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Ter inleiding

Bij het verschijnen van de tekstkritische uitgave van Isagôgè Philosophiae van
D.H.Th. Vollenhoven wil ik, om te beginnen, mijn dank uitspreken jegens de
Stichting D.H.Th. Vollenhoven voor de toestemming tot publicatie van deze
tekst. De Stichting is ook actief betrokken geweest bij de uitgave van de tekst.

Het voornemen te komen tot een tekstkritische uitgave van Isagôgè Philo-
sophiae, volgde kort na het Vollenhoven-symposium in 1992, gehouden aan
de Vrije Universiteit, ter gelegenheid van Vollenhovens honderdste geboor-
tejaar. Bij de aanvang van dit project kon de omvang van de hoeveelheid
verschillende versies van deze tekst nog niet geheel overzien worden. Diverse
onbekende versies kwamen tijdens de uitvoering van het project aan het licht.
Wel was duidelijk dat de vaststelling van “de definitieve tekst” een zorgvuldig
redactioneel begeleiden behoefde (zie de “Tekstverantwoording”). Compu-
tertechnische middelen (zoals scannen, enz.) waren toen nog niet algemeen
beschikbaar. De uitvoering van deze uitgave, waaraan met tussenpozen werd
gewerkt, is een arbeidsintensieve en tijdrovende onderneming geweest.

Vandaar dat hulp erg gewaardeerd werd. Ik kon de onderneming begin-
nen met behulp van de tekst van Isagôgè Philosophiae van 1967 op compu-
terdiskette, afkomstig van Dr. John H. Kok van Dordt College, Sioux Center,
Iowa. Ook Drs. Pete J. Boonstra maakte zich zeer verdienstelijk. Hij heeft
de hele tekst kritisch doorgenomen en menige fout aangewezen. Zijn vaar-
digheid in het tekstverwerken was ook onmisbaar bij het opstellen van de
overzichten (zie Appendix iii) en bij het eerste ontwerp, samen met de heer
Erik Barten uit Enkhuizen, van de schema’s in de tekst. Prof. Dr. A.P. Bos
heeft de “Algemene inleiding” kritisch doorgenomen, evenals Dr. Kok en
Dr. K.A. Bril. Ik heb veel gehad aan hun steun. Vooral laatstgenoemde heeft
mij, vanaf het begin van het project, met raad en daad en kritische opmer-
kingen bijgestaan. Aan allen mijn blijvende dank.

De hier uitgegeven tekst van Vollenhoven, die compact van inhoud is en
tevens de weergave van de ontwikkeling van zijn denken in een belangrijke
periode van zijn leven, verdient een commentaar. De “Algemene inleiding” is
als een basis voor een mogelijk commentaar te beschouwen. In deze inleiding
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worden Vollenhovens bedoelingen, en de invulling van die bedoelingen, met
verwijzingen naar de tekst besproken. Samen met de “Tekstverantwoor-
ding”, opgenomen aan het einde van deze uitgave, komt ook de ontwikkeling
van de tekst tussen 1930 en 1945 aan de orde, met de wijzigingen in Vollen-
hovens denken die die ontwikkeling dragen.

Gelijktijdig met deze tekstkritische editie verschijnt mijn studie van Vol-
lenhovens vroege denken tot aan de eerste versie van Isagôgè Philosophiae
(oktober 1930): Philosophy in the Making. D.H.Th. Vollenhoven and the
Emergence of Reformed Philosophy (Sioux Center: Dordt College Press,
2010). Hierin wordt de gedachtewereld beschreven, waarin ook A. Janse en
H. Dooyeweerd een rol hadden, die tot het ontstaan van de Reformatorische
wijsbegeerte, en dus ook van Isagôgè Philosophiae, leidde.

Tenslotte meld ik dat de tekst van Isagôgè Philosophiae, die voor deze
tekstkritische editie de basis vormt, separaat beschikbaar is in een tweetalige,
Nederlands-Engelse, editie: D.H.T. Vollenhoven, Isagôgè Philosophiae / In-
troduction to Philosophy, edited by John H. Kok and Anthony Tol, transla-
ted by John H. Kok, with a Preface by Calvin Seerveld and a Foreword by
Anthony Tol (Sioux Center, Iowa: Dordt College Press, 2005). De Engelse
vertaling (met Preface en Foreword) is tevens als paperback bij dezelfde uit-
gever gelijktijdig verschenen.

Bij tekstkritisch werk neemt een redacteur geen genoegen met minder dan
een foutloos product. Maar perfectie, hoezeer nagestreefd, is niet te garan-
deren. Vandaar dat onverhoopte fouten toch de redacteur moeten worden
aangerekend.

Bovenkarspel/Amsterdam Anthony Tol
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Algemene inleiding

De Isagôgè Philosophiae van D.H.Th. Vollenhoven (1892–1978) neemt een
belangrijke plaats in zijn oeuvre in. De tekst bespreekt kernnoties van de
systematische wijsbegeerte, maar is ook van belang in verband met Vollen-
hovens benadering van de geschiedenis van de filosofie.

De tekst is ontstaan in het kader van de inleidende colleges in de wijs-
begeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in het tweede kwart van de
twintigste eeuw. (Vandaar de klassieke titel, die betekent ‘Inleiding tot de filo-
sofie’.) Eerstejaars studenten aan de vu waren verplicht een overzichtscursus
in de geschiedenis van de filosofie en een inleiding in de hoofdthema’s van de
systematische wijsbegeerte te volgen.1 Vollenhoven gebruikte deze verplichte
colleges om te laten zien hoe de geschiedenis en de systematiek van de filoso-
fie te beoefenen zijn vanuit ‘een eigen standpunt’. Gelet op zijn gehoor, diende
hij vooral duidelijk te zijn, zonder dat dit ten koste ging aan de inhoud. Door
zijn kritische instelling bleef hij de stof verduidelijken en bewerken. Vandaar
dat er twee reeksen van syllabi zijn ontstaan, die de neerslag zijn van Vollen-
hovens ontwikkelende inzichten. De reeks van de geschiedenis-syllabi blijft
hier verder buiten beschouwing,2 alhoewel we nog terugkomen op de vraag
naar de onderlinge verhouding van geschiedenis en systematiek bij Vollenho-
ven. De inleiding tot de systematische wijsbegeerte – verschenen in een reeks
van ten minste tien verschillende versies – wordt hier in z’n volle omvang, in
een tekstkritische opstelling uitgegeven.

1 Voor een nadere beschrijving van deze verplichte ‘wijsgerige vorming’ aan de vu, zie
mijn “Wijsgerige vorming” in Het nut van filosofie, red. René van Woudenberg, Mariëtte
Willemsen en Govert J. Buijs (Budel: Damon, 2004), pp. 61–66. Voor een meer uitgebreide
schets van tijd en plaats van Vollenhoven’s werk, zie hoofdstuk 1 van mijn Philosophy in
the Making. D.H.Th. Vollenhoven and the Emergence of Reformed Philosophy (Sioux
Center, Iowa: Dordt College Press, 2010).

2 De laatste syllabus van de geschiedenis-reeks is “Kort Overzicht van de Geschiedenis
der Wijsbegeerte”, 1956; heruitgegeven in D.H.Th. Vollenhoven, De Probleemhistorische
Methode en de Geschiedenis van de Wijsbegeerte, red. K.A. Bril (Amstelveen: De Zaak
Haes, 2005), pp. 21–93. Dit werk is ook in Engelse vertaling beschikbaar als The Problem-
Historical Method and the History of Philosophy, ed. by K.A. Bril, trans. by J. de Kievit,
S. Francke, J.G. Friesen and R. Sweetman (Amstelveen: De Zaak Haes, 2005).
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Terwijl Vollenhoven begin 1930 al sprak over het publiceren van de
Isagôgè Philosophiae, heeft hij dit voornemen niet kunnen realiseren.3 Zijn
denken bleef in beweging, wat leidde tot het steeds maar uitstellen van het
leggen van ‘de laatste hand’ aan de tekst. Toch heeft de tekst grote invloed
gehad, en verdient in het Nederlands gepubliceerd te worden.

Vanaf Vollenhovens aanvaarding van zijn professoraat in 1926, totdat hij
werd bijgestaan in de wijsbegeerte in 1948 door S.U. Zuidema, werd alle stu-
denten van de vu filosofie ‘bijgebracht’ door Vollenhoven zelf. Hij was een
geliefde docent. Maar wat vooral tot zijn invloed bijdroeg was de vernieu-
wende manier waarop hij rekening hield met de christelijke ‘grondslag’ van
de vu in de traditie van de Reformatie.

Het ‘eigen geluid’ van Vollenhoven, samen met het verwante werk van
H. Dooyeweerd in de Juridische Faculteit, leidde tot het ontstaan van de Ver-
eniging voor Calvinistische Wijsbegeerte in december 1935. Alhoewel deze
Vereniging altijd los heeft gestaan van de vu, is de invloed vanuit de vu in
die tijd onmogelijk weg te denken. De beoefening van wijsbegeerte, die deze
vereniging voorstond, is bekend geworden onder de titel van Dooyeweerds
hoofdwerk, De Wijsbegeerte der Wetsidee (1935–1936). Dit driedelig werk
was dominant aanwezig. Vollenhovens Isagôgè Philosophiae is meer op de
achtergrond gebleven – hij bleef onuitgegeven4 – hoewel de tekst vanaf 1930
steeds voor studie aanwezig was.

Na 1945 heeft Vollenhoven de tekst niet meer bewerkt. Vanaf die tijd
werd hij steeds meer in beslag genomen door zijn geschiedkundig onderzoek
en de ontwikkeling van de probleemhistorische methode. Vermoedelijk ver-
wachtte hij, na de uitwerking van deze methode, de Isagôgè Philosophiae
weer op te kunnen pakken, en met een verdiept historisch inzicht de tekst
een laatste keer te bewerken. Maar toen hij, zo’n twee decennia later, terug-
keek op Isagôgè Philosophiae, concludeerde hij “het geheel hier en daar wat
bij te werken, zou in feite toch op een omwerking zijn neergekomen”.5 Van
zo’n inspanning moest hij, gelet op zijn hoge leeftijd, toen afzien.

3 In de gedrukte versie van zijn lezing “De eerste vragen der psychologie” (Loosduinen:
Kleywegt, 1930), blz. 5, spreekt Vollenhoven van zijn “isagogie-dictaat” als “nog niet ver-
schenen”. In de laatste syllabus-herdruk van 1967 liet Vollenhoven aanbrengen “niet in de
handel”, ter bescherming van een principeafspraak over publicatie met een Amsterdamse
uitgeverij.

4 De definitieve tekst verscheen voor het eerst in een tweetalige Nederlands-Engelse editie:
Dirk H.T. Vollenhoven, Isagôgè Philosophiae / Introduction to Philosophy, red. J.H. Kok
en A. Tol, vertaald door J.H. Kok, met een Preface door C. Seerveld en een Foreword door
A. Tol (Sioux Center, Iowa: Dordt College Press, 2005); en een afzonderlijke Engelse editie
in paperback, met dezelfde Preface, Foreword en uitgever, 2005.

5 Zie het “Voorwoord”, geschreven bij de verschijning van de herdruk in 1967. Het is
een prangende vraag wat dan al niet herzien zou moeten worden. Schrijver dezes heeft
Vollenhovens latere inzichten betrokken bij de standpuntwijziging van 1953 aangaande
‘drieërlei wet’ in A. Tol, “Time and change in Vollenhoven”, Phil. Ref. 60 (1995), 99–120.
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Isagôgè Philosophiae moge dan, als tekst, niet geheel beantwoorden aan
Vollenhovens eigen hoge eisen en laatste inzichten, het belang van dit werk
in zijn oeuvre als geheel is er niet minder om. Vanaf 1930 was de eerste com-
plete syllabusuitgave beschikbaar, die daarna vele malen bijgewerkt werd.
In 1945 noteerde hij de laatste correcties in de marge van zijn eigen college-
exemplaar. Er is een heruitgave verzorgd in 1967, maar die was gebaseerd op
de uitgave van 1943. Dus de tijdsspanne van de ontwikkeling van deze tekst
is 1930–1945. (Zie “Tekstverantwoording” voor een gedetailleerd verslag.)

Over deze editie

Deze tekstkritische uitgave van Isagôgè Philosophiae heeft verschillende oog-
merken. Het eerste doel was de ‘beste’, dus meest definitieve, versie van
Vollenhovens tekst vast te stellen. Vollenhovens eigen college-exemplaar, met
z’n marginalia, kon hiervoor gebruikt worden als basis. Na enig onderzoek
kon ook de herkomst van dit exemplaar in de veelheid van uitgaven tussen
1941 en 1945 op een bevredigendemanier worden achterhaald. In de “Tekst-
verantwoording” is verslag gedaan van deze redactionele werkzaamheden.

Het tweede doel was de versies die voorafgingen aan de definitieve tekst
toegankelijk te maken. Gelet op de mate van overlap tussen deze teksten was
het ineenschuiven van versies de enige praktische optie. Het bleek echter dat
de versies tezamen in vier groepen te verdelen zijn (waarover straks meer).
Deze indeling weerspiegelt de vier verschillende ‘opzetten’ van de tekst tussen
1930 en 1945. Maar de tekst vier keer in z’n geheel afdrukken zou toch ook
nog veel herhalingen met zich meebrengen. Ook zouden dan de verschillen
niet onmiddellijk opvallen. Vaak ligt ook interessante informatie verscholen
in de kleinere wijzigingen (zie bijvoorbeeld paragraaf 22 over het ontstaan
van de dingen op de aarde).

Gekozen is voor een redactie op drie niveaus van kleine, middelgrote en
grote wijzigingen. De kleinere wijzigingen zijn aangebracht in de hoofdtekst,
de meer middelgrote bij de hoofdtekst en de grotere achter de hoofdtekst,
deze laatste in de Appendices i, iia en iib. Met andere woorden, een vroegere
versie van de tekst wordt alleen weergegeven voor zover die afwijkt van de
definitieve tekst. Een nadeel van deze benadering is dat men niet zonder een
zekere inspanning de versies die voorafgaan aan de definitieve versie, kan
lezen. Maar, gelet op het materiaal, konden compromissen niet uitblijven en
is een zekere weerbarstigheid in het eindproduct niet te vermijden. (Zie de
uitleg in “Aanwijzingen bij het gebruik van deze editie”.)

Er zijn ook twee overzichten toegevoegd – zie Appendix iiia en iiib –. Het
eerste geeft de indelingsstructuur van Isagôgè Philosophiae aan, en maakt
ook de wijzigingen in opzet van de tekst tussen 1930 en 1945 zichtbaar.
Het tweede bevat de genummerde paragraafopgaven. Aan de hand van deze
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overzichten zijn de overeenkomsten en verschillen op het niveau van de tekst
zelf beter te volgen.

De tekstkritische uitgave van Isagôgè Philosophiae is ook van betekenis
voor de algehele studie van Vollenhovens werk, en in het bijzonder voor de
periode vanaf 1926 tot in de jaren 40. In deze periode verschijnen belangrijke
publicaties van Vollenhoven. De reeks van de versies van Isagôgè Philoso-
phiae vormt een gemeenschappelijk achtergrond van die publicaties. Over
het belang voor specifiek de historische studies uit die tijd wordt aan het
einde van deze inleiding nog apart gesproken.6 In z’n continuïteit vormt de
reeks een belangrijke verbinding tussen die teksten, maar de discontinuïteiten
geven blijk van de ontwikkeling die in die tijd ook plaatsvond.

Wat het meest karakteristiek aan de tekst is, is de opzet in (meestal) korte
paragrafen. De eerste versie van 1930 telde 145 paragrafen, de definitieve
uitgave heeft er 224, wat een toename is met ongeveer de helft. De inhoud
ondervindt een nog grotere vermeerdering doordat de teksten van de para-
grafen die later toegevoegd zijn, doorgaans langer en minder puntsgewijs zijn
dan de oudere teksten. Wat aanvankelijk nauwelijks boven een schets uit-
komt, wordt steeds verder ingevuld. Maar bij die bewerkingen wordt, zoals
gezegd, de opzet drie keer gewijzigd.

Voor de verdere bespreking in deze inleiding is het handzaam naar de
vier ‘opzetten’ te kunnen verwijzen. We zullen spreken van Opzet i t/m iv,

6 We noemen hier een aantal belangrijke publicaties van Vollenhoven uit de betreffende
periode.

———, “Enkele grondlijnen der kentheorie”, Stemmen des Tijds 15 (1926), 380–401.
———, “Kentheorie en natuurwetenschap”, Orgaan der Christelijke Vereeniging van Natuur-

en Geneeskundigen in Nederland, no’s 2 & 4 (1926), 53–64, 147–197.
———, Logos en Ratio. Beider verhouding in de geschiedenis der westerse kentheorie (Kampen:

Kok, 1926), 77 pgs.
———, “De wis- en natuurkundige faculteit en de principia”, in J.C. Rullman e.a., De Vrije

Universiteit – Voorttrekken (Amsterdam: Holland, 1929), 52–64.
———, De eerste vragen der psychologie (Loosduinen: Kleywegt, 1930), 34 pgs.
———, “De betekenis van het Calvinisme voor de reformatie van de wijsbegeerte”, Antirevo-

lutionaire Staatkunde 5 (1931), 180–198, 266–334.
———, De noodzakelijkheid eener Christelijke logica (Amsterdam: H.J. Paris, 1932), 110 pgs.
———, Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte (Amsterdam: H.J. Paris, 1933),

319 pgs.
———, “Problemen en richtingen in de wijsbegeerte der wiskunde”, Phil. Ref. 1 (1936), 162–

187.
———, “Realisme en nominalisme”, Phil. Ref. 3 (1938), 65–83, 150–165 (niet voortgezet).
———, Proeve eener ordening van wijsgerige consepties [sic] (Assen: Hummelen, 1939), 76 pgs.
———, “Anhypostatos?”, Phil. Ref. 5 (1940), 65–79.
———, “Richtlijnen ter oriëntatie in de gangbare wijsbegeerte”, Phil. Ref. 6 (1941), 65–86; 7

(1942), 9–46; 8 (1943), 1–33.
———, “De waarheid in de godsdienstwijsbegeerte”, Vox Theologica, xiii, 6 (1942), 113–123.
———, “De makro- en mikrokosmos bij de voor-socratische subjectivisten”, Phil. Ref. 12

(1947), 97–129.
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waarbij Opzet i de versies van 1930 en 1931 betreft, Opzet ii die van 1932–
1937, Opzet iii alleen 1939, en Opzet iv die van 1941a–1945 (inclusief de
herdruk van 1967).7

Isagôgè Philosophiae als filosofisch verslag

Elke paragraaf van Isagôgè philosophiae heeft een korte duiding van z’n
onderwerp. Hierdoor wordt de inhoud van de paragraaf verbonden met de
architectuur van het geheel. Wat Vollenhoven vooral beoogde was daadwer-
kelijk in de filosofie in te leiden. In plaats van inleidend over de filosofie te
spreken – althans dit wordt erg beperkt gehouden –wordt de lezer, nadat hem
diverse methodes zijn aangereikt, ingeleid in een algemeen systematisch den-
ken. Vollenhoven gebruikt de metafoor van een gebouw dat betreden wordt
(zie begin paragraaf 2). Tegelijk zegt hij dat deze metafoor toch te beperkt
is. Het ‘gebouw’ is resultaat van denken, en denken zelf is een activiteit. Aan
denk-resultaten gaan gemaakte onderscheidingen vooraf en ertussen moeten
geschikte verbanden gelegd worden. Ook zijn er vooronderstellingen in het
spel. Filosofie behelst dus zowel (een bewuste) activiteit – het ‘streven naar
wijsheid’ – als (een verworven) resultaat – een ‘samenstel van oordelen’ – (zie
paragraaf 1). Vollenhoven laat zijn inleiding bij dit onderscheid van activiteit
en resultaat beginnen.

