel der spraakkunst,



d ic :i.;:"; c. "I ["'1l'; \.L: n:CL( l.l\'J00rd van het werkwoord scheidt, zal
T_,,:' -,-' ·Jv-'-;~_ «L (~ hier met gel ijk e z e keI' hei d on-
derscheiden.Van oudsher hebben geleerden elkaar in verlegenheid
gebracht met de vraag:wat is waarheid?Deze vraag vormt sedert
duizenden jaren een wezenlijk onderwerp, voornamelijk der filo-
sofie.Zijvindt ten slotte, even als de laatste zelve haar op-
lossing in de kennis van het menschelijk denkvermogen.Met an-
dere woorden:De vraag naar het kenmerk der waarheid in het al-

~ I • ~gemeen staat gelijk,met de vraag pa~r he~ onderscheid tussc~en
waarheid en dwaling.De f ilo sof i e'is de wetenschap

•• , Clo.óL~ W fIUo ~,. ~ •

die zich daarmee bemoeid heeft en met het raadsel ten slotte
zich zelf door eindelijke klare erkenning van het àenkproces
oploste.Een korte beschouwing van het wezen en van het verloop
der filosofie mag dus gevoegelijk voor ons thema als inleiding
dienen.

Omdat het woord in zoo menigvuldige beteekenis gebruikt
wordt, zijopgemerkt~ dat hier slechts van de zoogenaamde s p e -
c u 1 a tie v e filosofie sprake is.Wij zien er hier vanaf
het gezegde met talrijke citaten en opgaven van bronnen te be-

.wijzen, omdat datgene, wat wij er van zeggen, zoo wereldkundig
z'oovoor onwederlegbaar geldt, dat wijhet geleerde bijwerk
wel missen kunnen.

Leggen wij de reeds vermelde maatstaf van Kant aan~ dan
lijktde speculatieve filosofie meer een speelplaats van verschil-
lende meeningen, dan een wetenschap.Haar celebriteiten, haar

klmsieke grootheden zijnniet eens e~nsgezind in het antwoord op
de vraag;wat is, wat wil de filosofie?Daarom, om de verschil-
lende me0ningen daarover nog niet met onze bijzondere meening
te vermeer-de ren , laten wij alles als filosofie gelden, wat zich
zoo noemt, en zoeken wijuit deze rijkebibliotheek van diklij-
vige boekdeelen -zonder door het bijzondere of zonderlinge ons
te laten in de war brengen -het gem een s c hap pel ijk e
of alg e mee n e •

Op dezen empirischen weg vinden wij dan vooreerst, dat de
filosofie oor SpI' 0 n k e 1 ijk geen bijzondere aparte we-
tenschap is, naast of in gemeenschap met andere wetenschappen,
dat zijveeleer soortnaam van het weten in het algemeen, inbegrip

____ -.-J
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van alle weten is, evenals de kunst inbegrip der verschillende
kunsten. Wie zich het weten,wie zich den hoofdarbeid tot wezen-
lijkebezigheid maakte -.i ede ~ ede n ik e r zonder acht
op den inhoud van zijngedachten was!.oorspronkelijkf ilo s 0 0 f •

Zoocirt:'a.toen bijde voortgaande verrijki~g van het mensche-
lijkweten de aparte vakken zich van de ma~er sapientiae los-
maakten, voornamelijk sedert het ontstaan der moderne natuurwe-
tenschap, vindt men, dat de filosofie niet zoo zeer door haren
i n hou d als wel door haren v 0 r m gekenmerkt wordt.Alle
andere wetenschappen onderscheiden zich door hunne ver -
s c h i 1 1 end eon der w e r pen , de filosofie daa-
rentegen door haar e i gen met h 0 d e .Zijbezit ook wel
een onderwerp, een ~o~l; zijwil het algemeene ,de wereld als.geheel,
den kosmos begr-ijpen.Maar- het is niet dit onderwerp, ni.et het veor-.
"nemen, wat haar karakteriseert, maar de manier waarop zijhet
nastreeft.