Dit begin is er een van activiteit. Dit begin valt niet samen met een begin
van de filosofie zelf, zo die een beginpunt heeft. Het gaat om het aanvangs-
moment van deze activiteit bij de mens. Daarbij hebben we met twee factoren
van doen, namelijk iets dat tot activiteit aanzet en de persoon die, niet zonder
engagement, tot activiteit gezet wordt. Vergeleken met de klassieke opvat-
ting, dat filosofie met verwondering begint,8 heeft Vollenhoven oog voor een
meer genuanceerde aanvang. In zijn colleges van 1927–1928 zegt hij het vol-
gende.

De wijsgerige bezinning ontwaakt bij de een na de waarneming van de fijne
structuur van een plant, bij een ander nadat een lichtstraal op metaal val-
lend zijn bijzondere opmerkzaamheid boeide; een derde zag zijn nadenken
geprikkeld door het feit, dat de kleurenonderscheiding bij sommige van zijn
medemensen ontbreekt, een vierde kwelde de vraag: ‘wat is kennis?’ Maar
anderen werden als het ware eerst ‘wakker’ bij het ontwaren van sociale onge-
lijkheid, van berouw of van ontzag voor de majesteit Gods.9

7 Zie ook de “Aanwijzingen bij het gebruik van deze editie”. De vier kolommen in elk
overzicht (dat van de indelingsstructuur en van de paragraafopgaven; zie Appendix iiia
en iiib) zijn overeenkomstig de aangegeven ‘opzetten’.

8 Zie bijvoorbeeld: Plato, Theaetetus 155d en Aristoteles, Metafysica A 982b.
9 Dictaat “Philosophica Systematica (1927–1928)”, par. 8d. Vollenhoven Archief, Histo-

risch Documentatiecentrum, Vrije Universiteit, Amsterdam.
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Veel kan tot denken aanzetten. Hier moeten we juist niet de mense-
lijke kant trachten te vermijden. Dit wil niet zeggen dat voor Vollenhoven
filosofie alleen aankomt op (zelf-)bezinning. Want bezinning behoort bij te
dragen tot ons kennen, en dat kennen moet vervolgens systematisch uitge-
bouwd worden, in een “samenstel van oordelen”. Hierbij spelen ook mee
onderstellingen van wie filosofeert. Vollenhoven spreekt dan ook van “een
eigen standpunt”. Twee overwegingen zijn hier van belang. Ten eerste, in
het beoefenen van de wijsbegeerte moet men niet een eigen standpunt ont-
kennen of bagatelliseren. Men moet zich er expliciet bewust van worden,
om beter te kunnen waken over het gewenste of ongewenste effect ervan.
Maar, ten tweede, men moet het eigen standpunt ook niet tot iets onaantast-
baars verheffen. Dit mag hier duidelijk gezegd worden, want Vollenhoven
zelf neemt een ‘Calvinistisch’ (geloofs)standpunt in. Tegelijkertijd is hij erg
kritisch tegenover vooral de scholastieke trekken van het traditionele Calvi-
nisme. Een standpunt hebben houdt in dat men een zekere oriëntatie heeft
bij het stellen en behandelen van vragen. Dit houdt niet in dat men ant-
woorden heeft voordat de vragen gesteld zijn. Een standpunt hebben getuigt
van betrokkenheid, die aanzet – in verwondering of verbijstering – tot het
oppakken van (wijsgerige) problemen en streven naar inzicht. Hierbij moet
men uiteraard ook rekening houden met wat van de wijsbegeerte verwacht
mag worden. Vollenhoven plaatst het aanvangsmoment van filosoferen in
een praktisch-methodisch kader. Filosofie moet ‘thetisch-kritisch’ beoefend
worden, en dat impliceert een zelfkritiek en een niet aflatende bereidheid tot
hervorming.

De ‘thetisch-kritischemethode’ is voor Vollenhoven de methode die steeds
de beoefening van de filosofie beheerst (zie paragraaf 3). ‘Thetisch’ wil zeggen
dat men “de moeilijkheden voor welke het denken komt te staan” aanpakt
vanuit eigen standpunt. Maar net zoals men kritisch zal staan tegenover de
resultaten door anderen bereikt, behoort men ook kritisch te staan tegenover
het eigen resultaat. Voor Vollenhoven geldt dat de aanpak van de moeilijk-
heden, uitmondend in het stellen en beantwoorden van vragen, altijd recht
moeten doen aan de standen van zaken.10 Dit ‘recht doen’ houdt in elk geval
tweeërlei in: (i) niet over één kam scheren wat verschillend is, met andere
woorden, erken de verschillen die er zijn, en (ii) stel in een verband wat bij-
een hoort, anders gezegd, neem geen genoegen met geknutselde constructies.
We kunnen tegelijk opmerken dat we hier met een onderstelling van realisme

10 In zijn “Conservatisme en progressiviteit in de wijsbegeerte” (1959) spreekt Vollenhoven
van “de norm, dat wijsbegeerte aan iedere verscheidenheid recht moet laten wedervaren”,
in A. Tol en K.A. Bril, Vollenhoven als wijsgeer (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn,
1992), p. 308; herdrukt in De Probleemhistorische Methode en de Geschiedenis van de
Wijsbegeerte, red. K.A. Bril (Amstelveen: De Zaak Haes, 2005), p. 13.
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te maken hebben. De standen van zaken zijn er niet door het denken maar
voor het denken.

Deze focus op ‘verschil en verband’ ten aanzien van de standen van zaken
geeft aan wat denken bezig houdt. Vollenhoven verheft dit tot een ‘dialec-
tische’ regel van denken: “Steeds wanneer twee [zaken] verschillend zijn,
kunnen we vragen naar de verhouding tussen beide” (paragraaf 10). Deze
regel is overal in Vollenhovens tekst operationeel. Het ligt aan de basis van
wat hij een ‘bepaling’ of een ‘bepaaldheid’ noemt. Het gaat bij een bepaald-
heid om een systematisch samengaan van verschil en verband bij standen van
zaken, dit als voorwaarde om tot begrip en oordeel te kunnen komen over
standen van zaken. Neem bijvoorbeeld het probleem van lichaam en ziel in
de antropologie. Men neemt geen genoegen met alleen een constatering van
het verschil tussen lichaam en ziel. Men wil ook weten wat het verband is.
Met alleen de constatering van verschil wordt de suggestie gewekt dat de
mens ‘dualistisch’ is samengesteld. Maar legt men daarentegen vooral het
accent op verband, dan dreigt het verschil, dat er is, ‘monistisch’ overstemd
te worden. Een bepaaldheid is daarom een ‘systematisch complexe eenheid’,
waarin zowel verschil als verband in de probleemstelling van het denken ver-
werkt dient te zijn. Belangrijke bepaaldheden zullen we nog in het vervolg
van deze inleiding tegenkomen, zoals de bepaaldheid van hemel en aarde, de
individuele bepaaldheid (van verschillende individuen in samenhangen), de
modale bepaaldheid (van verschillende wetskringen en hun verbanden), de
bepaaldheid van goed en kwaad, enzovoort.

Het inleiden in de filosofie, dan wel het leren filosoferen, is een leren zien
wat er zakelijk te denken is, dat bijdraagt tot ons kennen. Dus denken vindt
plaats tegen de achtergrond van een intuïtief besef van de werkelijkheid
van onszelf en van de werkelijkheid om ons heen. De intuïtie brengt tot
bewustzijn datgene waarover na te denken is. Niet dat die intuïtie onfeilbaar
is, maar het levert de inhoud van wat, door thetisch-kritische aandacht, ons
kennen kan verrijken. Vollenhovens eigen rol, als ‘inleider’, komt dan neer
op de poging de ander een kritische deelgenoot te maken in wat hij op deze
wijze ‘ziet’. Zijn bedoeling met Isagôgè Philosophiae is dan ook: “slechts de
voornaamste bepaaldheden en verscheidenheden [zeg maar: structuren] die
’k in de kosmos ontwaarde met woorden zo helder mogelijk aan te duiden,
opdat ook anderen ze mogen zien” (paragraaf 18).

Methode en tekstindeling

Hierboven was er sprake van een methode. Methodologie is voor Vollen-
hoven van groot belang. De praktische thetisch-kritische aard van de beoe-
fening van de wijsbegeerte is methodisch. Dit legt de basis voor de filo-
sofie als wetenschap: “geen enkele wetenschappelijke activiteit kan zonder
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methode”.11 Los van de vraag wat Vollenhoven hier onder ‘wetenschappe-
lijk’ verstaat, kan in elk geval gesteld worden dat een methode structuur
geeft aan zowel de activiteit van het denken als het resultaat. Men maakt
geordende, dus bewuste keuzes, en het resultaat weerspiegelt de methodische
ordening. Methode maakt ook verantwoording van het filosoferen mogelijk.

Een methode dient (uiteraard) ook geschikt te zijn voor de inhoud die
ermee behandeld wordt. Methodisch bewerken houdt in: indelen, begrenzen,
dan wel in kaders van verschil en verband plaatsen. Dit is te illustreren aan
de thetisch-kritische methode, maar geldt ook voor andere, nog te noemen
methodes. Het blijkt dat de indeling van de tekst van Isagôgè Philosophiae
alles te maken heeft met methodische begrenzingen.

Aan de thetisch-kritische methode zelf is gecorreleerd de hoofdindeling
van de tekst, die feitelijk in de huidige tekst niet meer zichtbaar is. Deze
(thans vervallen) indeling wordt opgeroepen door het dubbele resultaat dat
de thetisch-kritische methode oplevert: een positief resultaat, wanneer men
opbouwend verder komt, en een negatief resultaat, voor zover iets in het
eigen vroegere denken of in het denken van anderen wordt afgewezen (zie
paragraaf 3). Beide, het positieve en het negatieve, zijn ‘voorlopig’, want
beide zijn steeds vatbaar voor verbetering. Maar hier hebben we inmiddels
met een belangrijk verschil (tussen positief en negatief) van doen. Het posi-
tieve zal het eigen standpunt versterken – al of niet zonder aanpassing –;
het negatieve wordt uiteraard geweerd. Maar daarmee is niet alles gezegd.
Het afgewezene moet niet worden verwaarloosd, maar dient nauwkeurig
te worden geformuleerd en verstaan (zie paragraaf 4)! Dit laatste is rele-
vant voor de gehele geschiedenis van de filosofie, waarin zovele alternatieve
opvattingen te vinden zijn. Dus het eigen standpunt, van waaruit de positieve
resultaten worden aanvaard, wordt ingenomen niet zonder een historisch
besef van de mogelijkheden die het standpunt insluit dan wel uitsluit. Het
eigen denken is nooit zonder een historisch verband met alternatieve moge-
lijkheden. (Aan het einde van deze inleiding geven we aan hoe Vollenhoven
hiermee daadwerkelijk rekening hield bij het bewerken van Isagôgè Philoso-
phiae.)

De hoofdindeling van Isagôgè Philosophia is (of liever gezegd: was) de
indeling in de aaneengesloten bespreking van het ‘voorlopige positieve resul-
taat’ (‘Hoofddeel i’), wat nu de gehele tekst is, en de kernduiding van wat,
historisch gezien, in ‘het voorlopige negatieve resultaat’ aan de orde is. Dit
laatste werd geformuleerd in een eigen tekst en geplaatst na die van het voor-
lopige positieve resultaat als ‘Hoofddeel ii’ (zie Appendix iib). In 1933 werd
deze tekst (licht bewerkt) opgenomen in Het Calvinisme en de Reformatie

11 D.H.Th. Vollenhoven, De Probleemhistorische Methode en de Geschiedenis van de Wijs-
begeerte, red. K.A. Bril (Amstelveen: De Zaak Haes, 2005), p. 99.
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van de Wijsbegeerte.12 Feitelijk was daardoor de tekstindeling van Isagôgè
Philosophiae in twee hoofddelen overbodig geworden. Maar zij werd pas
inhoudelijk achterhaald toen Vollenhoven in de begin jaren 40 het historisch
werk verder ging verzelfstandigen volgens de probleemhistorische methode.
Vanaf 1941b is de hoofdindeling dan ook verdwenen, behalve dat er nog
enkele verwijzingen naar deze vorige indeling in de tekst zijn achtergebleven
(zie paragrafen 6, 141).

De oorspronkelijke hoofdindeling van Isagôgè Philosophiae mag dan
achterhaald zijn, nergens wordt de thetisch-kritische methode zelf verlaten.
(Vollenhoven maakt zijn onderscheidingen en keuzes altijd tegen de achter-
grond van historische mogelijkheden, zonder dat dit besef altijd expliciet
wordt gemaakt.) Daarom is de bespreking ervan in de eerste vier paragrafen
behouden gebleven als “Woord vooraf”.

De tekst richt zich nu vervolgens alleen op het positieve resultaat, in
verband waarmee de methode wordt aangevuld met meer toegespitste werk-
wijzen. Het blijkt nu dat de verdere indeling van de tekst steeds is bepaald
door belangrijke contrasten (verschillen). Aan twee van deze contrasten wor-
den ook aparte methodes gelieerd. Hoe werkt dit?

Zijn – kennen – denken

De koppeling van methode aan de tekstindeling, bepalend voor de omvang
van het behandelde, kan ook in ‘omgekeerde’ zin opgepakt worden. Dat wil
zeggen, men kan nota nemen van de feitelijke tekstindeling en zich afvragen
hoe die verantwoord wordt. Bekijken we de tekst op deze manier dan valt er
iets bijzonders op.

Onze huidige tekst – wat dus oorspronkelijk het eerste Hoofddeel was van
het tweedelige project – heeft de indeling van hoofdtekst en aanhangsel. In
dit aanhangsel wordt hoofdzakelijk het menselijk kennen besproken (naast
de veel kortere besprekingen van techniek en kunst, waar we hier niet op
in zullen gaan). In de Inleiding over “De plaats van de wijsbegeerte in de
kosmos en haar taak” vinden we een voorlopige bespreking van het kennen,
voornamelijk in de eerste paragrafen (5–9). Maar deze Inleiding vervolgt,
zonder onderbreking, met het bespreken van het eigen standpunt vanuit het
Schriftgeloof (paragraaf 13), dat voor de bepaling van de taak en de plaats

12 Dit tweede hoofddeel over het voorlopige negatieve resultaat legde tevens het verband
met de overzichtscursus van de geschiedenis van de filosofie. De algehele opzet van Vol-
lenhovens benadering wordt ook weerspiegeld in zijn hoofdwerk Het Calvinisme en de
Reformatie van de Wijsbegeerte (Amsterdam: H.J. Paris, 1933), namelijk een systematisch
deel, waarin positieve en negatieve thema’s besproken worden, gelet op het eigen stand-
punt, en een historisch deel, dat voorbereid wordt door de bespreking van de negatieve
thema’s in het systematische deel.
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van de wijsbegeerte van belang is (paragrafen 14 en 15), en eindigt met
een duiding van de indeling van de stof van de hoofdtekst in het hemelse
(Deel i) en het aardse (Deel ii) en het verband tussen beide (Deel iii). Bij deze
laatste indeling in ‘Delen’ komen we termen tegen met een methodologische
strekking, namelijk ‘oriënteringspunt’ en ‘route’ (paragraaf 17).