Alle andere wetenschappen houden zich 'bezig met b ijz (I n -
der e dingen of onderwerpen, en wanneer ook met het heelal~
met den kosmos, dan toch altijd slechts met betrekking op de bij-
zondere deelen of mementen,waaruit Äet heelal is samengesteld.
Alexander von HumboLdt zegt in de inleiding tot zijn"Kosmoa'! ,
dat hij zich in dit werk tot een e m p i ris c he besChouwing
beperkt,tot de f y s i e k e navorsching die door middel· der
menigvuldigheid de gelijksoortigheid of eenheid zoekt te kennen.
Zoo geraken over het algemeen de inductieve wetenschappen slechts
op grond van hun bezigzijn met het enkele ,bijzondere, aan de zin-
nen gegevene tot alg~meene besluiten of kennis.Zij zeggen daar-
om van zich ze+'f:llonzebesluiten berusten op feiten".Omgekeerd
handelt de speculatieve filosofie.Wanneer ook ergens een bij-
zonder thema haar voorw~rp van onderzoek dient ,zoo vervolgt zij
het toch n iet i n het b ijzon der • De openba-
ringen der zinnen, de met oo~ en oor, met hand em hoofd gemaak-
te f'ys ieko ervaring, VJl.1szijals,een bedr-i.ege Lijkeverschijning
af en beperkt zich t ot. het "reinell,van alle voorwaarden af-
zi ende dcnken , om zoo op omgeke enden weg, door 'middel van de
ecnhe i.d van het me.nscheLijkverstand de menigvuldighaid van.het
heelal tç k8nnen.Bij de vraag b. v. die ons nu bezighoudt, bij



de vraag .wat is filosofie? zou zijniet van har-e werkelijke tast-
bare gestalte? van de houten en kalfsleeren folianten, van haar
groote en kleine verhandelingeh uitgaan, om van hieruit tot het
begrip te geraken. Omgekeerd , de speculatieve filosofie zoekt
binnenin zich zelf, in de. diepte van zijn'geest naarihe t ware
begrip der filosofie, naar welks maa'tst af hij dan de aan de zin-
nen gegeven exemplaren als echt o~ onecht oordeelt. Met het on-
derzoek van tastbare objekten heeft .zich de speculatievE: metho-
de wel nooit beziggehouden 9 het zij dan, dat wij in .ieder-e onW8-
tenschappel~ke natuurbeschouwing, die de wereld mèt hersenschim-
men be vo.Lk t , de man i er der filosofie weer her-kencen , De aanvang
der wetenschappel~ke speculatie vorschte ook wel naar zon - en

(;we'r-eLd.l.oop•.Sedert evenwel de inductieve sterrenkunde deze ge-
bieden met betere ui0s1ag.ontgint,beperkt de speculatie zich
geheel en al tot de behRndeling van meer abstrakte thema's.
Hier wordt zijdan, zooals overal, gekar-akt.er-Lseer-d door de voor-r-,
br~nging ven h~re resultaten uit de idee of het begrip.

Voor de e~pirische wetcnschRp9· voor de mBthod8 der induk-
tie is de ve~lheij dçr ervaring het eerste en.het dehken het
t\'Jeede.Daar-errtegenwil de speculatie zon der hul P

• •. t'./i'

der ç r var i n g de we t.enechappeLijke waarhe i d voor t.br-en-
gen.De filosofische: kenn i s mag m.e't steunen op v\;:'rgank~lijkefei-

.'. ~;

t,:-n,ma-.r moet abs 0 1 u u t boven tijd em r-ui.mt.overheven zijn.
De speculatieve filoso~ie wil gc~n fysische wetenschap, z~ wil
me t af'ysi.ek zijn.Haar: .taak bestnat daar-Ln, rein uit het verstand
zonde r hulp van ond cr-vz.nd Lng een syst eem te vinden, een logika
of wetenschRps10cr, door middel waél.rvande wetensw~Rrdigheden
zich logisch of systematisch Lat.en afwikkelen, even zoo als wij
grammat Lsch uit d.en g8geven stam van een woord zijn verschillen-
de; vormen kunnen .,ûleid8n.De fysische we t.enachappen hande Len
onder de voorond~rstelling, dRt ons begripsvermogeh -om bekende
beeJ::dente gebruiken -gelijk is aan een stuk weeke was, dat zijn
indrukken van de buitenwereld ontvangt,of aan een leege lei ,die
door de ervaring beschreven wordt.De filosofie daarentegen voor-

,
onderstelt aangeber-en ideeën, die door middel van het denken uit
de diepte van den geest te scheppen en te produceeren zDn.