Er is hier dus een begeleidende tekst – de Inleiding (paragrafen 5–18) –
die betrokken is op twee indelingen van de tekst. Dit vraagt om een nadere
bespreking. Sterker: de inhoud verdient een bredere bespreking dan waar
hier ruimte voor is. We moeten ons noodgedwongen beperken.13

a. Hoofdtekst en aanhangsel; zijn en kennen

De indeling van hoofdtekst en aanhangselwordt in de Inleiding verantwoord
door Vollenhovens stelling: kennen is een onderdeel van het zijn (paragraaf
8). Ook deze stelling geeft blijk van Vollenhovens ‘realisme’ in de zin dat hij
het bestaan van werkelijkheid onderstelt, dat tevens de kwaliteit heeft van
‘kenbaarheid’. Het zijn wordt niet door het kennen bepaald, maar, omge-
keerd, het kennen houdt in, als menselijke activiteit, een zich (in eerste
instantie) laten gezeggen door het bestaan, als datgene waarover men ver-
volgens kennis opdoet. Over het ‘zijn’, als term, wordt verder weinig gezegd
in Isagôgè Philosophiae, maar als thema des te meer. De hoofdtekst (met
z’n drie ‘Delen’) is de bespreking van het zijn. Maar hierbij is een belangrijk
opmerking op z’n plaats over de term ‘zijn’. Toen de eerste versie van Isagôgè
Philosophiae geconcipieerd werd, deed Vollenhoven de volgende uitspraak
tijdens de colleges van 1927–1928:

En evenzeer wie spreekt over het zijn Gods, zonder zich ervan bewust te
blijven, dat dit zijn een zijn boven de wet is en dus met het zijn onder de
wet niets gemeen heeft. Het een is de archè [= heersend begin] van het andere
en wie ze onder een noemer brengt wil, bewust of onbewust de grens, hier
door God hem als schepsel gesteld, overschrijden.14

De formulering is hier wat dualistisch, en wordt later afgezwakt (zie hieron-
der). Maar hier is van belang dat het begrip ‘zijn’ bewust niet monistisch
door Vollenhoven als een gemeenschappelijk noemer wordt genomen. Er
wordt een verscheidenheid van ‘zijn’ erkend. Dit houdt in dat de erkenning
van Gods bestaan tevens zijn (zijns-)hoedanigheid als de Soevereine impli-
ceert, en de erkenning van het bestaan van de kosmos de hoedanigheid van
onderworpen zijn – Vollenhoven spreekt dan van ‘het subjèct-zijn’ van de
kosmos –. De terminologie van ‘soeverein’ en ‘subject-zijn’ duidt ook op wet.
Vanaf 1939 wordt het afzonderlijk bestaan van de wet (van God) expliciet
benadrukt (zie ook de bespreking beneden bij “Opzet iii: 1939”). Dit komt

13 Zie ook de bespreking in mijn Philosophy in the Making, hoofdstuk 1.
14 D.H.Th. Vollenhoven, dictaat “Philosophica Systematica (1927/28)”, par. *8.Vollenhoven

Archief, Historisch Documentatiecentrum, Vrije Universiteit, Amsterdam.
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dan boven de eerdere religieuze erkenning van de wet als primair gegrond
in de ‘wil van God’. Het gaat tevens om een expliciet erkennen van een
‘gelden voor’ als wijze van zijn, wat Vollenhoven nu niet langer als voldoende
gewaarborgd ziet (in verband met de vraag naar goed en kwaad) in enkel de
erkenning van Gods soevereiniteit. De erkenning van het bestaan van God,
de wet en de kosmos komt neer op een intuïtief vatten van wat zich te kennen
geeft als kenbaar, ieder in hun eigen hoedanigheid.15

De stelling dat kennen een onderdeel is van het zijn, houdt in elk geval
in dat kennen het intuïtief erkennen van het kenbare onderstelt. Dit intu-
itief erkennen is niet hetzelfde als denken. Het onderscheid tussen kennen en
denken is essentieel voor Vollenhoven. ‘Denken’, zoals hij die term gebruikt,
onderstelt een menselijke activiteit, een menselijk functioneren, krachtens
mogelijkheden van de schepping (zie verder). Denken vindt daarom plaats
‘onder de grens van de wet’. Denken vooronderstelt dus een kennen dat
zelf stoelt op een zijnserkenning. Kennen dat denken impliceert is daarom
in extra mate ‘onderdeel van het zijn’. In het aanhangsel wordt daarom het
kennen beschreven op een manier die de indelingen van het (geschapen) zijn
volgt (zie paragraaf 147).

b. Het hemelse en het aardse; kennen en denken

Om de strekking te vatten van de indeling van het geschapen zijn als hemels
en aardse moet nog iets meer over het kennen gezegd worden.

Vollenhoven maakt onderscheid tussen wetenschappelijk en niet-weten-
schappelijk kennen (zie paragraaf 9). Dit laatste is de kennis van de dagelijkse
ervaring, maar ook kennis die ons meegedeeld wordt. Veel kennis – heel
veel kennis – wordt als informatie aanvaard, zonder zelf verworven te zijn
door de bezitter ervan, bijvoorbeeld via de opvoeding en het onderwijs, maar
ook door (religieuze) openbaring. Wetenschappelijk kennen echter impliceert
denken, dus een kennen dat verworven wordt of te toetsen is. Niet alle
kennen leent zich voor verwetenschappelijking. Dit geldt niet alleen voor

15 Een kleine genealogie is hier op z’n plaats. Wanneer in 1939 in Isagôgè Philosophiae ook
expliciet van het zijn van de wet wordt gesproken, dan matigt dit de eerdere meer dualisti-
sche formulering (zie de bespreking bij “Opzet iii: 1939”). In Vollenhovens Geschiedenis
der Wijsbegeerte i (Franeker: T. Wever, 1950) is dan te lezen: “Nu kennen we drieërlei zijn:
dat van den souvereine God, dat van de geldende wet, en dat van den haar onderworpen
kosmos. Een volledige ontologie zal dus al deze drie zijnswijzen bespreken” (pp. 25–
26). Deze verwijzing naar een ‘volledige ontologie’ zou men kunnen lezen als doelend
op een gemeenschappelijke zijnsthematiek. Maar zo’n lezing zou tegen de geest van de
uitspraak van 1927–1928 ingaan. Een uitspraak van Vollenhoven uit 1963 is dan verhel-
derend, doordat Vollenhoven daar het gebruik van de term ‘ontologie’ expliciet inperkt:
“ ‘God-wet-kosmos’ is een drieslag die het bestaan ervan aanduidt en is niet bedoeld als
drie zijnswijzen in ontologische zin, want noch God noch wet is binnen of in een ontolo-
gie te vatten: ontologie slaat alleen op de kosmos.” A. Tol en K.A. Bril, Vollenhoven als
wijsgeer (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1992), p. 173.
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het religieuze kennen (van God en zijn wet), maar ook het dagelijkse kennen
van onze ervaring, met zijn waarnemen, herinneren en verwachten. Denken
is van belang voor het kennen in verband met het bewerken, beheersen,
ordenen, enzovoort, van kennis in begrippen en oordeelsvorming. Denken
kan uiteraard het dagelijkse kennen diep beïnvloeden, maar niet vervangen.
In het kennen van de dagelijkse ervaring treedt de mens de dingen tegemoet
via hun kenbaarheid. Pas op basis daarvan kan vervolgens het denken aan
de slag.

Aangezien filosofie voor Vollenhoven ook een (algemeen) wetenschappe-
lijk kennen nastreeft, impliceert dit dat het raakvlak tussen de kenbaarheid
van de dingen en het denken vooronderstellingen voor de filosofie met zich
meebrengt. Filosofie wordt beoefend tegen de achtergrond van het dage-
lijkse bestaan. In dit verband moet op twee effecten gewezen worden, die
merkbaar zijn bij de beoefening van filosofie, enerzijds op dat van ‘wereld-
beschouwing’, anderzijds op dat van ‘richting’.

Met een wereldbeschouwelijk effect bedoelen we de betekenis die de
dingen en de omgang met mensen hebben in het kader van de dagelijkse
ervaring. We gaan in praktische zin op onderscheiden wijze met de dingen
om, gelet op hun aard en karakteristieken. Ook in de omgang met mensen
houden we rekening met verbanden en met verschillen in maatschappelijke
functies of organisaties, waarin iemand optreedt. Met andere woorden, in
wereldbeschouwelijke zin houdt men praktisch rekening met hoe dingen en
mensen bepaald zijn. Het kennen van de dingen gaat in eerste instantie ook
van deze dagelijkse ervaring uit.

Filosofie nu houdt rekening met dit dagelijkse bestaan, niet zozeer om het
te bevestigen, als wel om het te onderzoeken. Dingen in hun volle bestaan zijn
op vele manieren bepaald. Maar een bepaling kan minder of juist meer toege-
spitst zijn. Meer toegespitste bepalingen zijn makkelijker ‘los te denken’ dan
de minder toegespitste. Het feit dat dingen bestaan en basale hoedanigheden
hebben (iets is van steen, of van goud, of is water, enz.) is diepgeworteld in
de dingen. Daarentegen kunnen de meer toegespitste kwaliteiten, zoals kleur,
vorm, of grootte, enz. toevallig zijn. Denkt men de toevallige trekken staps-
gewijs weg, dan wordt gaandeweg expliciet hoe dingen bepaald zijn, en ook
welke bepalingen meer algemeen zijn. Zo kan men het ‘aardse zijn’ onder-
zoeken door bepalingen los te laten en uit te komen bij het meest onbepaalde.
Omgekeerd kan men bij het meest onbepaalde beginnen en steeds bepalende
bepalingen toekennen, daar waar dit dan geschikt is. Zo ondergaat datgene,
wat als volle werkelijkheid ervaren wordt, een eerste ordening, door een wijs-
gerige verkenning van de aard der dingen.

Wat het tweede effect betreft, namelijk dat van richting, hierbij moet eerst
iets over het ‘hemelse zijn’ gezegd worden. Dit lijkt misschien speculatief. Op
basis van zijn ‘Schriftuurlijk standpunt’ aanvaart Vollenhoven het bestaan
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van de hemel en van hemelse wezens. Echter ook de hemel behoort, naast
de aarde, tot het geschapene. Met ‘aards’ bedoelt Vollenhoven niet alleen de
aarde als planeet, maar het hele universum, inclusief z’n ontwikkeling; met
‘hemels’ wordt daarom niet de sterrenhemel bedoeld, maar het gebied van
engelen, geesten enzovoort, die ook ‘schepselen’ zijn (zie paragraaf 20).

Hemelse wezens, nu, beïnvloeden, vervolgt Vollenhoven, het aardse leven
‘zowel ten goede als ten kwade’ (paragraaf 138). Hier ligt een aansluiting met
het aardse zijn, namelijk in de strijd om de richting, wat een strijd is van goed
en kwaad. Straks komt dit thema nog expliciet aan de orde. In het algemeen
kan men zeggen dat Vollenhoven met richting op een teleologisch (doelge-
richt) moment van het menselijk bestaan wijst, dat zich echter niet structureel
laat verklaren als intrinsiek behorend tot het ‘aardse’, ongeacht of men dit
fysisch, organisch, psychisch of cognitief opvat. De bepaling van richting, als
(morele) strijd tussen goed en kwaad, is zo wezenlijk voor het bestaan, dat,
om het aardse leven goed te duiden, Vollenhoven een invloed van de hemelse
sfeer onderstelt.16 Richtingsverschil is niet bevredigend te duiden alleen met
een beroep op ‘het aardse’. Een beroep op een oorspronkelijk ‘goed zijn’ van
de schepping van het aardse is niet toereikend.17 Het leven is niet los te zien
van de strijd tussen goed en kwaad. Daarom behoort de bepaling van richting
ook tot het dagelijkse bestaan.

Verkent de filosofie nu het dagelijkse bestaan naar z’n aard, dan beweegt
zij zich tussen de polen van het op volle wijze bepaalde bestaan enerzijds en
het tot het minimaal bepaalde bestaan anderzijds. Hiermee zijn twee routes
aangeven. Op de route van het volle bestaan naar het minimaal bepaalde
bestaan is de focus gericht op wat, in ultieme zin, tot het bestaan gerekend
moet blijven worden. Daar beland zal men een inzicht moeten formuleren
van wat dit is. Men kan zich dan niet meer beroepen op intrinsieke kwalitei-
ten (bepalingen), want die zijn reeds ‘los-gedacht’, weggelaten of gepasseerd
op die route. Wat wél relevant blijft is de zijnstrek die voor het minimaal

16 Vollenhoven spreekt niet graag van ‘moreel’ (of ‘zedewet’; paragraaf 114). Toch is die term
hier niet ongeschikt zolang men het niet gelijk stelt aan ‘ethisch’, waardoor het tot een
‘wetskring’ beperkt zou worden, en het ook niet als autonoom opvat. De strijd van goed
en kwaad beïnvloedt de respons van de mens op de wet als grens, vooral daar waar de
wet zich als normen voordoet. Zo is de strijd niet enkel een kwestie van de (praktische en
redelijke) wil, maar betreft ook de religieuze houding die intrinsiek is aan de respons op de
wet (zie verder). Dit laatste wordt genegeerd in het autonoom stellen van goed en kwaad.

17 In het scheppingsverhaal van Genesis 1 staat dat het geschapene ‘goed’ is (‘God zag dat
het (zeer) goed was’; vs. 3, 10, 12, 18, 21, 25, 31). Maar het Hebreeuwse woord is
‘tov’, wat betekent ‘in orde’, ‘stemt tot tevredenheid’, ‘genietbaar’. Dus hier wordt van
de oorspronkelijke schepping gezegd dat ‘het goed in elkaar zit’ (‘het is tof’). Dit is niet de
betekenis van ‘goed’ zoals gebruikt bij ‘goed en kwaad’. Het komt dichter bij ‘goed’ zoals in
‘goed en slecht’. De vertaling volgens deGroot Nieuws Bijbel (Katholieke Bijbelstichting en
Nederlands Bijbelgenootschap, 1994) heeft: ‘en God zag hoe mooi het was’.De Naardense
Bijbel (Vught: Skandalon, 2004) heeft: “God ziet het aan: ja, het is goed!”, wat een mooie
vondst is.
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bepaalde eindpunt geldt, namelijk dat ook dit niet intrinsiek goed of kwaad
is. Het minimaal bepaalde is in basale zin het onbepaalde ten opzichte van de
wet, die vastlegt wat ‘goed’ is tegenover ‘kwaad’. Vandaar dat het bestaan, in
z’nmeest onbepaalde gedaante, onderworpen blijft aan eenwet. Vollenhoven
benoemt dit als het subjèct-zijn, het onderworpen zijn, ‘onder de wet’. Met
andere woorden, bij het eindpunt van het minimaal bepaalde dient de filo-
soof een standpunt in te nemen, wat een keuzebepaling inhoudt ten aanzien
wat als wet en wat als onderworpen zijn geldt. Op de route terug naar het
steeds meer bepaalde bestaan, wordt dan de keuzebepaling te berde gebracht
in de erkenning van hoe de eerder ‘losgelaten’ bepalingen tot het volle bestaan
gerekend dienen te worden. Op deze wijze markeert het subjèct-zijn het ori-
enteringspunt van de filosofie. Hier maakt de filosoof de basale keuzes van
zijn standpunt – Vollenhoven refereert aan God en wet, zoals relevant voor
het subjèct-zijn – die de beoefening van de filosofie steunen, met name wat
betreft de keuze inzake de plaats van de wijsbegeerte en haar taak (zie para-
grafen 14 en 15).

De verkenning van het bestaan ‘naar z’n aard’ conform de route van het
bepaalde bestaan naar het oriënteringspunt en omgekeerd, zijn methodische
routes. Vollenhoven heeft dit in Isagôgè Philosophiae uiterst beperkt gefor-
muleerd (zie paragraaf 17). Het gaat hem feitelijk alleen om de duiding van
het oriënteringspunt, en de relevantie van de taak en plaats van de wijsbe-
geerte. De methodologische context blijft grotendeels impliciet.18 Hij heeft
deze methode ook geen naam gegeven. Gelet op het verkennend karakter
ervan, heeft deze methode het effect van een eerste organisatie van de ken-
nis. (Het zou daarom te noemen zijn: de methode van kennis-organisatie’.)

Het denken zelf: de methode van resolvering en complicering

De bespreking van het hemelse in Deel i is zeer kort uitgevallen (paragrafen
19–21, maar zie ook Deel iii: 137–140), dat van de aarde, in Deel ii, krijgt
alle aandacht. Ook hier voert Vollenhoven nog weer een nadere methodolo-
gische beperking en indeling in.

Dit wordt dan de derdemethode. De eerste, de thetisch-kritischemethode,
is grotendeels intuïtief; de tweede, de verkennende methode, is geënt op de
polariteit van bepaald en onbepaald subjèct-zijn; de derde nu is specifiek
gericht op het omgaan met ‘aardse bepalingen’ van denken. Ook hier is er
een omvattende polariteit, namelijk die tussen ‘abstract en concreet’. Gelet
op Vollenhovens bedoelingen kan ook van ‘algemeen en specifiek’ worden
gesproken.

18 De uitleg hier is gebaseerd op Vollenhovens dictaten “Philosophica Systematica (1927/28)”
en “Philosophica Systematica (1928/29)”. Vollenhoven Archief, Historisch Documentatie-
centrum, Vrije Universiteit, Amsterdam.
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Het aardse wordt als zodanig gezien als een zich ontwikkelend geheel
(paragraaf 22). Door ontwikkeling ontstaan en vergaan individuele dingen
en mensen. Het algemene is het meest omvattende geheel, terwijl het speci-
fieke zich voordoet in verband met het individu, bij ding en mens. Daartussen
wijst Vollenhoven allerlei verschillen en verbanden aan. Vollenhoven som-
meert: religie is de meest concrete duiding van het geheel, met als kern de
relatie van de mensheid tot God; daarnaast is sprake van rijken en soor-
ten; dingen en mensen komen in rijken en soorten voor, dankzij genetische
verbanden; dingen en mensen vertonen ook eigen onderlinge verschillen en
verbanden, zoals de niet nader te analyseren modale bepaaldheid en die van
de samenhangen tussen individuen.

Deze derde methode beperkt zich dus tot het aardse bestaan. In zoverre
past het in, of onderstelt het, de tweede methode van bepaald en onbepaald
subjèct-zijn, die echter ook een effect van de hemel impliceert. We moeten
hier in het midden laten de vraag naar de onderlinge verhouding van deze
tweemethodes.Want bij de beantwoording van die vraag zou nader ingegaan
moeten worden op het verschil en verband tussen kennen en denken, wat
voor deze inleiding te ver zou voeren.

De polariteit van de derde methode, dus van het algemene en het spe-
cifieke, laat ook twee manieren van onderzoek toe. Men vertrekt van het
algemene en werkt naar het specifieke toe, of men neemt de omgekeerde weg
namelijk van het specifieke naar het algemene. De eerste route is een ana-
lyserende, namelijk het geheel wordt ontleed naar de daarin bevatte ‘delen’
(bepaaldheden), die ieder op hun beurt (wellicht) te ontleden zijn, totdat men
uitkomt bij wat niet nader te analyseren is. Vollenhoven noemt dit de route
van resolvering (paragraaf 23), die uitkomt bij de meest primaire gedaan-
ten van de modale en de individuele bepaaldheden. De omgekeerde route,
die te duiden is als de route van ‘complicering’19 en synthetiserend is, ver-
trekt vanuit de erkende primaire bepaaldheden en eindigt bij het concrete
‘aardse’ leven. Zoals in het algemeen van analyse en synthese kan worden
gesteld, wanneer beide routes gevolgd zijn eindigt men bij het aanvanke-
lijke vertrekpunt. Men gaat in een cirkel. Toch heeft dit nut. Want door
resolvering (analyse) verwerft men inzicht in het maken van onderscheidin-
gen op basis van verschillen (vastgelegd in de begripsvorming), terwijl door

19 Deze term ontbreekt in Isagôgè Philosophiae, alhoewel de betekenis duidelijk aanwezig is:
de “omgekeerde route” schrijdt voort “in de richting van steeds groter gecompliceerdheid”
(paragraaf 23). In “Kentheorie en natuurwetenschap” (1926) en in Logos en Ratio (1926)
sprak Vollenhoven van ‘simplicerende [sic] en complicerende richtingen’, zie aldaar respec-
tievelijk p. 158 en p. 58. In Isagôgè Philosophiae vinden we, na het inleidende gedeelte, de
terminologie van “abstractie laten varen” en het “concretiseren” van inzicht (zie paragra-
fen 49, 64, 70, 95, 115.
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complicering (synthese), waarheden worden gesteld, gelet op de relevante
verbanden (geformuleerd in oordelen).