Het verschil tusschen s p ecu 1 a tie veen i n d u k -

..
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tie. v e wetenschap ber1.1-stop het verschil tusschen fan t a -
s i e en g e zon d men s c hen ver sta n d .Het
laatste brengt zájn begrippen door+ma ddeI van de buitenwereld,
door middel .van de ervaring voort, terwijl de fantasie haar pro-

:~; . .

dukt uit de diepte van den geest, met' zich zelf,- van binnen uit
~oortbrengt.Toc~ is dit voortbrengen slechts schijnbaar eenzijdig.
Evenmi,n als de schilder bo:venzinnelijke schilderijen, bovenzinne-
lijke gestalten ver-zi.nnen kan, evenmin kan de denker bui ten de
ervaring liggende, bovenzinnelijke gèdachten denken. Even als
de f'arrtasi.e uit de samenvoeging van mensch en' vogel' engelen

, , , . . .

maakt, of uit visch en vrouw sirenen, zoo zijn op de zelfde ma-
,nier al haar andere produkten ofschoon Êchijnbaar voortbreng~
seLeri van haar zeLf , toch ,inderdaad sLecht s wille keu r i g
g e 0 r den dei n d ruk ken van d e b u i

,t e n w ere 1 d • Het verstand, de rede is gebonden aan getal
en orde) a~ tijd en maat de,.ervaring, terwijl de fantasie het
ervarene ong~bonden in willekeurigen vorm 'reproduceert.

De drang naar weten heeft van oudsher er toe gedreven, ook
reeds daar, waa~ wegens gemis aan ondervinding en waarn~ming
geen ind~ktieve k~nnis mogelijk was, toch de verschijnsel~n der

.natu1.1-ren van het leven uit den me ns cheLijken g~est,d.w.z.spe-
'kulati'.:Jf te v~~rklarensMen trachtte de onder-vi.nd.i.ngdoor speku-
latie aan tie vullen. In een volgenden, door on<iervinding rijker
geworden tijd, erkende men gewoonlijk de voorafgegane spekulatie
.al s d\lvalingyMaar t.och was er du.izend ja.r i.ge ;: telkens weer opge....
stapelde herhaling van deze ont.gooche Li.ng noodig eererz.ijds" en
qe talrijkste eklatanste goede uitkomsten der induktieve methode
anderzijds, voordat men de~e speculatieve liefhebberij vaarwel

,;zegge,n kom,
, Zeker, o_~kde fantasie' is een positief vermogen en zeer

dikwijls ga;~t het speculatieve, het door analogie verkregen voor-
gevoel aan de empirische induktieve kennis vooraf:Alleen moeten
wij ons duideJbj.Kbewust zijn,wat en hoeveel gissing en wat en hoe
veel wetenschap iS.Bewust voorgevoel lokt tot wetenschappelijk
onderzoek uit, te rwijl. gewaande wetenschap voor het induktieve
onderzoek de" deu;r sluit .Het verwerven van een klaar bewustzi;3I}
over het onderscheid tusschen speculatie ew weten is een geschied-
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kunàig proces, waarvan bçgin en eind met begin en einde der
speku Lat.i.evefilosofie samenvalt.

In de oudheid werkte het gezonde menschenverstand met de
fFlntasie, de induktieve methode met de spekulatieve gemeen-

'schappel~k en onverdeeld. Het uiteengaan der twee begint pas
met de erkenning der menigvuldige vergissingen, waarvoor tot Jp
den nieuw8ren tDd het nog ongeoefende oordeel bezweken.was.ln
plaats van hu de ondervonden vergissingen af te leiden uit het
gemis aan begrip, schreef men ze toe aan de gebrekkigheid ~er
zinnen, schold de zinnen voor bedriegers en de zinnelDkc ver-
sch~nselen voor onwaRr.Wie kent niet het oude lamento over het
onbetrouwbare der zinnen?Het misverstaan der natuur en van hare
varschijnselen diende eerst tot een volkomen breuk met de zin-
nelDkheid.Men had zie h bed rog en, en men geloofde
bed rog ent e z ijn • De misnoegdheid daarover keer-
de zich tot totale verachting der zinnelijke wereld. Even kri tiek-

hloos geloovig men tot nu toe het schij~are voor waarheid aange-
nomen had, even onkritisch in den twijfel verwierp man nu het
geloof aan de zinnelijke waarheid gehee1 en al.Het ondarzoek
keerde 'zich van de natuur, van de ervaring af en begon met het

rei n ede n ken het werk d~r spekulatieve filosofie.
Maar neen! Z06 geheel en al liet zich de wetenschap nooit

van de'weg van het gezonde menschenverstand, van de waarheid der
t ast.bar-e wereld af'br-engen , De na t u u r \lil e ten s c ha, p
nam spoedig haar plaats in, en haar glansrDk8 uitkomsten ver-
wierven der induktieve metnode het bewustzijn van vruchtbaarheid,
terwijl aan d.en anderen kant de filosofie naar een systeem zocht ,

door middel waarv~n zich de groote algemeene wetenswaardigheden
zonder ondur-z oek en detail, zonder zinnelijke ervaring en waar-
n8ming met het ver s ta n dal 1 een zouden
ontsluiten.