Louter uit praktische overwegingen behandelt Vollenhoven alleen de
tweede route, die van complicering. Dus hij vertrekt vanuit het specifieke,
geduid als ‘structuur en richting van ding en mens’, en eindigt bij het alge-
mene, dus ‘structuur en richting van rijken en mensheid’, en de religie.

Alhoewel we vanaf dit punt te maken krijgen met verschillen tussen de
versies van Isagôgè Philosophiae, volgen we in eerste instantie de definitieve
versie (van 1945). Daarna zal nog gewezen worden op de saillante verschillen
in opzet (van Opzet i–iii) van de voorafgaande versies.

De niet nader te analyseren bepaaldheden: het doorsnede-principe

Nu de lezer methodologisch is toegerust (drie methodes) en besef heeft van
vooronderstellingen – vooral die met de methodes samenhangen, zoals de
historische context bij de thetisch-kritische methode, het eigen standpunt
in verband met het verkennen vanaf en naar het oriënteringspunt, en de
aardse bepalingen van denken bij resolvering en complicering – kan met het
filosoferen in vakmatige zin worden begonnen. Het is, in dit geval, een begin
op de route van complicering. Dus het eerste dat Vollenhoven bespreekt is
wat hier opgaat als de startpositie, geduid als de niet nader te analyseren
bepaaldheden bij ding enmens.We sluiten in het volgende aan bij de volgorde
van de tekst.

In eerste instantie gaat het om twee bepaaldheden (in Afdeling i, vanaf
paragraaf 28), straks komt er een derde bij (in Afdeling ii, vanaf paragraaf
85) namelijk die van goed en kwaad. De eerste twee bepaaldheden zijn de
modale bepaaldheid (van zijnswijze: ruimtelijk, fysisch, psychisch, econo-
misch, enzovoort) en de individuele bepaaldheid (dit ding, deze persoon,
enzovoort). Zoals te verwachten is, heeft iedere bepaaldheid met een ‘dialec-
tische’ karakteristiek te maken van verschil en verband. Wat nu de modale
bepaaldheid betreft, er is een veelheid van ‘modaliteiten’, en deze veelheid
vertoont onderlinge zogenaamde analogische verbanden. Bij de individuele
bepaaldheid is er een veelheid van onderling verschillende individuen, maar
deze treden altijd in samenhangen op. Het meest basale inzicht in dit verband
is dat deze twee bepaaldheden steeds tezamen, en wel doorkruist (‘doorsne-
den’), voorkomen. (Vandaar de weergave van de schemata in de tekst: de
veelheid in de modale bepaaldheid wordt voorgesteld met horizontale lijn-
tjes boven en onder elkaar, de samenhangen tussen individuen met verticale
lijntjes naast elkaar; zie paragrafen 42, 45). Dingen en mensen hebben een
modale structuur van een veelheid van onderling verbonden modaliteiten,
terwijl zij, onderling verschillend, altijd in samenhangen optreden. Men kan
dit het ‘doorsnede-principe’ van deze bepaaldheden noemen (alhoewel Vol-
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lenhoven dit niet doet).20 Maar met of zonder benoeming, we hebben hier
wel met een (aards-)kosmologisch principe te maken.

Zouden we de eerste route, dus die van resolvering, eerst expliciet hebben
gevolgd, dan kan men, komende bij het eindpunt van die route (bij wat
niet verder te analyseren is, dus het beginpunt van complicering) alleen
terugvallen op wat in logische zin ‘primitief’ is. Daartoe behoren standen
van zaken in hun meest elementaire gedaanten van dit of dat, dat zus of zo
is.

Het ‘doorsnede-principe’ vormt de basis van de gehele bespreking van de
twee genoemde meest elementaire bepaaldheden, dus de paragrafen 28–84.
Men zou misschien verwachten dat iedere bepaaldheid op zich, naar inherent
verschil en verband, besproken zou worden, waarna het doorkruisen van
de ene bepaaldheid door de andere aan de orde is. Nu is dit wel waar
Vollenhoven uitkomt, maar in de betreffende 57 paragrafen pakt hij het
toch anders aan. Eerst worden namelijk de verschillen die inherent zijn
aan de twee bepaaldheden (dus de modale verschillen, paragrafen 30–35,
en de individuele verschillen, paragrafen 36–40) separaat besproken. Dan
gaat hij over tot de bespreking van ‘het gecombineerd voorkomen’ van
deze twee soorten van verschillen (paragrafen 41–49). Vervolgens worden de
verbanden die gegeven zijn met de twee bepaaldheden besproken: nu eerst
het verband tussen individuen (paragrafen 50–53), dan het verband binnen
de modale bepaaldheid (paragrafen 54–66). Tenslotte bespreekt Vollenhoven
het gecombineerd voorkomen van beide verbanden, geduid als vele soorten
van samenhangen (paragrafen 67–84). De aanpak is dus stap voor stap. Wat
de precieze reden daarvoor ook moge zijn (zie verder), het geeft in ieder geval
gelegenheid noties, die essentieel zijn voor het denken in kosmologische zin,
te introduceren.

Het past niet in deze inleiding een brede bespreking daarvan te geven. We
beperken ons tot de hoofdlijnen van het betoog. Vollenhoven begint met de
meest eenvoudige toepassing van het doorsnede-principe zelf: een dit of dat
dat zus of zo is; bijvoorbeeld deze handeling die ethisch is, deze gebeurtenis

20 In Logos en Ratio (1926) spreekt Vollenhoven bij herhaling van het “doorsneden zijn” van
“kosmische eenheden” (de term die hij daar gebruikt bij de duiding van een individueel
ding of mens) door (modale) wetskringen. “Hij [God] schiep kosmische eenheden zóó,
dat ze doorsneden werden door verschillende wetssferen.” (p. 43; zie ook pp. 10, 13,
23, 35, 39, 41, 42, 57). In zijn Hoofdlijnen der Logica (Kampen: Kok, 1948) schrijft
Vollenhoven: “Deze velden van onderzoek [= wetskringen in een vakwetenschappelijke
context] zijn modale doorsneden der werkelijkheid over geheel de breedte van den kosmos
en dragen een universeel karakter” (p. 83). In Isagôgè Philosophiae staat te lezen dat de
orde, waarin de twee eenvoudigste bepaaldheden, namelijk de modale en de individuele,
behandeld worden, is “bijkomstig, wijl ze nimmer afzonderlijk voorkomen” (paragraaf
29). Met andere woorden, de betekenis van het doorsnede principe is duidelijk aanwezig
en is fundamenteel.
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die fysisch is, dit getal dat aritmetisch oneven is, enz. Het ‘zus of zo’-zijn is
betrokken op de modale zijnswijze, het ‘dit of dat’-zijn op het individuele
‘zijnde’ (een ‘zijns-wezen’). Nooit is een dit of dat los van een zus of zo, en
omgekeerd (paragraaf 29). Het eenvoudigste voorkomen van een dit of dat
dat zus of zo is, zo mogen we stellen, is een stand van zaken.

De duiding van verschillen (paragrafen 29–49) kan op twee manieren
uitgevoerd worden. (i) Wanneer men de modale zijnswijze constant houdt
(men denkt alleen aritmetisch, of fysisch, of economisch, of juridisch, enz.),
dan vormen alle (verschillende) dit’s van dezelfde zijnswijze een wetskring.
Een zijnswijze vergt tevens een waarborg, en passend daarvoor is dat van
wetsgelding conform een (modale) wet. Een wetskring is dus een ‘gebied
van onderworpen zijn’ aan een (modale) wet. (ii) Houdt men echter een
dit constant (dit gebeuren, of deze geurende bloem, of deze betaling, of
deze huwelijkssluiting, enzovoort), dan kunnen dit’s van andere modaliteit
zich bij de eerste voegen, mits het hier om hetzelfde individuele wezen of
zijnde gaat (immers, dezelfde persoon kan iets betalen en ook in het huwe-
lijk treden). Dus de individualiteit (deze persoon, dit dier, deze plant, deze
berg, rivier, enz.) waarborgt het samen nemen van de dit’s van verschillende
modaliteit, zodat hier, ondanks de modaal verschillende dit’s, toch een ‘een-
heid van onderworpenheid’ optreedt, een ‘subjèctseenheid’. Tenslotte, het
gecombineerd voorkomen van beide verschillen, vastgelegd in de begrippen
‘wetskring’ en ‘subjèctseenheid’, impliceert dat een individu zich volgens
verschillende modale wetten kan gedragen, voor zover z’n subjèctseenheid
dit toelaat, wat echter altijd door wetskringen begrensd blijft. Dit ‘het zich
kunnen gedragen van een subjèctseenheid in een wetskring’ wordt een ‘func-
tie’ genoemd, een ‘subjèctsfunctie’, want het gecombineerd voorkomen van
beide verschillen staat altijd in het teken van de onderworpenheid aan de
(modale) wet(ten).

Opmerking. Bekend is het ontologisch onderscheid tussen (verborgen) wezen
en (openbaar) verschijnsel, analoog respectievelijk aan zijn en schijn. Vol-
lenhoven heeft vanuit zijn beschouwing van verschil (postmodernen spreken
van ‘differenties’) feitelijk deze noties herijkt. Voor hem is ‘wezen’ (subjècts-
eenheid) niet verborgen zijn, want het wordt gedragen door het individu; en
‘verschijnsel’ (wetskring) is niet openbare schijn, want het is te verstaan in ter-
men van wets-/regel-/ordinantie-bepaling. Het motief om bij het doorsnede-
principe van individu en wet uit te gaan ligt in Vollenhovens ‘calvinistisch
standpunt’: het individu is er krachtens schepping Gods en de wet is het door
God aan het geschapene gestelde. Aangezien de wet niet uitsluitend kosmisch
te noemen is, is er ook iets ‘metafysisch’ aan het doorsnede-principe.21

21 De leer van wezen en verschijnsel gaat uit van een andere standpuntbepaling. Vandaar
ook Vollenhovens uitspraak, in De eerste vragen der psychologie (Loosduinen: Kleywegt,
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Dan worden in het volgende hoofdstuk de verbanden die passen bij de
twee eenvoudigste bepaaldheden, en hun gecombineerd voorkomen, bespro-
ken.

Eerst het verband binnen de individuele bepaaldheid. Dit is gelegen in de
samenhangen tussen individuen. Omdat samenhang meer is dan een ‘samen-
gaan’ van de gerelateerde individuen, zal een samenhang steeds gebaseerd
zijn op, en worden gewaarborgd door een relatie van geschikte modaliteit
(paragrafen 51–53). Relatie dient als een reële categorie erkend te wor-
den.

De verbanden binnen de modale bepaaldheid zijn niet gelijk aan die
van de samenhangen (paragrafen 54–66). De waarborg voor de verbanden
binnen de modale bepaaldheid ligt in de “natuurlijke orde van de subjècts-
functies” (paragraaf 54): de meer complexe functies zijn gebaseerd op de
minder complexe functies; bijvoorbeeld: geen beweging zonder de onder-
stelling van ruimte; geen psychische sensaties zonder de onderstelling van
organisch leven, fysische energie, enzovoort; geen juridische code zonder de
onderstelling van economische waardebepaling, sociale omgang, begripsver-
mogen, psychische gedrag, enzovoort. Een subjèctsfunctie heeft dus altijd een
substraat, behalve de onderste in de natuurlijke orde.

Twee soorten van verbanden zijn mogelijk op basis van deze natuur-
lijke orde, die de verklaring zijn van wat doorgaans als ‘súbject en object’
wordt verstaan. (i) In de functies zelf is er een analogische weerspiegeling
van de natuurlijke orde. Er zijn verwijzingen in een functie (behalve de
eenvoudigste) naar de minder complexe functies (deze verwijzingen wor-
den ‘retrocipaties’ genoemd), en verwijzingen naar meer complexe functies
(behalve de meest complexe), mits die functies in de subjèctseenheid aanwe-
zig zijn (de zogenaamde ‘antecipaties’). De subjèctseenheid wordt op deze
manier analogisch ‘doorgestructureerd’.22 De subjèctsfuncties van een door-

1930), p. 15: “Daarom schijnt het me een allereerste eisch van Christelijk denken, dat we
met deze substantie-phaenomeen-philosophie totaal breken.”

We merken hier verder op dat, terwijl een wetskring in principe oneindig is als gebied
van elementen (dit’s en dat’s; zie Logos en Ratio, p. 34), dit per se niet het geval is
bij een subjèctseenheid (die een beperkt aantal functies heeft). Een wetskring ‘vraagt’
daarom om een wetsregel om de modale bepaling ervan te waarborgen. Zoekt men nu
ook naar een ‘wet’ voor de subjèctseenheid, zoiets als een ‘individualiteitsstructuur’ (als
wet opgevat), dan verwart men wetsregel en structuurbepaling, maar, erger nog, door de
eindigheid van een subjèctseenheid, wordt de eenheid ervan (als individualiteitsstructuur)
een geheel voorbeschikte eenheid. Dit doet weer sterk denken aan de (platoonse) idee
(substantie), die, geestelijk, een specifiek zijn(de) (verschijning) waarborgt. Aanvankelijk
maakte Vollenhoven hier gebruik van, maar na 1923 laat hij dit definitief los.

22 Deze term komt niet in de Isagôgè Philosophiae zelf voor, maar wel in latere teksten; zie
bijvoorbeeld “Levenseenheid”, in A. Tol en K.A. Bril, Vollenhoven als wijsgeer, pp. 123–
124. In Isagôgè Philosophiae spreekt Vollenhoven wel van “ongebroken subjectseenheid”
(bijvoorbeeld in paragraaf 139).
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gestructureerde subjèctseenheid zijn nu, in praktische zin, súbjectsfuncties,
omdat deze nu zelf bepalend of ordenend kunnen zijn. Het gaat dan niet
meer alleen om een beantwoorden aan de relevante modale wet. Een func-
tionele verrichting vergt dat de functie een basis heeft. Er moet dus één of
meer onderliggende functies zijn, en er moet ook een context van verrichting
zijn waarin de hoofdfunctie zich realiseert.

(ii) Een ander verband, ook gebaseerd op de ‘natuurlijke orde’, biedt
een verklaring voor de zogenaamde objectsfuncties. Koppelt men een súb-
jectsfunctie met een (andere) subjèctseenheid, op een modaal niveau waar
laatstgenoemde geen functie heeft (en dus de aanwezige functies daartoe
geen antecipaties hebben), dan kan die subjèctseenheid, respectievelijk die
functies toch op het niveau van de actieve súbjectsfunctie ingezet worden,
maar middellijk, als ‘objecten’, in een ‘objectsfunctie’. Bijvoorbeeld: metaal –
stel: met subjèctsfunctie goud – dat niet zelf ‘ethische’ betekenis heeft, heeft
toch ethische relevantie wanneer een persoon goud, als ‘trouwring’, inzet om
de ethische súbjectsfunctie van belofte te bekrachtigen. Goud heeft dan een
objectsfunctie binnen de ethische wetskring.23

Dan het gecombineerd voorkomen van de verbanden (paragrafen 67–84).
Compact gezegd, hier gaat het om doorgestructureerde subjèctseenheden,
die, wegens de analogische verbanden, nu als dingen te beschouwen zijn,
die in onderlinge samenhangen optreden vanuit hun súbjectsfuncties en/of
objectsfuncties. Dit thema laat zich ontwikkelen in een relatieleer van vele
soorten van samenhangen tussen dingen en mensen.

23 Het onderscheid tussen subjèctsfunctie en súbjectsfunctie lijkt een verdubbeling. Maar bij
‘subjèctsfunctie’ ligt de nadruk op de modale wet (regel, ordinantie), waaraan de functie
gecorreleerde is. Bij de mens, als subjèctseenheid, houdt dit tevens verband met een besef
van onderworpenheid, onbewust wat betreft de lagere functies, bewust (als subjèctskwali-
teit) bij de hogere functies. Bij ‘súbjectsfunctie’ gaat het om de nadere (dus de correlatie met
de modale wet onderstellende) duiding van structurering met onderliggende en (mogelijk)
bovenliggende functies, een verbondenheid die zich, praktisch gesproken, in gebeurtenis-
sen voorkomt. (Bijvoorbeeld, een individu die een bal niet (fysisch) hard schopt wegens
psychische timiditeit; of door een ethische dilemma een (organische) maagzweer krijgt.)
Bij Vollenhoven gelden modale wetten voor het (kosmisch) subjècte, terwijl de structuur
datgene is dat van het kosmische is, als ‘natuurlijke orde’ (in combinatie met relaties). Dus
een súbject bepaalt, en een object wordt bepaald, krachtens geschapen mogelijkheden die
contextueel gerealiseerd worden, maar beide worden op dieper niveau gekarakteriseerd in
wat ze zijn, door datgene waaraan ze onderworpen zijn. Bij Vollenhoven is dit verschil
gebaseerd op respectievelijk dat tussen structuur die ‘ordening is van’ en wet die ‘geldt
voor’. (De modale wetten mogen dan zelf de ordening vertonen van de ‘natuurlijke orde’
van de functies, krachtens de correlatie van modale wet en modale functie, dit heeft echter
geen ‘modulerend effect’ op het gelden van die wetten, laat staan dat deze ordening een
deterministische tijdsordening is.)
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Opmerking. Ook bij deze bespreking van verbanden past een opmerking. Niet
onbekend is de leer van verbanden die uitgaat van kracht, als beginsel van
onderwerping, en wisselwerking, als wederzijdse onderwerping of objective-
ring. Het verband is dan een ‘relatie’ die ontstaat door de krachtsbepaling
enerzijds en het blijk van onderwerping aan de kant van het onderworpene
anderzijds. Vollenhoven biedt ook hier een alternatief. Door uit te gaan van
subjèctsfunctie komt de nadruk niet op kracht te liggen (van een súbject) maar
meer op een soort van opdracht. Verder, niet onderwerping bepaalt de relatie,
maar relatie is als een te erkennen factor gegeven (men spreekt in dit verband
ook wel van ‘externe relatie’). Tenslotte, wanneer er inderdaad sprake is van
‘subject en object’, dan is niet dit ‘oorspronkelijk’, maar behoeft bepaling
conform, of ‘afleiding’ uit, een ‘natuurlijke orde’. Ook hier ligt de motivering
voor dit alternatief in het ‘calvinistisch’ eigen standpunt. Wanneer een subject
heerst, dan gaat dit met verantwoordelijkheid gepaard. Dus waar regelgeving
plaatsvindt, gaat het om beheer, en relaties gaan uit van respect ten aanzien
van verschillen en van rechtvaardigheid wat betreft behandeling.

Vollenhovens kosmologie, met haar ‘doorsnede principe’, is het resultaat
van zijn zoektocht naar een alternatief voor een eerder, door hem gehuldigde
monadologische kosmologie. In de monadologie is inderdaad sprake van ver-
borgen substantie en openbare schijn. De substantie is geestelijk, ideëel. Als
‘ding-wet’ reguleert dit de (uiterlijke) verschijningsvormen van dingen. Rela-
ties tussen dingen zijn dan in feite schijn, want een relatie gaat terug op twee
predicaten van de dingen die (de predicaten) een relatie bepalen. Aangezien
iedere ding als monade (eenheid) uniek is, zijn de predicaten waarop een
relatie gebaseerd is, ook verschillend. Zo wordt de relatie een blijk van over-
heersing van de een over de ander, en interactie is dan wederzijds objectiveren.
Door een meer fundamentele bezinning op de eigen christelijke traditie, die in
de begin jaren 1920 werd ingezet, kwam Vollenhoven tot het alternatief dat
hier aan de orde is.24

Goed en kwaad en de ziel

Het ‘morele’ thema van goed en kwaad wordt ook als “een eenvoudigste
bepaaldheid” beschouwd, en dus besproken met (dan wel naast) die van
de modale en de individuele bepaaldheden (paragraaf 85–93). Als bepaald-
heid mag men hier een duiding verwachten van verschil en verband tussen
goed en kwaad. Goed en kwaad vormen onderling reeds een verschil; hun
verband is herkenbaar in de tegenstelling die zij vormen. Met andere woor-
den, het verband is datgene dat het verschil tot dat van een tegengesteldheid
intensiveert. Goed en kwaad staan antithetisch tegenover elkaar, maar niet
krachtens schepping (paragraaf 85). Het kwaad trad op als gevolg van de

24 Voor een bespreking van Vollenhovens vroege denken, zie J.H. Kok, Vollenhoven, His
Early Development (Sioux Center, Iowa: Dordt College Press, 1992) en A. Tol, Philosophy
in the Making. D.H.Th. Vollenhoven and the Emergence of Reformed Philosophy (2010).
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‘val’ van de mens. Hoe dit verder zij, Vollenhoven gaat uit van de aanwezig-
heid van de tegenstelling van goed en kwaad in het ‘aardse leven’ (evenals in
het hemelse, zoals we zagen), en wel als ‘gehoorzaam tegenover ongehoor-
zaam’ (paragraaf 86). Dit lijkt een kwestie van gezindheid, en is dat ook wel,
maar ook is van belang waaraan men gehoorzaam of ongehoorzaam dient
te zijn. Dit kan niets anders zijn dan de wet, maar dit zegt Vollenhoven niet
expliciet (althans niet in de paragrafen ter discussie hier). De vraag is: welke
wet? Deze vraag laten we nog even rusten, want Vollenhoven besteedt eerst
aandacht aan het verschil en verband tussen deze ‘derde bepaaldheid’ van
goed en kwaad enerzijds en de twee vorige (modale en individuele) bepaald-
heden anderzijds.

Het verschil (zie paragrafen 87–90) wordt gewaarborgd door het anti-
thetisch karakter van goed en kwaad. De modale en de individuele bepaald-
heden geven, ieder op zich, allerlei gelegenheid tot het vormen van contras-
ten. De verschillen hier zijn legio (bijvoorbeeld: het modale verschil tussen
psychisch en logisch; het individuele verschil tussen deze persoon en die
persoon). Maar, wel beschouwd, vormen die contrasten nergens een tegen-
stelling. Daardoor lenen zij zich niet als fundament voor, laat staan als
rechtvaardiging van de tegenstelling van goed en kwaad (psychisch/gevoel is
goed en logisch/cognitie is kwaad of omgekeerd?; deze persoon altijd goed,
die persoon immer kwaad?). Worden dergelijke verschillen wel zo gebruikt,
dan is dit misbruik, wat spanningen oproept, die bekritiseerd en opgeheven
dienen te worden.

Dan volgt de bespreking van het verband (“een verbonden voorkomen”;
paragraaf 91) tussen goed en kwaad enerzijds en de modale en individuele
bepaalheden anderzijds. Deze bespreking is dáárom interessant, omdat Vol-
lenhoven nu kennelijk iets mist dat van belang is bij dat verband, namelijk
de ziel. Bekijken we dit eerst in verband met de modale bepaaldheid. Modale
functie en modale wet vallen nergens samen. Waar een functie een bewust-
zijn van eigen functioneren impliceert ten overstaan van de relevante modale
wet, daar geldt de wet als norm. Een norm dient te worden geëerbiedigd,
maar kan ook worden geschonden, dus kunnen zich twee richtingen voor-
doen in het functioneren, namelijk een in overeenstemming met normen, of
een die tegen normen ingaat.25 Nemen we dit geheel in ogenschouw, dan is

25 De formulering van goed en kwaad is hier beperkt tot de ‘boven-psychische wetskringen’,
omdat hier een expliciet bewustzijn van normering opgaat. Maar de ‘beneden-analytische
wetskringen’ staan niet los van alle normering of behoren. In De eerste vragen der psycho-
logie (1930), p. 20, wijst Vollenhoven er reeds op dat schuld en onschuld, en ook gezond en
ziek, te maken kunnen hebben met hoe men met (eigen) psychisch, respectievelijk organisch
functioneren omgaat. Dus ook hier is iets van ‘goed of kwaad’ aanwezig. Ik voeg hier aan
toe dat ook een ‘numeriek behoren’ zin heeft. Wanneer iemand overgeslagen wordt, voor
welke reden dan ook, dan komt het niet meetellen bij betrokkene aan als discriminerend,
dat niet behoort voor te komen.
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de vraag hoe die tweeheid van richting te verklaren is. Hier ligt een dieper-
liggende gezindheid aan ten grondslag die de richting, van welke functie dan
ook, bepaalt. Die gezindheid is ‘ergens’ in de mens gefundeerd. Hier spreekt
Vollenhoven dan van ‘ziel’. De ziel kan niet met een specifieke functie wor-
den geïdentificeerd. Dat zou de modale bepaaldheid uiteenscheuren in een
deel dat goed of kwaad is en een deel dat neutraal is. De afweging die in de
ziel plaatsvindt zal vooraf moeten gaan aan welke functie dan ook, om in
het functioneren het richtingbepalend effect te kunnen hebben. Vandaar dat
Vollenhoven hier van ‘pre-functioneel’ spreekt.

Maar dan is er ook nog het verband met de individuele bepaaldheid. De
prefunctionele bepaling van de richting van de functies door de ziel is gelo-
kaliseerd in een individu. Hoe staat het met de verhouding van lichaam en
ziel?26 We zeiden al dat de ziel niet met een functie of groep van functies
geïdentificeerd kan worden. Maar er is ook de subjèctseenheid die door een
individu wordt gewaarborgd. Dit is een eenheid van de functies samen, en
wanneer rekening wordt gehouden met de analogieën, dan is deze eenheid
ook ‘ongebroken, doorgestructureerd’. Maar hetzelfde is te zeggen van een
dier of een plant, al zijn er dan minder functies in het geding. Het is deze
plant, dit dier, deze mens die de betreffende ‘doorgestructureerde subjècts-
eenheid’ (zeg maar: lichaam) heeft of toont. Dan valt op dat bij plant of dier
van gezindheid geen sprake is, terwijl bij de mens juist wel. Het is verleidelijk
hierin de rol van de typisch menselijke functies te zien, die bij dier (en plant)

Modale wetten/normen moeten niet met structuurwetten verward worden (zie noot
23). De ‘wetten van Newton’ zijn geen modale wetten, maar structuurwetten. Binnen
de fysica lijken de zogenaamde “behoudswetten” (van energie, momentum, lading, enzo-
voort) meer op modale wetten. In het algemeen kan men zeggen dat modale normen het
verschil bepalen tussen kennen en dwalen. Wie contradicties toelaat zal toch ergens dwalen.
In boven-analytische kringen vindt de dwaling plaats binnen de context van dat niveau,
wanneer de ‘wetten/normen’ aldaar niet geëerbiedigd worden. Zo kan een verwerpelijk
regime op juridisch niveau (van z’n typering) rechtvaardigheidsnormen schenden, maar
toch maatwerk afleveren in die dwaling (bijvoorbeeld geavanceerd wapentuig ontwikke-
len). Dit maatwerk is ‘structureel’, maar juist daarom extra gevaarlijk omdat de context
in juridisch normatieve zin laakbaar is. In die houding ligt de bron van de keuze voor de
kwaadaardige richting.

26 Voor de duidelijkheid herhalen we hier dat Vollenhoven onder ‘menselijk lichaam’ niet
alleen de ‘lagere functies’ van fysisch, organisch en psychisch verstond, maar ook de hogere,
zoals de analytische functie, economische functie, juridische functie, pistische functie, enz.
Zij behoren allemaal tot ‘de functiemantel’ van de mens. Het verschil tussen genormeerde
en niet-genormeerde functies moet niet zó verstaan worden dat dit de subjèctseenheid van
een mens ‘breekt’, laat staan uitnodigt tot het aannemen van een tweeheid van (hogere)
‘onsterfelijke ziel’ en (lager) ‘sterfelijk lichaam’. Alhoewel de aanwijzingen schaars zijn,
lijkt Vollenhoven ervan uit te gaan dat in de mens als subjèctseenheid er een stijgende
graad van bewustzijn is, van impliciet eenheids- en verschijningsbesef, door onbewuste
en vage gewaarwording tot volle bewustzijn en de verdere modaliteiten van complexe
gewaarwording; zie D.H.Th. Vollenhoven,De eerste vragen der psychologie (1930), pp. 20,
23–24; ook A. Tol en K.A. Bril, Vollenhoven als Wijsgeer, pp. 188–191.
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ontbreken. Maar dat ‘breekt’ de individuele subjèctseenheid van een mens.
Ook stemt dit niet overeen met de gedachte dat de mens als individu aan-
spreekbaar is bij functionele blijken van goed en kwaad. De ziel van de mens
is daarom noch met de ‘lichaamsfuncties’ afzonderlijk noch met de eenheid
ervan te identificeren. De ziel is ‘iets aparts’, dat echter wel in verband staat
met het lichaam. Vollenhoven spreekt van een ‘intra-individuele samenhang’
tussen ziel (als individu, ‘ik’) en het gehele lichaam (ongebroken individuele
subjèctseenheid) (zie paragraaf 93).

Maar welke wet heeft Vollenhoven op het oog wanneer hij van ‘gehoor-
zaam en ongehoorzaam’ in dit verband spreekt? Men zal in eerste instantie
aan de modale wetten/normen denken. Maar die zijn reeds betrokken bij het
verschil in richting van de functies. We moeten dus ‘dieper’ kijken en vragen
naar wat geldt voor het ‘pre-functionele’ als zodanig, dus naar de bepaling
van de gezindheid van de ziel zelf. Aangezien modale wetten, en vooral de
normen, de grens tussen God en de mens markeren, wordt door Vollenhoven
de gezindheid van de keuze van richting in verband gebracht met de verhou-
ding tot God. Voor het rechtstreeks verband tot God is vooral de eerste tafel
van de Decaloog van betekenis, die samengevat is in het centrale liefdegebod
(zie paragraaf 114). De ‘liefde’ waar het hier om gaat is zelf pre-functioneel,
en als gebod beslist dit over goed en kwaad (ibid.).27

Vollenhoven spreekt zich niet uit over de zijns-status van de ziel.28 Maar,
aldus Vollenhoven, de ziel is er wel, zodanig zelfs dat de ziel ‘door de dood
heen’ gaat en niet ontbonden wordt bij het sterven, zoals het lichaam (de
subjèctseenheid). In de samenhang van lichaam en ziel is, ten aanzien van
een individu, de ziel de ‘inwendige mens’ en het lichaam de ‘uitwendige

27 Elders (bijv. inHoofdlijnen der Logica, 1948, pp. 26–27,maar vooral) in “Norm en natuur-
wet” (1951) doet Vollenhoven een uitspraak die dit meer expliciet stelt en samenvat. “Maar
al moge de verscheidenheid bij de wet dan niet zóó groot zijn als bij den kosmos, ook bij
de eerste ontbreekt zij allerminst. Zoo valt al dadelijk, analoog aan het verschil bij den
mens tusschen ziel en lichaam – genomen in den Schriftuurlijke zin van hart en functie-
mantel –, bij de wet een verschil op te merken tusschen hoofdsom en differentiatie. De
eerste vat de kern der wet samen als een eisch van liefde tot God en tot den medemensch,
door Hem naast ons geplaatst. Deze ééne wet is echter gedifferentieerd in een veelheid van
wetten voor het functioneele leven.” A. Tol en K.A. Bril, Vollenhoven als wijsgeer (1992),
pp. 55–56.

28 De terughoudendheid hier heeft vooral te maken met het vermijden van de opvatting van
de ziel als een ingeschapen doelgerichtheid. (In 1920 uitte Vollenhoven kritiek in deze zin
op het standpunt van Hans Driesch.) Ook zouden hemelse wezens blijk geven van hun
invloed, althans dat verwacht men gelet op Vollenhovens beschrijving elders – “dat de
engelen invloed uitoefenen op het aardse leven zowel ten goede als ten kwade” (paragraaf
138) – maar in de huidige bespreking wordt daarvan niets gezegd. Een ‘ziel’ als ingeschapen
doelgerichtheid kan geen verantwoordelijkheid nemen. Maar de ziel is ook niet slechts een
‘bijverschijnsel’ van het lichaam, bijv. een ‘harmonie’ of ‘disharmonie’ van de onderdelen
(functies) van het lichaam. Men dient dus eerst tot een goedgeformuleerde antropologische
omschrijving te komen alvorens over te gaan tot de passende ontologische karakterisering.
Vollenhovens omschrijving nodigt wat dat betreft uit tot nadere bezinning.
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mens’, een terminologie die A. Janse als eerste benadrukte. Deze mogen in de
levende mens niet als gescheiden ‘delen’ worden gezien. De rol van de ziel is tè
integraal met het lichaam verbonden om van delen te kunnen spreken. Maar
beide zijn wel op onderscheiden wijze georiënteerd. De ziel is aangewezen
op de (eenheid van de) wet, als grens tussen God en wereld, want in het
besef van wet worden in of door de ziel de gezindheid van goed en kwaad
en de richting ten goede of ten kwade bepaald. Het lichaam daarentegen is
doorgestructureerd en heeft een eenheid krachtens schepping. De dynamiek
van het lichaam is vooral een functionele aangelegenheid. Ziel en lichaam
zijn overigens tezamen betrokken bij de voortplanting, want voorouders en
kinderen zijn volledig mensen, ‘levende zielen’ (zie paragraaf 102).

Naar het concrete

Zo zijn dan de drie eenvoudigste bepaaldheden aan de orde geweest, twee
daarvan, de modale en de individuele, bestaan krachtens schepping, en een
als bestaansgezindheid. Als ‘eenvoudigste’ bepaaldheden hebben we hier met
factoren te maken die niet verder te analyseren zijn, die dus erkend moeten
worden op basis van een zo duidelijk mogelijke duiding. Tegelijk heeft iedere
bepaaldheid toch een dusdanige gecompliceerdheid dat alleen in een stap
voor stap proces hun primaire vervlechting getoond kan worden. Dit roept
in herinnering dat we binnen methodische kaders werken. We oriënteerden
ons bij wat het meest ‘onbepaald’ is, het subjèct-zijn, en we begonnen met
de duiding van de meest elementaire bepaaldheden ervan: dit’s en dat’s die
zus of zo zijn. We zijn op weg naar een steeds concreter verstaan. De weg
die daarbij bewandeld wordt is de weg van complicering. De bespreking
van de mens naar lichaam en ziel geeft op zich al blijk van een toegenomen
concreetheid.

In het volgende onderdeel bespreekt Vollenhoven de concreetheid die te
bereiken is. Dit houdt in dat, gingen we eerst uit van het meest specifieke, de
bespreking zich nu richt op het algemene, op ‘gehelen’ (paragraaf 23). Ding
en mens staan als geschapen wezens niet alleen in ‘statische’ verbanden met
elkaar, er zijn ook genetische verbanden. Dingen maken deel uit van rijken
en mensen van de mensheid (wat ook een ‘rijk’ is, maar tevens meer dan een
rijk). Daar komt voor Vollenhoven dan nog de plaats van de religie bij, die
hij beschouwt als een aangelegenheid van de gehele mensheid (paragraaf 95).

Wat vooral in dit verband opgemerkt moet worden is de bewuste paral-
lellie die Vollenhoven in acht neemt in de opbouw van de bespreking van
“Onderdeel ii” (vanaf paragraaf 95) met de voorafgaande (van “Onder-
deel i”, paragrafen 27–94). Ging het vorige onderdeel over “structuur en
richting van ding en mens” (zie boven paragraaf 27), nu is “structuur en rich-
ting der rijken en der mensheid” (boven paragraaf 95) aan de orde. Onder-
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deel i heeft twee afdelingen: de eerste gaat over de structuur (krachtens schep-
ping) van de modale en individuele bepaaldheden, besproken naar verschil
en verband (in die volgorde); de tweede afdeling gaat over de bepaaldheid
van goed en kwaad, inclusief lichaam en ziel (de richting) en de verweven-
heid van deze derde bepaaldheid met de twee andere. Onderdeel ii heeft ook
twee afdelingen: de eerste gaat over de structuur (krachtens schepping) van
de rijken en mensheid, besproken naar de verschillen en de verbanden tussen
deze (in die volgorde); de tweede afdeling gaat over de (structuur van de)
samenlevingsverbanden en de religie (als richtingsaangelegenheid). In ver-
band met de samenlevingsverbanden is de vraag naar goed en kwaad ook
urgent. Hier vindt namelijk de positivering van wetten plaats, waardoor men
tracht het kwade te weren en het goede te bevorderen. Het hoeft geen betoog
dat de verhouding van lichaam en ziel van directe relevantie is voor de reli-
gie.