Van zulke speku Lat Leve systemen bezitten Wl] er nu een meer
dan toereikend aantal.Meten wij ze met de reeds genoemde maat van
eénparigheid, dan vinden wD de filosofie slechts eensgezind in
eèn algemeene oneenigheid.De geschiedenis der spekulatieve fi-
losofie bestaat dan ook niet, zooals de geschiedenis van andere
wetenschappen, uit langzamerhand verzamelen van kennisj maar uit

I'
-- __ J
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,een reeks van mislukte proeven met de püe'e denkkracht, zonder
, "

hulp van d,), objekteh of van de ondervihding' daarvan, om'de al-
gemeene raadselen der natuur 'eh van het leven te doorgronden •

. (. . . '.

pe vermetelste poging, den kuristigstenge 'achte4bouwvoltooi-
:de Hegel in het begin van onze :eeuw', die, 'om'eem' spr eekwijze
te he.rhaLen, in de wet enachappe Lijke wereld eeri ber-oemdhei.dv.,

kre@g, als Napoleon in 'de politieke~Maartfook de filosofie van
Heg~l heeft den haar gestelden proef niet kunnen u!thouden.
11 Zij is, zooals Haym(','Hegel en ziJn tijd") zegt, door den voor-
uitgang der wereld en door de levende geschiedenis op zij gezet"

Het resultaat de" filosofie tot zoover was dus de.,veJ1'klç..~
ring van haar eigen onbekwaamheid.Toch zul l en-wij niet miskennen,
d,at aan een arbeid di~ duize~den' )areht lang de beste hoofden
bezl~ hield, wel iats posi~iefs ten grodslag ligt, En inderdaad
de filosofie bezit een geschiedenis -aengeschiedeniéni~t
slechts in den zin van een reeks van mislukte proeven, maar ook
den gescha edeni.s in den zin van Levende orrtwi.kke'Lf.ng i lûaar- het
I s niet het onde.rwe.rp, niet het gezochte logische werèldsy,steem,
dat zich met haar ontwikkelt .mas.r de ,e, t h 0 d e_'.

Iedere positieve wetenschap heeft een tastbaar objekt,
een van buiten gegeven f:i.tUlvang,een' vooronderstelling) waarop
zich haar kennis .steunt.Aan iedere empirlsche' wetenschap ligt
een zinnel~k materia~l ten grondslàg, een gegeven onderwerp,ten
gevolge waarvan haar weten afhankelijk ~onrein is ~De 'spcku.latn sve
filosofie zoekt een I' e in, t o't Cl. El 1 , ab Ei 0 1 u u t

, . . .

weten. Zij.wi.L zonder materiaal, zonder 'ervaring , uit het 11 reine"
verstand kennen. Zij ontspringt uit het enthousiaste bewustzijn
van de meer'der-e voortreffelijKheid der kenn.is of wetenschap
boven de empirische zi.nneLijke ervaring. Zij wil :d.anrom geheel en
al beven de ervarinc uit, tot een tot ale, I' e i'n e
ken n is. Haar voovie rp is de waar-he Ld, maar niet de bijzon~
dere, niet de,waarheid van deze of gene zaaJt,1 aFlr'de waarheid
in het a.Lgemeen de waarheid "op zich zelf" .De spekulatieve sy-
stemen zoeken na~r een aanvang zonder vooronderstelling, naar
een ontwijf,elbaar zich' zelf drag~mdstandpunt,. om van hier uit
het in het algemeen ontw~felbare vast te stellen.De systemen
der speku l at i e zijn vol gen s hun e i gen b e -
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w u s t z D n volmaakte,afgeslotene,i n z i c h zeI f
g e ~ ron d e systemen. Ieder spekulatief systeem vond zijn op-
lossing in de volgende erkenning,dat zijntotaliteit ,zijngrond-
vesting in zich zelf, zijnzonder vooronderstelling bestaan, ver.~
meend was ,dat het zich al.s :iedere andere kennis van bui ten af,
em,irisch heeft laten bepalen,dat het geen filosofisch systeem,
maar e~n relatieve em,irisèhe kennis is.De spekulatie loste zich
ten sLotrt e --p in de weteriachap ,dat het weten op zich zelf of in
het algeme~n 0 n rei n is,dat het orgaan der filosofie,het
kenv<::rmogenzonder g c g e v 0 n begin niet beginnen kan ,dat de
weteosch~p VP~ de ervaring niet volstrekt,maar slechts in zoover
de meerdere is.als zD tal r D k eer var i n gen 0 r -
g a nis eer e n kan,dat dus slechts in zoover een algemeene,
objektive kennis of wó.arheid"op zich zelf" het voorwerp van de
filosofie tijnkanrals men uit meerdere g e g e ven b D zon -
der e kennis of waarheden de kennis odtwaar he i.di n het a 1-
gem een karakteriseeren of kennen kan.Kort gezegd reduceert
zi~ de filosofie tot de onfilosofische wetenschap ,Tan het e m -
p i ris c h e kenvermogen,tot de kritiek van het verst~d.