De parallelle opzet is moeilijk als toevallig te beschouwen.29 Maar Vollen-
hoven zegt er niets over! Methodisch hebben we hier te maken met de start-
en eindposities van de route van compliceren. Maar beide posities betreffen
een gestalte van werkelijkheid, de eerste positie met de nadruk op het speci-
fieke, de tweede met nadruk op het algemene. Vanaf het midden van de jaren
40 gaat Vollenhoven zo’n opzet duiden als een karakteristiek van het thema
van (horizontaal gesitueerd) mikrokosmos en makrokosmos. Of het thema
hier inderdaad van toepassing is, is afhankelijk van de vraag of de parallelle
opzet gedragen wordt door een conceptualisering van het specifieke (mikro-
kosmos) die herhaald wordt bij het algemene (makrokosmos). Alvorens dit
aan de orde te kunnen stellen moet eerst langer stil gestaan worden bij wat
dit ‘Onderdeel ii’ biedt als duiding van het concrete.

De rijken, de samenlevingsverbanden en de religie

De discussie over de rijken van de fysische dingen, van de planten, van
de dieren en de mensen (paragrafen 96–108) heeft weinig dat verrast. De
discussie is vooral gericht op het verduidelijken van hoe ding en mens, met

29 Er is ten aanzien van de parallellie toch niet een volledige balans. Onderdeel ii heeft
namelijk bij Afdeling ii twee hoofdstukken (over de samenlevingsverbanden en de religie),
terwijl Afdeling ii van Onderdeel i slechts de derde bepaaldheid van goed en kwaad, met
daaraan gelieerd ziel en lichaam, bespreekt, zonder dit een “hoofdstuk” te noemen. Er is
iets voor te zeggen de bespreking van de religie feitelijk als los van Onderdeel ii te zien.
Religie omvat zowel individu als mensheid, zeker in verband met de verbondsleer, waarvan
Vollenhoven hier uitgaat. Dan zou de thematiek van het specifieke in Onderdeel i en die van
het algemene in Onderdeel ii, die aldus duidelijk in hun onderling verschil zijn neergezet,
overgaan in hun verband in de bespreking van de religie, als ‘geheel’ van het aardse zijn
(zie paragraaf 22). Deze gedachte gaat zeker niet in tegen Vollenhovens bedoelingen, maar
wordt alleen niet bevestigd door de huidige opzet van de tekst.
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hun functies en individuele verbanden, binnen de rijken passen, en wat hier
verschil en verband op het niveau van de rijken behelst.

De tekst over de samenlevingsverbanden (paragrafen 110–114) vraagt om
meer aandacht. De tekst is een van de laatste tekstdelen die aan Isagôgè Philo-
sophiae is toegevoegd (in Opzet iv). Het thema van de samenlevingsverban-
den heeft met structuur te maken voorzover, vanuit diverse functies, doel en
leiding van een samenlevingsverband aan te geven zijn. Maar de functionali-
teit is in dit verband vooral geënt op (of vindt plaats binnen) inter-individuele
samenhangen. Samen-leven is, zoals ook samen-werken, een duiding die
onder de noemer van ‘samenhangen’ valt. Er is echter een belangrijk verschil.
De samenlevingsverbanden onderstellen de mensheid, terwijl de samenhan-
gen, die tot nog toe besproken zijn, steeds op het individu geënt zijn.

Maar letten we iets scherper op de parallellie tussen ‘specifiek’ en ‘alge-
meen’ dan merken we op dat het thema van de verbanden binnen het spe-
cifieke vooral aan de orde is nadat het gecombineerd voorkomen van de
modale en individuele bepaaldheden vastgesteld is. De discussie richt zich
daar op de verschillende soorten van samenhang, te weten: ‘inter- en intra-
individuele’ samenhangen (paragraaf 74), ‘innerlijke en uiterlijke’ samenhan-
gen (paragraaf 75–76), ‘contemporele en successieve’ samenhangen (para-
graaf 77–78), en daarna de correlatie van ‘actief-passief’ (paragraaf 81–84).
Tot zover de samenhangen in Onderdeel i (over het specifieke). In Onder-
deel ii (over het algemene) worden de samenlevingsverbanden besproken
nadat het thema van de verschillen en verbanden tussen de rijken is afge-
rond. De situering van deze tekst over de samenlevingsverbanden is analoog
aan de plaats van de tekst over de verschillende soorten van samenhangen
ten aanzien van het specifieke.

Maar wat is inhoudelijk relevant aan dit formele punt? We merken iets
op wat Vollenhoven zelf niet bespreekt. Gaan we de samenhangen na, dan
moeten we constateren dat de natuurlijke getallen (die tot de minst complexe
wetskring behoren) alleen inter- en intra-individuele samenhangen kunnen
aangaan. Ruimtelijke figuren (hoofdmoment in de volgende wetskring) kun-
nen deze en ook innerlijke en uiterlijke samenhangen aangaan. Dan is er de
situatie van fysische beweging nodig om ook nog van contemporele en suc-
cessieve samenhangen te kunnen spreken. Tenslotte, het thema van de relatie
actief-passief heeft pas zin waar energie en werking aanwezig is. Met andere
woorden, er lijkt hier een modale schikking van deze samenhangen te zijn,
alhoewel Vollenhoven dit nergens ook maar suggereert.30

30 Een reden kan zijn dat de reeks van de samenhangen niet klopt met de toen onderkende
wetskringen. De samenhangen lijken het onderscheid tussen mechanisch en energetisch te
onderstellen, wat bij de wetskringen (vanaf 1931) niet meer gemaakt werd. In de jaren 1950
werd het onderscheid toch weer ingevoerd. Maar Vollenhoven heeft toen geen uitspraak
gedaan ten aanzien van de samenhangen. In de bespreking van het (niet-wetenschappelijk)
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De samenlevingsverbanden worden echter wel gebaseerd op modaal on-
derscheiden samenhangen. Om te beginnen merkt Vollenhoven op dat tussen
de rijken er vormen van affiniteit en samenwerking zijn (paragraaf 105; deze
zijn niet structureel maar een bestaanseffect). Zo heeft de mens affiniteit
met dieren en misschien planten, en ook kan samenwerking plaatsvinden,
zoals van boer en paard op een boerderij. Ook zijn er subject-object rela-
ties hier, waarbij het object een ding is uit een lager/niet-menselijk rijk. Dit
is allemaal te zien als variaties op het thema van actief-passief. Na subject
en object te hebben genoemd in de analytische en historische wetskringen
(paragraaf 108) komt Vollenhoven toe aan de bespreking van de samenle-
vingsverbanden, die hierop aansluit. We kunnen dus stellen dat het thema
van actief-passief zowel past bij individuen in samenhang als in een context
van de rijken/mensheid. Dit laatste is nodig bij de samenlevingsverbanden.
Dus ‘actief-passief’ is een thema dat ‘het specifieke’ en ‘het algemene’ ver-
bindt.

De basis van de samenlevingsverbanden wordt bepaald door drie facto-
ren, die respectievelijk van historische, linguale en sociale aard zijn. Op deze
basis “beogen [deze verbanden] de samenwerking in boven-linguale zin”
(paragraaf 111). De historische factor in de basis van deze verbanden geeft
aan dat het om machtsverbanden gaat. Linguaal is hier ook aan de orde
dat, als constituerende factor, overleg, overtuiging dan wel overreding plaats
vinden. Tenslotte is er de sociaal gemeenschappelijke trek van gezag en ont-
zag. Op deze basis kan de belangrijkste rol van de samenlevingsverbanden
uitgevoerd worden, te weten het positiveren van wetten binnen de verban-
den, die van elkaar onderscheiden zijn naar hun leidende of prevalerende
functie: “bij het verenigingsleven de sociale, bij handel en bedrijf de econo-
mische, bij het kunstenaarsgilde de esthetische, bij de staat de juridische, bij
het gezin de ethische en bij het cultusverband de pistische functie” (paragraaf
112).

Vollenhoven geeft verder een inhoudelijke bespreking van “de verschei-
denheid” (paragraaf 112) en “de wederzijdse verbanden” (paragraaf 113)
van de samenlevingsverbanden. Dit laten we hier rusten. Onze eerste zorg
is het verstaan van de opzet van de tekst. De parallellie in de opzet tus-
sen de Onderdelen i (dingen en mensen) en ii (rijken en mensheid) blijkt
ook gesteund door de parallellie tussen de samenhangen als bestaanskaders

kennen (van waarneming, herinnering en verwachting) in het aanhangsel van Isagôgè
Philosophiaewordt ook een beroep gedaan op de samenhangen. Daarbij gaat Vollenhoven
vooral uit van de contemporele en successieve samenhangen (paragraaf 157), wat een
onderscheid van ruimte en tijd als (quasi) ‘aanschouwingsvormen’ suggereert. Binnen deze
structuur worden vervolgens alleen de inter- en intra-individuele samenhangen besproken,
voorkomend in het kennen. Een modale ordening van de samenhangen wordt niet duidelijk
bedoeld.
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waarin individuele dingen en mensen optreden enerzijds en de samenhan-
gen bepalend voor de samenlevingsverbanden, als eveneens bestaanskaders,
waarin objecten (uit lagere rijken) en de mensheid in gemeenschap samen-
leven anderzijds. (Wij interpreteren nu, want Vollenhoven spreekt niet zelf
van ‘bestaanskaders’.)

Dan tenslotte de religie (vanaf paragraaf 115). Het is niet overbodig te
stellen dat Vollenhoven religie niet vanuit het individu benadert. Het thema
van religie heeft met de gehele mensheid te maken, inclusief de menselijke
geschiedenis; vandaar de bespreking na die van de rijken en de samenlevings-
verbanden.31

De religie wordt, sinds 1941, door Vollenhoven expliciet geduid als ‘ver-
bondsreligie’, die ook een eigen ‘verbondsgeschiedenis’ door de tijd traceert.
(Daarvóór gaf Vollenhoven aan ‘religie’ een meer structurele betekenis; zie
verder.) Vollenhoven sluit hier aan bij de verbondsleer, die opgang deed in de
16e en 17e eeuw binnen de reformatorische kerken in Duitsland en Neder-
land.32 Dit thema transcendeert de filosofie in eigenlijke zin. Maar het geeft
wel het kader aan van Vollenhovens ‘eigen standpunt’. En natuurlijk waar
het de karakterisering van het subjècte raakt, daar is het van belang voor de
wijsbegeerte. Dat laatste is hier aan de orde voorzover Vollenhoven de reli-
gie aanhaalt om het aards subjècte beter in “z’n volle concreetheid” te vatten
(zie paragraaf 115).

Wordt de verbondsverhouding gezien als geïnitieerd door God, religie is
betrokken op de respons van de mens, dan wel van het menselijke geslacht.
Religie is dan de verhouding van de mensheid tot God “in gehoorzaamheid
en ongehoorzaamheid aan zijn fundamentele liefdewet” (paragraaf 116).

Nu is het moeilijk te spreken van blijken van gehoorzaamheid of onge-
hoorzaamheid aangaande het menselijke geslacht, los van een vertegenwoor-
diging van het geslacht, ongeveer zoals een koning namens ‘zijn’ volk op-
treedt. In verband met religie spreekt Vollenhoven van een “pre-functioneel
ambt” (paragrafen 117–118) omdat het enerzijds met religieuze gezindheid
te maken heeft, anderzijds niet geïdentificeerd kan worden met (grond)amb-

31 De bespreking van religie komt dus na die van de rijken en de samenlevingsverbanden,
zoals de bespreking van lichaam en ziel plaatsvindt na die van de modale en individuele
bepaalheden en de soorten van samenhang. We melden verder dat ook (wat reeds genoemd
is) goed en kwaad bij de richting van een samenleving speelt, waarover “de wet Gods”
(paragraaf 114) beslist. Nu echter gaat het om “de tweede tafel der tien geboden”, die de
mens in z’n verhouding tot de z’n medemens raakt, dus “anders dan de eerste [tafel van
de decaloog, die] de mens … in z’n verhouding rechtstreeks tot God” (ibid.) raakt. Met
dit laatste zal mede het prefunctionele van een individu zijn bedoeld. De verdeling van de
twee tafels van de decaloog lijkt vooral ingegeven door de behoefte aan parallellie.

32 Onder het lemma ‘Verbondstheologie’ worden in de Oosthoeks Encyclopedie (Deel 15, 5e

editie) onder anderen genoemd: H. Bullinger (Zurich); C. Olevianus, Z. Ursinus, (Duits-
land); F. Junius, F. Gomarus en J. Coccejus (Nederland). Ursinus was de schrijver van de
Heidelbergse Catechismus, met een kleine bijdrage van Olevianus.
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ten, zoals die van koning, priester of profeet. Het ambt in kwestie betreft de
vertegenwoordiging van het hele menselijk geslacht, en de ambtsdrager heeft
“bij God … op te treden in de dingen, die voor de in het verbond begrepenen
te doen zijn” (paragraaf 118). Had de oude mens (Adam) eerst die rol, zijn
falen (ongehoorzaamheid) luidde de val in van de gehele mensheid; daarente-
gen doet de nieuwe mens (Christus), die gehoorzaamde, de mens(heid) weer
opstaan. Zo is er dan ook een verschil in richting mogelijk voor het menselijk
geslacht.33

Wat is concreet?

Door de route van complicering te volgen, is Vollenhoven uitgekomen bij
de meest omvattende ‘gehelen’ van het bestaan. Dit houdt in dat een mens,
een geheel naar lichaam en ziel, te maken heeft met de keuze van richting,
ten goede of ten kwade. Zo geeft ook de mensheid, als eenheid van geslacht
en begrepen in een gevallen of opgestane hoofdvertegenwoordiger, blijk van
deze keuze. In beide gevallen is beslissend de (prefunctionele, religieuze)
liefdewet.

Maar de wet (hetzij in z’n modale, hetzij in z’n centrale betekenis) is niet
het eindpunt van de mens. Dat eindpunt ligt bij God en wordt bemiddeld
door de religie. Het bestaan is pas concreet wanneer de respons op God
erbij betrokken is. Dit is bij Vollenhoven geenszins een soort ‘verheffing’,
die eenwording met God tot doel heeft. God eren en dienen begint met de
erkenning dat de mens door het kwade schuld heeft aan het bevorderen van
verdeeldheid. Het geestelijk motief hier is “niet de begeerte de smart te voor-
komen, die alle levensverdeeldheid met zich brengt [een soort ‘vluchten in
God’], maar eerbied voor God, Die al zulke levensdeling verbiedt” (para-
graaf 12). De eerbied voor God blijkt in de keuze het goede te betrachten,
in verbondenheid met de Christus, en zo te leven en handelen. Dit bevordert
levenseenheid.

Deze ‘geestelijke situatie’ heeft zelf een verankering in de schepping. De
mens is als schepsel een levende ziel, hij heeft van Godswege ‘ingeblazen

33 Men herkent hier vooral het thema van ‘de eerste en de tweede Adam’, bekend in de brieven
van de apostel Paulus. Het thema is ook te problematiseren, alhoewel Vollenhoven dit niet
doet, wanneer men doorvraagt naar de basis van de menselijke cultuur of beschaving.
Emmanuel Levinas heeft dit ooit kernachtig geformuleerd: “Het is uiterst belangrijk om te
weten of de maatschappij in de gebruikelijke zin van het woord, het resultaat is van een
beperking van het principe dat de ene mens een wolf voor de andere mens is, of dat zij
daarentegen voortkomt uit de beperking van het principe dat de ene mens vóór de andere
mens is.” E. Levinas, Ethisch en Oneindig (Kampen: Kok Agora, 1987), pp. 66–67. René
Girard heeft het eerste alternatief onderzocht vanuit het slachtoffermechanisme, en hij ziet
in de Bijbelse openbaring de unieke behartiging van het tweede alternatief. Zie R. Girard,
Wat verborgen bleef van in het begin der tijden (Kampellen: dnb/Pelckmans; Kampen: Kok
Agora, 1990).
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levensadem’ (zie paragraaf 117). Achter dit beeld herkennen we het bijzon-
dere van de mens vergeleken met andere schepsels. Tegelijkertijd getuigt het
van een afhankelijkheid van God. Die afhankelijkheid krijgt nog extra diepte
in de opvatting “naar het beeld Gods” geschapen te zijn (paragraaf 117). De
goddelijke drie-eenheid van Schepper, Woord (Logos) en Geest weerspiegelt
zich in de mens “wijl door God gecreëerd, aangesproken en tot het goede
gericht” (ibid.). De geestelijke situatie van de mens is dat zijn bestaan in het
teken van een opdracht (de wet) staat, en dat de mens in staat is die te ver-
vullen, mits zijn respons gericht is ten goede.34

Deze schets van de geestelijke situatie wordt verder ingevuld vanuit de
menselijke (grond)ambten, die deze situatie onderstellen, en wel de ambten
van priester, profeet en koning. Deze invulling is in Isagôgè Philosophiae,
behalve in Opzet i, grotendeels impliciet gebleven. Toch draagt het bij tot het
verstaan ervan. Het van Godswege “geschapen, aangesproken en geleiden”
zijn (Opzet i, §79)35 ondersteunt deze drie ambten, omschreven als: “In z’n
hoogste functie beantwoordt de mensch als priester de goddelijke aanspraak
met loven en bidden; in het spreken tot z’n medemenschen over de heerlijk-
heid Gods is hij profeet; op grond van z’n meerderheid in alle functies is hij
koning over de niet-menschelijke creatuur” (op. cit., §80).

Tot het profetisch ambt rekent Vollenhoven denken en kennen.36 De mens
is een denk-subject en ken-subject, niet uit zichzelf, alsof die subjectiviteit de
mens van natuur eigen is. Men denkt en komt tot kennis vanuit een onder-
worpenheid – een passiviteit van een aanvankelijke ontvankelijkheid (zonder
dat dit, piëtistisch of quiëtistisch, een doel op zich is) – die een instelling,
een ingesteld-zijn, bepaalt. Denken en kennen zijn nergens zonder mense-
lijke communicatie en het besef van wet. Denken, zo is duidelijk geworden,
betreft steeds bepalingen, begeleid door de methode van resolvering (ana-
lyse) en complicering (synthese). Kennen echter staat in het teken van een
meer omvattend spanningsveld van onbepaald en concreet. Het zijn in de
hoedanigheid van z’n kenbaarheid, is niet zelf een ‘logische objectsfunc-

34 Dit thema van ‘het beeld Gods zijn’ verdient een bredere discussie, die hier niet gevoerd
kan worden. We merken alleen op dat Vollenhoven hier spreekt van het beeld Gods als “tot
de natuur van de mens” behorend (paragraaf 117, Opmerking 4), terwijl hij later zegt dat
het “een trek van het menselijk leven [is] die de mens kan gaan missen” (1968), A. Tol en
K.A. Bril, Vollenhoven als wijsgeer (1992), p. 202. Verhelderende opmerkingen, gemaakt
door K.A. Bril, zijn te vinden in D.H.Th. Vollenhoven, Schematische Kaarten, bewerkt
door K.A. Bril en P.J. Boonstra (Amstelveen: De Zaak Haes, 2000), pp. 278–280; ook
opgenomen, licht bewerkt, in D.H.Th. Vollenhoven,Wijsgerig Woordenboek (Amstelveen:
De Zaak Haes, 2005), pp. 59–61.

35 De nummers (niet in vet) voorafgegaan met een ‘§’ of een ‘Par.’ teken, geven paragrafen
aan van de tekst(en) behorend tot de ‘Opzet i–iii’. De paragraafnummers in vet verwijzen
naar paragrafen van de tekstkritische hoofdtekst.

36 D.H.Th. Vollenhoven, “Enkele grondlijnen der kentheorie” (1926), p. 391; “Kentheorie
en Natuurwetenschap” (1926), pp. 55, 61, 158.



42 algemene inleiding

2009052. Eisagoge. 01_Inleiding. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 42.

tie’ – zo’n functie speelt op het niveau van het denken – maar tekent een
‘gnotische sfeer’ af, waarbinnen methodisch gedacht wordt, tegen de achter-
grond van de geestelijke situatie van de mens in zijn profetisch ambt. Denken
binnen deze sfeer vindt plaats tussen de polen van de eenvoudigste bepaald-
heden (modaal, individueel en van goed en kwaad) en de ‘bestaanskaders’
van de complexe samenhangen, waarin dingen en mensen concreet begrepen
zijn.37

Zo blijkt dat, wat voor de kennende mens concreet is, van geestelijk-
religieuze importantie is. Ten aanzien van de mensheid verwacht men nu
ook een duiding van concreetheid. Daarover is al gesproken voorzover dit
de structuur van religie zelf aangaat. De mensheid is in een bijzondere positie
hierin, vooral vanuit haar ‘koningsambt’, wat een betrokkenheid impliceert
op het niet-menselijke dat “het aan haar onderworpen gegeven [is]” (para-
graaf 22). Dit koningsambt betreft de rijken en de mensheid, welk ambt
beoefend wordt in de ‘ruimte’ tussen de polen van ‘actief-passief’ en ‘het
bestaanskader’ van de samenlevingsverbanden. Deze verbanden zijn welis-
waar functioneel, maar zij geven gestalte aan de “realisering … van een taak,
het menselijk geslacht van alle eeuwen door God opgelegd en toevertrouwd”
(paragraaf 114). Die taak heeft in elk geval te maken met het betrachten van
rechtvaardigheid, te realiseren door voortgaande wetspositivering, vanuit de
ambten (hier de zogenaamde ‘partiële ambten’) van de sociale samenlevings-
verbanden (paragraaf 111). Goed en kwaad, zoals beslist door de wet (de
tweede tafel van de tien geboden; paragraaf 114), zijn ook hier essentieel.

Christo-centrisme

In “Deel iii” (paragrafen 137–140), de afsluiting van de bespreking van ‘het
voorlopige positieve resultaat’, gaat het over het verband tussen hemel en
aarde. Dit verband is het meest omvattend van alle kosmische verbanden.
Deel i, over het hemelse, is erg kort uitgevallen. Het aardse bestaan, in Deel ii
besproken, is benaderd en beschreven vanuit het dubbele perspectief van ding

37 Zou de route van resolvering eerst expliciet gevolgd zijn (zie paragraaf 23, 24), dan
was duidelijk geworden dat de complexe dingen, die in vele soorten van samenhangen
voorkomen (in ‘bestaanskaders’), herleid konden worden tot de elementaire verbanden en
verschillen die inherent zijn aan de individuele en modale bepaaldheden. Die elementaire
verbanden en verschillen zijn geen ‘voorstellingen’, in de psychologische zin van ‘sense
data’, maar kenbaarheden van de niet nader te analyseren basale bepaaldheden. Wanneer
deze erkend zijn – en dat moet de route van resolvering bewerkstelligen – is alles wat
vervolgens via de (omgekeerde) route van de complicering aangeroerd wordt, gnotische
inhoud van geest of intellect. In die zin omlijnt het kenbare (metalogisch) deze inhoud
en kunnen we van een ‘ennoëtisme’ spreken. Denken onderzoekt het kenbare, datgene
wat ‘in de geest’, in ‘het gnotische’ is, in de volle omvang van het “niet-wetenschappelijke
en wetenschappelijke kenleven”. D.H.Th. Vollenhoven, Hoofdlijnen der Logica (Kampen:
Kok, 1948), p. 16.
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en mens enerzijds, rijken en mensheid anderzijds. Deze perspectieven hebben
ieder met ‘structuur en richting’ te maken. Structuur is wat er is krachtens
schepping; richting is religieus-geestelijk bepaald, maar is ook betrokken op
structuren, vooral die van de mens, c.q. de mensheid. In deze verbinding
met de mens/de mensheid komen daardoor structuren (om zo te zeggen) ‘tot
leven’, want in en door de mens is een geestelijk-morele zorg aanwezig.

Bij het verband tussen hemel en aarde worden nu beide perspectieven van
het aardse samengenomen in het aardse zijn. Van centrale betekenis is hier de
Christus. Enerzijds is hij de gestorven mens, Jezus de Nazarener, anderzijds
is hij de ‘opgestane mens’, aan wie is toevertrouwd het prefunctionele ambt
van de vertegenwoordiging van de mensheid in de zaken die haar aangaan
bij God. Daarna is hij ook ‘opgevaren naar de hemel’, en is aan hem alle
macht gegeven ook in de hemel. In Christus kan daarom het verband tussen
hemel en aarde worden gelegd.

Dit derde deel is ook kort uitgevallen. Maar het is zeer rijk aan gedachten,
die slechts schetsmatig vermeld worden. Deze verdienen een afzonderlijke
bespreking, die hier niet gevoerd kan worden.

De bijzonderheden van de vier opstellingen van Isagôgè Philosophiae

De reeks van de versies van Isagôgè Philosophiae die tussen 1930 en 1945
zijn ontstaan, laat zich, zoals eerder opgemerkt, in vier groepen verdelen.
Dit is conform de vier verschillende ‘opzetten’ van de tekst. Onze bespreking
ging tot nog toe hoofdzakelijk uit van de laatste opzet, omdat die tevens de
versie is van de definitieve editie. Nu willen we ook aan de voorafgaande
drie opzetten aandacht schenken, om vooral te wijzen op bijzonderheden
binnen iedere opzet. Voor tekstkritische opmerkingen wordt verwezen naar
“Tekstverantwoording”. Hier worden de meer inhoudelijk relevante punten
gememoreerd.

a. Opzet i: 1930–1931

De versies van 1930 en 1931 hebben een vrijwel identieke opzet. Er is de
indeling van het dubbele resultaat: Hoofddeel i, het voorlopige positieve
resultaat, en Hoofddeel ii, het voorlopige negatieve resultaat, dat ook nog
in de versie van 1932 voorkomt (voor de tekst van laatstgenoemde, zie
Appendix iib; voor nadere uitleg, zie de Tekstverantwoording).

Er wordt in Hoofddeel i nog geen onderscheid gemaakt tussen tekst en
aanhangsel. De tekst van Hoofddeel i is verdeeld in vijf delen, voorafgegaan
door een inleiding. Het vijfde deel is gewijd aan de bespreking van het
kennen.

De tekst begint met een inleiding, namelijk de bespreking van de thetisch-
kritische methode. Daarna worden, in Deel i, de taak en plaats van de
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wijsbegeerte besproken, eindigend met ‘het oriëntatiepunt van de wijsbe-
geerte’. De tekst van deze inleiding en van Deel i is grotendeels intact geble-
ven, getuige de definitieve versie. Dat wil zeggen vanaf het begin (1930)
wordt de praktisch thetisch-kritische beoefening van de wijsbegeerte bepleit,
het onderscheid tussen kennen en zijn is aanwezig (met kennen als onderdeel
van het zijn) en de route vanaf het oriëntatiepunt naar het concrete wordt
voorgestaan.

De Delen ii t/m iv vormen de drieslag van het hemelse, het aardse en de
religie. In de aankondiging van Deel iv (in §16) wordt gesteld dat in dit deel
het verband tussen hemel en aarde aan de orde komt, alhoewel dit deel de
titel draagt “De religie”. Feitelijk hebben we daarom al in de eerste opzet
met de driedeling van het hemelse, het aardse en het verband tussen beide
te maken. Maar in de besprekingen van deze drie delen ontbreekt nog veel,
vergeleken met de latere opstellingen.

In de korte bespreking van het hemelse vinden we nog geen vermelding
van de antithese tussen goed en kwaad bij engelen. Dit komt later bij de
bespreking van de religie. Pikant ‘Platoons’ detail: wie de hemel ontkent
“berooft het aardsche leven van z’n uitzicht en maakt de menschen tot
spelonkbewoners” (§18). Deze uitspraak werd al in 1931 niet meer her-
haald.

De bespreking van het aardse zijn is beperkt tot de behandeling van de
twee eenvoudigste bepaaldheden (de modale en de individuele). Eerst wordt
de verscheidenheid in beide en het gecombineerd voorkomen van de verschil-
len besproken (§§21–37), dan de verbanden in beide en hun gecombineerd
voorkomen (§§38–70). Het kosmologisch(-metafysisch) doorsnede-principe
is dus volop aanwezig, en het wordt besproken op de zorgvuldige manier die
hierboven aan de orde is geweest. Dat betekent dat ook de noties van wets-
kring, modale wet, individualiteit, subjècteenheid, subjèctsfunctie, analogie
enzovoort, alle voorkomen, zij het vaak bondiger uitgelegd vergeleken met
de latere teksten.

Het is opvallend dat een aparte bespreking van rijken en mensheid geheel
ontbreekt (wellicht omdat dit impliciet opgenomen is in de bespreking van
religie; zie verder). Er is hier dus geen dubbel perspectief van wat we boven
het specifieke (ding en mens) en het algemene (rijken en mensheid) hebben
genoemd.

Verder is een aantal bijzonderheden vermeldenswaard.

(i) De opsomming van de wetskringen is hier de ‘canonieke’, behalve dat in
1930 er sprake is van aparte wetskringen van het mechanische en het fysisch-
energetische. In 1931 is dit verschil, zonder enige motivatie, opgeheven. Pas
in de jaren 50 wordt dit verschil weer door Dooyeweerd naar voren gebracht,
waarmee Vollenhoven instemde.
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(ii) Er is in de versie van 1930 een bijzondere uitleg van ‘objectivering’ en
de duiding van objectsfuncties. Vollenhoven werkt met twee paren van ter-
men: (a) ‘potentie en actualisering’ en (b) ‘latent en patent’. Wanneer een
ding geschikt is een rol te vervullen, dan kan die rol vervolgens ook in wer-
king worden gezet door iets of iemand. Eerst moet een rol blijken, gelet op
geschiktheid van iets voorhanden (dit is de actualisering tegen de achtergrond
van potentie); dan moet die (latent) geschikt geachte rol door iets of iemand
operationeel (patent) worden. Dit operationaliseren is de ‘opheffing van
latentheid’. Het voorhanden ‘iets’ vervult een ‘objectsfunctie’ voor wat of wie
operationeel bezig is. Zo selecteert een vogel takjes (actualisering) en bouwt
daarmee een nest (opheffing van latentheid); een mens selecteert delfstoffen
(actualisering) die geschikt zijn om muntstukken te maken (‘patentisering’ –
zoiets als: inzetten voor een specifiek doel). Ook worden in de kentheorie
herinnering en waarneming beschreven als patentiseringen: wat zich aan-
dient als herinnerbaar of waarneembaar (actualisering, maar latent) wordt
vervolgens herinnerd respectievelijk waargenomen (patentisering of ophef-
fing van latentheid). Aangezien er hier minimaal een ding moet zijn bij de
keuze van geschiktheid, is objectivering ‘boven-fysisch’. In 1931, dus nog
binnen Opzet i, is deze uitleg van objectivering vervangen door een uit-
leg in termen van het ene paar ‘actief-passief’. Dan kunnen er ook in de
ruimtelijke en fysische wetskringen objectsfuncties voorkomen. Later kiest
Vollenhoven wederom voor een uitleg van objectsfuncties die alleen ‘boven-
fysische’ objectsfuncties toelaat.38 In de kentheorie houdt Vollenhoven echter
vast aan deze verklaring van waarnemen en herinneren (met toevoeging van
verwachten), zoals in 1930 is ingezet, behalve dat de termen ‘actualisering’
en ‘opheffing van latentheid’ dan niet meer gebruikt worden, maar de bete-
kenissen wel aanwezig zijn (zie paragrafen 160B, 160C, 161D, 164C, 168C).

(iii) De samenlevingsverbanden worden als intermenselijke verbanden ge-
zien, kort geduid na de uitleg van objectivering (zie §70), zonder een onder-
bouwing in de mensheid. De tekst hier is nauwelijks meer dan een eerste
schets.

(iv) Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘ik-bewustzijn’ en ‘zelf-bewustzijn’
(zie §§119–121), zonder dat over ‘de ziel’ gesproken wordt. Deze tekst vindt
men na 1931 niet meer terug. In een studie over de ziel bij Vollenhoven doet
men er goed aan hiervan toch nota te nemen. Ook is er verband met Vollen-
hovens vroegere opvatting, voorkomend in zijn dissertatie van 1918, over
het onderscheid tussen ‘zelf-kennis’, als ik-benaderend bewustzijn, en ‘zelf-

38 Zie D.H.Th. Vollenhoven, “Plato’s realisme”, Phil. Ref. 28 (1963), p. 129 noot 101; ook
zijn “Problemen rondom de tijd” (1963), in A. Tol en K.A. Bril, Vollenhoven als wijsgeer
(Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 1992), p. 177ff.
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bewustzijn’, dat betrokken is op gewaarwording van eigen functionerend
bestaan in relaties.39

Deel iv, dat over de religie gaat, heeft formeel de rol van het leggen
van het verband tussen het hemelse (Deel ii) en het aardse (Deel iii) (zie
§16), alhoewel dit in Deel iv zelf niet expliciet vermeld wordt. Die rol blijkt
voornamelijk in verband met de bespreking van de tegenstelling tussen goed
en kwaad. Deze tegenstelling ontstaat eerst in de hemel (engelenwereld). Van
daaruit oefenen ‘geesten’ invloed uit op het aardse leven bij de omslag van
goed naar kwaad, maar ook omgekeerd van kwaad naar goed (zie §82).
Dit ‘moreel’ verband tussen hemel en aarde wordt vervolgens in een groter
perspectief geplaatst van de religieuze (heils)geschiedenis.40

Vollenhoven begint de bespreking van religie met het hoofdonderscheid
tussen God en kosmos. Hij legt hier bijzondere nadruk op de Drie-eenheid
van Schepper, Logos and Geest. Vanuit deze Personen vindt plaats Schep-
ping, Logosopenbaring en Geestesleiding, zodat het subjècte onderworpen
is aan respectievelijk wet (inclusief normen), gebod en leiding.41 De mens
is hieraan correlaat (als beeld Gods) in een drie-enige structuur van gescha-
pen, aangesproken en geleid (§79). De algehele trek van het concrete leven
in relatie tot God wordt ‘het religieuze’ genoemd (zie §71, 78). Dan volgt
een duiding van het heilshistorisch ontstaan van goed en kwaad in de hemel
en op aarde, gevolgd door een systematische bespreking van het onderscheid
tussen de tegenstelling van goed en kwaad enerzijds en de twee bepaaldheden
van het modale en het individuele (§§85–88) anderzijds, waarna de heilsge-
schiedenis weer wordt opgepakt volgens het Oude en het Nieuwe Testament,
om te eindigen in een bespreking van de strijd tussen kerk en wereld (§94).

Deel v, het slotdeel, behandelt het kennen. Hier worden de onderscheidin-
gen gevolgd gemaakt bij de structurering van het kennen. De kennis omtrent
de kosmos, die vanuit de kosmos verkregen wordt, is ingedeeld naar: de
modale structuur, de richting daarin en de weg. Dit weerspiegelt de drie-enige
structuur van de mens! Opvallend is de hoofdindeling van kennis: eerst ken-

39 D.H.Th. Vollenhoven, De Wijsbegeerte der Wiskunde van Theïstisch Standpunt (Amster-
dam: Van Soest, 1918), pp. 433, 439.

40 Een motief hiervoor is wellicht “de predestinatie, die over alle ontwikkeling gaat” en voort-
vloeit uit “de raad Gods” (§89). In dit verband is van belang Vollenhovens onderscheid
tussen Gods genade en zijn goedheid. De eerste “brengt vergeving van zonde”, de tweede
is “een gunstbetoon met voorbijzien van de zonde” (ibid.). Vollenhoven spreekt niet van
verwerping. Hij is dus gereserveerd ten aanzien van dit onderwerp, wat mettertijd toenam
tegenover predestinatie-speculaties. Zie D.H.Th. Vollenhoven, Schematische Kaarten, red.
K.A. Bril en P.J. Boonstra (2000), pp. 368–371.