Van de ondervinding van het onderscheid tusschen schijn en
waarheid gaat de nieuwere, de bewuste spekulatie uit. Zijnegeert
iedere zinnelijke verschijning,om door ·geen schijnbedrogBu,de ~-
heid door denken te vinden.ln het verloop erkent de volgende fi-
losoof Leder-en keer, dat de op die manier verkregen waarheden der
voorgangers niet d.at; zijn,we.t zijvoorgeven te zijn;maar volgens hun
pO$itieven inhóud zich da&rtoe'bepalen,de wetenschap van het kenT
vermogen,van h~t denkproces te hebben bevorderd.Door hare ontken-
ning der zinnelijkheid,door het streven ,het denken van al het zin-
nelijk gegevene, als het ware van zijnnatuurlijk omhulsel te scheiè.en,
legde de filosofie meer dan iedere andere wetenschap de struktuur
van den geest bloot .•Zoodat ,hoe ouder zijwerd ,hoe meer zijzich in
geschiedkundig verloop ontwikkelde,des te klassieker,des te frap-
panter de kern van haé~ werk voor den dag kwam.Na herhaalde schep-
pingen van groote hersenschimmen, vond zijhaar oplossing in de po-
sitieve kennis,dat het reine,filosofische;van iederen gegeven in-
houd afziende denken ook een denken zonder inhoud,gedachten zonder
werkelDkheid,hersenschimmen voortbrengt.Het proces der spekulatieve
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.bq;oocheling en dr:.rwe;ten.s~:l&ppE;li:jkeontgoocheling duurde voort
tot in den nieuwsten tijd,waar eindelijk de oplossing der geheele
vraag,de oplossing der spekulatie met de woorden van Feuerbach
begint: "M ijn f ilo sof i eis g e e n\f ilo sof i e '~

De lange rede van de spekulatieve arbeid reduceert zich tot
de kennis van het verstand,van de rede, van den geest,tot de ont-
h4.1ing van die geheimzinnige operaties, die wij den ken noemen.

Het geheim van de manier,hoe de waarheden der kennis wordem
voortgebracht,de onbekendheid met het feit,dat ieder denken een
voorwerp,een vooropstelling noodig heeft,was de oorzaak van die
spekulatieve dwaling,die de inhoud van de geschiedenis der filo-
sofie is~Datzelfde geheim is tegenwoordig de oorzaak van die vele
spekulatieve dwalingen en tegenstrijdigheden,die wij en passant in
de woorden en Nerken van onze natuuronderzoekers tegenkomen. Het
weten en kennen is daar ver geilijd,maarslechts zoover als men
tas t bar e onderwerpen behandelt.B~ het een ~f andere thema
van abstrakten aard,vinden wij in plaats van"bewijzende feiten",
"advokaatachtigeLdoordrijving" ,omdat men,wanneer ook al in het bij-
zondere,wanneer ook al instinktief,toch niet in het algemeen,niet
met bewustz~n,niet theoretisch weet,wat een feit,een slotsom,een
regel,een waarh0id is,De natuurwetenschappel~ke resultaten hebben
geLee.rdhet instrument van het weten,den geest, instinktief te han-
teeren.Maar de systematische kennis ontbreekt,die met vooruitbepa-
ling van de uitkomst ageert.Ontbreken doet het begrip voor den
arbeid d~r spekulatieve filosofie.

dnze taak zal nu daarin bcestaan,dat,wat de filosofie po-
sitief wetenschappelijks lang van stof en grootendeels onbewust
gedaan he~ft,door een korte herhaling tot het beWHstz~n te bren-
gen,d.w.z. de algemeene natuur van het d~nkproces te onthullen.
W~ zullen zien, hoe de kennis van dit proces ons het middel aan
d0 hand geeft om al de algemeene raadselan der natuur en van het
leven wetenschappelijk op te; lossen ,hoe daarmee dat fundament ale
standpunt,die systematische wereldb0schouwing gewonnen is,die
het zoolang nag8streefde doet der spekulatieve filosofie is
geweest,
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