41 Deze sterk trinitarische indeling is na 1931 meer ingetogen, maar niet vergeten (zie para-
graaf 13), laat staan opgezegd. Wanneer Vollenhoven in 1953 expliciet onderscheid maakt
tussen drieërlei wet en drieërlei subjèct-zijn, merkt hij hierover op in “Problemen rondom
de tijd” (1963): “Zo vond er een geleidelijke versteviging van eigen reeds oude visie plaats
van de ‘Isagogie’!” (p. 171). Hier in Opzet i vinden we inderdaad een versie van “drieërlei
wet”, gekoppeld aan de drie goddelijke Personen.



algemene inleiding 47

2009052. Eisagoge. 01_Inleiding. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 47.

nis omtrent de kosmos (a) vanuit de kosmos en (b) vanuit het woord Gods,
dan de kennis omtrent God (a) vanuit het woord Gods en (b) vanuit de
kosmos. De laatste drie van deze vier onderdelen worden echter slechts
summier besproken. Maar deze indeling is wel tekenend voor Vollenhovens
aanvaarding van twee ‘kenbronnen’, Natuur en Schriftuur (§§101–102), en
eveneens het ‘Bijbels dualisme’ van God en kosmos.42 In Opzet ii wordt deze
tekst over het kennen grondig bewerkt.

b. Opzet ii: 1932–1937

Deze opzet laat een uitbouw zien vergeleken met die van Opzet i. Er zijn
belangrijke wijzigingen, en ook zijn er nieuwe delen toegevoegd. De hoofd-
indeling is echter grotendeels dezelfde gebleven. Er is dezelfde inleiding (the-
tisch-kritische methode) en ook een ongewijzigde bespreking van de taak en
plaats van de wijsbegeerte (Deel i). Vervolgens is er de bespreking van de
drie hoofddelen van het hemelse, het aardse, en de verhouding van beide
(Delen ii–iv). Werd de bespreking van het kennen in Opzet i geplaatst in
Deel v, dit komt nu te vervallen. In plaats daarvan stelt Vollenhoven een
Aanhangsel in voor “de meer ingewikkelde kwesties van de wijsbegeerte”,
waarin, naast de bespreking van het kennen, in een sterk gewijzigde tekst,
ook een korte tekst over de theorie van kunst en techniek is opgenomen.

Maar inhoudelijk zijn de verschillen meer opvallend. Een groot verschil is
dat, naast de bespreking van ‘de structuur der dingen’ (§§20–64*), nu ook
de algemene thema’s van de rijken (§§64**–70*) en de mensheid (§§71–
94) plaats krijgen.43 Hierbij is Vollenhoven, wat de inhoud betreft, deels
schatplichtig aan teksten uit Opzet i, deels vernieuwend. De bespreking
van de structuur der dingen is conform het ‘doorsnede-principe’. Deze tekst
zal later alleen nog maar kleine wijzigingen ondergaan. Nieuw is dat bij
deze bespreking van de dingen toegevoegd wordt de bespreking van goed
en kwaad (voorheen §§85–88 uit “de religie”, nu geduid als ‘de derde
bepaaldheid’ naast die van de modale en de individuele), met daarbij voor
het eerst uitspraken over ziel en lichaam (hier nog zonder gebruik van de
term ‘pre-functioneel’). De tekst over de structuur van de rijken is nieuw. Dit
onderdeel eindigt met een korte bespreking van de samenlevingsverbanden
(§§70, 70*), die dus nu nadrukkelijk bij het algemene wordt geplaatst.
Maar het bevreemdt wel dat dit onderwerp besproken wordt los van dat
van de mensheid. Want het onderdeel “de structuur der mensheid” komt
hierna, en beperkt zich tot de religie en de heilsgeschiedenis. De vorige tekst
over religie (van Opzet i, daar onder het kopje ‘De religie’) is grotendeels

42 De term ‘Bijbels dualisme’ komt hier niet direct maar indirect voor. Het dualisme ‘aan-
vaardt een grens’ tussen God en kosmos, en “onschriftuurlijk dualisme … meent dat deze
grens elders ligt, dan waar de Heilige Schrift haar plaatst” (Appendix iib, §150).

43 Deze nieuwe teksten over de rijken en de mensheid zijn opgenomen in Appendix iia,
aangezien zij zelf vervangen werden door herschreven teksten van 1941 (Opzet iv).
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herschreven, alhoewel hetzelfde traject wordt gevolgd vanaf de trinitarische
duiding van God in Schepping, Logosopenbaring en Geestesleiding (deze
duiding komt niet geheel overeen met die van Opzet i), via het beeld Gods in
de mens en langs de hoofdmomenten van de Bijbelse geschiedenis tot de strijd
tussen kerk en wereld. Hier komt, zoals gezegd, bij religie de systematische
bespreking van goed en kwaad niet meer voor. Dit thema is nu verplaatst
naar ‘de structuur der dingen’.

Er wordt in Opzet ii niet meer van ‘het religieuze’ gesproken. Religie
wordt nu omschreven als “een verband tussen God en menschheid”, die de
kosmische orde insluit (§72). Typerend is verder dat dit verband “boven den
kosmos uitwijst” en de mens in staat stelt “het kosmische te zien zooals het
is” (ibid.; ook §18). Betrekken we hierbij Het Calvinisme en de Reforma-
tie van de Wijsbegeerte (1933, pp. 40–41) dan is duidelijk dat dit ‘uitwijzen
boven’ de kosmos te maken heeft enerzijds met de mogelijkheid (in onti-
sche zin) in relatie te treden met God, die niet zelf kosmisch is, anderzijds
met het hart van de mens, het “richtingbepalend centrum” (§64), dat onder-
scheiden is van de (kosmische) functies. Het (ontisch) gebruik van ‘uitwijzen
boven’ past nog wel in de context van het ‘Bijbels dualisme’ van God en
mens/wereld, zoals ook de bevoorrechting van het juist zien van wat is.44

Het is duidelijk dat het antropologisch probleem, en de verbinding ervan
met het thema van goed en kwaad, een nieuwe wending geeft aan Isagôgè
Philosophiae.

Tenslotte, de tekst van het verband tussen hemel en aarde (§§94*–94****/
137–140) is geheel nieuw. (Deze tekst wordt in Opzet iii (van 1939) nog ver-
der bijgewerkt, vooral de opsomming van wat niet met dit verband verward
moet worden; §94***.) De tekst over het menselijk kennen (vanaf §95/143)
is eveneens, voor zover dit het niet-wetenschappelijk kennen betreft, geheel
herschreven. Het spreken van ‘kenbronnen’ wordt nu afgewezen en vervan-
gen door ‘kenmiddelen’ (§118/na 169). De bespreking beperkt zich vervol-
gens tot de kennis verkregen door ervaring (‘natuur’). De vorige behandeling
van waarneming en herinnering is verder uitgebreid met de toevoeging van
verwachting. Verder is opvallend de aansluiting op de hoofdtekst. Conform
de daar toegevoegde tekst over het genetische verband (de rijken), is er nu ook
een bespreking van de ontwikkeling van het niet-wetenschappelijk kennen.

Een aantal thema’s, die binnen de kentheorie van Opzet i voorkomen
(vanaf §114 aldaar), komen in Opzet ii niet meer voor. Dit betreft de

44 In “Problemen rondom de tijd” (1963) wijst Vollenhoven de term ‘uitwijzen [boven]’ af.
Daar zegt hij dat deze term alleen op het ontische ziet, terwijl in de religieuze verhouding
het meer geschikt is van een actief ‘uitreiken’ uit te gaan; zie A. Tol en K.A. BrilVollenhoven
als wijsgeer (1992), p. 186. Dit probleem hangt samen met dat van H. Dooyeweerds
‘boventijdelijk hart’ en de discussies (vooral binnen de Vrije Universiteit) van de jaren 30.
In Opzet iv (vanaf 1941) komt de term ‘uitwijzen [boven]’ niet meer voor. Vergelijk het
slot van de onderstaande sectie ‘c. Opzet iii’.
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bespreking van functie en wet, functies onderling, het onderscheiden van
dingen, zelfbewustzijn en waarde, alsmede richting en weg in het kennen.
Dit is een verlies, dat niet afdoende te verklaren is vanuit de doorgevoerde
wijzigingen in opstelling.45

c. Opzet iii: 1939

De derde opzet betreft alleen de uitgave van 1939. De verschillen in opstelling
met Opzet ii zijn minder opvallend dan die tussen Opzet ii en Opzet i. Om
te beginnen wordt de bespreking van de taak en plaats van de wijsbegeerte
nu tot de inleiding gerekend. Hierdoor komen de drie hoofdthema’s van de
tekst, namelijk het hemelse, het aardse en het verband tussen hemel en aarde,
meer centraal te liggen als “Delen i–iii”.

Binnen Deel i, over het hemelse, is een paragraaf toegevoegd over de
antithese in de engelenwereld (Par. 18*[1939]/21). Dit duidt op een ver-
scherping van de nadruk op het verschil tussen goed en kwaad (wat, zoals
boven besproken, binnen het aardse bestaan wordt bepaald door de res-
pons op de wet).46 Eveneens is er een aanscherpen van de bespreking van
dit verschil in het kader van het aardse bestaan. Want de besprekingen
van de modale en de individuele bepaaldheden (zoals steeds: eerst naar
verschillen, dan naar verbanden) worden nu in een afdeling (Afdeling i:
Par. 20*–Par. 62*[1939]/28–84) geplaatst, gevolgd door de bespreking van
de derde bepaaldheid (van goed en kwaad), dat nu ook een eigen afdeling
heeft (Afdeling ii: §62**–Par. 64*[1939]/85–94). Hierdoor worden de twee
eenvoudigste bepaaldheden meer nadrukkelijk tezamen afgezet tegenover
de derde bepaaldheid (overigens was dit in Opzet ii ook al inhoudelijk zo
bedoeld). De bespreking van de structuur van de rijken en van de structuur
van de mensheid (deze laatste als ‘religie’) is praktisch gesproken identiek
aan die in Opzet ii (zie Appendix iia).

In het Aanhangsel worden de besprekingen van techniek en van kunst
verder uitgebreid, maar blijven summier. De bespreking van het kennen
ondergaat hier de grootste wijziging.

Binnen het niet-wetenschappelijk kennen wordt een duidelijker ordening
aangebracht. De tekst hiervan in Opzet ii (daar nieuw) bleek voor verbe-

45 Het verlies is minimaal dat dergelijke beschrijvingen in latere versies niet meer voor komen;
ook is niet duidelijk hoe zij precies ‘opgevolgd’ worden, zo dit het geval is.

46 Alhoewel het hemelse ook tot het subjècte wordt gerekend, is dit een ‘Gode subjèct-zijn’
en lijkt dit niet te impliceren, zoals bij het aardse subjèct-zijn, een mede onderworpen zijn
aan wet(ten). De ‘val’ van de engelen ontstond, volgens Vollenhoven, “doordat één der
voornaamste engelen niet in de waarheid, d.w.z. in de vastheid, veiligheid en trouw Gods is
staande gebleven” (Par. 18*[1939]/21). Er wordt hier dus niet expliciet van wet gesproken,
ten aanzien waarvan hemelse wezens ‘(on)gehoorzaam’ zijn. Anderzijds, daar Vollenhoven
onder ‘kosmisch’ zowel het aardse als het hemelse bestaan verstaat, is in het gebruik van
‘God-wet-kosmos’ ook het hemels-kosmische geïmpliceerd, als onderworpen aan de wet.
Vollenhovens besprekingen van wet blijven feitelijk steeds tot het aards-kosmische beperkt.
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tering vatbaar. Er is nu een indeling aangebracht, in twee ‘Hoofdstukken’,
van ‘momentane structuur’ (§§101–119*[1939]/150–176) en ‘ontwikke-
ling’ (het genetische in de kennis; §§120–Par. 132[1939]/ 177–197). Dit
weerspiegelt duidelijk het onderscheid in de hoofdtekst tussen ‘de structuur
der dingen/mensen’ (Par. 20–Par. 64*[139]/28–94) enerzijds en ‘de structuur
der rijken’ (§§64**–70*; zie Appendix iia) anderzijds.47

Maar, vooral in het hoofdstuk van de ‘momentane structuur’ is de over-
eenstemming met de hoofdtekst verder doorgevoerd. We kunnen dit duide-
lijker zien in tabelvorm, wat hier aansluitend wordt besproken:

Kentheorie (vanaf §101[1939]/150)

i. De momentane structuur
A. Het leren kennen

1. Rol van samenhang
a. Contemporele samenhangen
b. Successieve samenhangen

2. Rol van verticale verband
B. Het kenbare
C. Het resultaat

ii. De ontwikkeling …

Hoofdtekst (vanaf Par. 20[1939]/27)

i. De structuur der dingen
Afd. i. De twee eenvoudigste bepaaldheden

1. Verschillen in modale en individuele
bepaaldheden
2. Verbanden tussen individuele en
modale bepaaldheden

Afd. ii. De derde bepaaldheid (van goed en
kwaad) [Goed en kwaad als resultaat]

ii. De structuur der rijken

Ad A. Bij het ‘leren kennen’ gaat het om de individuele samenhangen en
de modale verbanden (‘verticale verband’) op het niveau van de analytische
wetskring. Dit vooronderstelt, en doet een beroep op, de bespreking van de
modale en individuele bepaaldheden (eerst verschillen, dan verbanden) in de
hoofdtekst.

Ad B. Het ‘kenbare’ is nu meer apart geplaatst dan het geval was in
Opzet ii. Maar wat vooral opvalt is dat, naast God en kosmos, ook de wet als
afzonderlijk kenbaar wordt gesteld. Dat wil zeggen, nu wordt voor het eerst
van de eigen kenbaarheid van de wet gesproken (vergelijk §118 van 1932 en
van 1939 [= 173]; ‘eigen kenbaarheid’ wil zeggen: niet uitsluitend geïmpli-
ceerd in het contrasterend/dualistisch religieus bewustzijn). Dit heeft directe
consequenties voor de bepaaldheid van goed en kwaad. Want die tegenstel-
ling van goed en kwaad wordt beheerst door (on)gehoorzaamheid in verband
met de wet. Met andere woorden, door de eigen kenbaarheid van de wet te
benadrukken – wat hier vooral de modale wetten/normen betreft, want het
centrale liefdegebod is reeds kenbaar vanuit de Schrift – krijgt het belang van
de tegenstelling van goed en kwaad extra accent (en heeft nu minder een uit-
sluitend religieuze strekking). Dat accent wordt bevestigd door de plaatsing
van deze derde bepaaldheid (zoals gezegd) in een afzonderlijke ‘Afdeling ii’,

47 Appendix iia bevat van Opzet iii (en Opzet ii) de volgende paragrafen: §§64*–94, 142–
146/148.
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in onderscheid van de voorafgaande modale en de individuele bepaaldheden,
die nu tevens tezamen ‘Afdeling i’ vormen.

Ad c. Onder ‘het resultaat’ van het leren kennen – een nieuw stukje tekst
in Opzet iii (zie §§119, 119*[1939]/175, 176) – wordt het genormeerd-zijn
van begrip en oordeel (door het principium contradictionis) geïntroduceerd.
Dit onderstelt de wet (het genoemde principe, als analytische norm) en vooral
het (wel of niet) conformeren aan de norm, die nu als onmiddellijk kenbaar
wordt beschouwd.48

Ad ii. Dan is er ook een uitbreiding van tekst onder ‘de ontwikkeling’
van het kennen. In Opzet ii waren enkelvoudige oordelen geordend naar
de diversiteit van het aards-kenbare (zie §126/[1932]). In Opzet iii komen
ook de kenbaarheid van God en van de wet in aanmerking voor formu-
lering in enkelvoudige oordelen. Hieraan wordt nu toegevoegd een aantal
nieuwe paragrafen over samengestelde oordelen, op basis van kwaliteiten
(waarheidswaarde, positief-negatief, kwantificatie, bewijs-technisch) van de
enkelvoudige oordelen die gecombineerd worden.

Maar het beslissende punt van verschil van Opzet iii betreft de dui-
ding van de wet. Dit wordt voorbereid in de inleiding, in paragraaf 13 (in
Opzet i–iii §12). Hiervoor (in Opzet i en ii) beperkte de tekst zich tot de
elementaire duiding van God, als de absolute Soeverein, de kosmos als het
totaal afhankelijke schepsel, en de grens tussen beide, die de karakteristiek
van wet heeft. Deze karakteristiek ‘past’ omdat hier vooral het verschil tussen
God en kosmos benadrukt wordt, als dat tussen soevereiniteit en onderda-
nigheid.

Maar in Opzet iii (1939) zijn aan de oorspronkelijke tekst van deze para-
graaf, die zelf niet wezenlijk is veranderd, drie opmerkingen toegevoegd, die
het gebruik van de term ‘grens’ nader verduidelijken.49 (In de tekstkritische
editie zijn dit de opmerkingen 2, 3 en 5.) De eerste opmerking benadrukt dat
de grens niet God ‘afpaalt’ van de kosmos. De onderstelling dat dit wel het
geval is “zou in strijd zijn met de erkenning van de oneindigheid Gods, die
immers steeds en overal – en waarlijk niet slechts van binnenuit – in de kos-
mos (in)werkt” (Opm. 2). De volgende opmerking (Opm. 3) benadrukt dat

48 Uiteraard werd die norm ook voorheen erkend (‘geldend voor’), evenals andere wet-
ten/normen. Het gaat erom dat dit nu expliciet gemaakt wordt, en ook de manier waarop
de kenbaarheid van de wet functioneert. In Vollenhovens dissertatie van 1918 is het princi-
pium contradictionis ook reeds aangehaald als een norm voor denken (specifiek: begrip en
oordeel), alleen de context waarin dit daar gesteld werd is occasioneel intuïtionistisch. Zie
hoofdstuk 2 van mijn Philosophy in the Making. D.H.Th. Vollenhoven and the Emergence
of Reformed Philosophy.

49 De zin, die in alle versies aanwezig is en zorgvuldig geïnterpreteerd moet worden, is: “Al
wat aan gene zijde van deze grens staat is God, en al wat aan deze zijde ligt is geschapen.”
De vraag is hoe het paar ‘gene zijde–deze zijde’ moet worden verstaan. M.i. gaat het hier
enkel en alleen om de (zijns-) karakterisering: ‘Soevereiniteit–onderworpenheid’.



52 algemene inleiding

2009052. Eisagoge. 01_Inleiding. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 52.

de term ‘grens’, niet ruimtelijk is bedoeld. Het ruimtelijke behoort zelf tot het
geschapene en ‘grens’ in die (ruimtelijke) zin is daarom niet van toepassing
op het niveau tussen Schepper en schepsel.

De derde opmerking (Opm. 5) beweert twee dingen, zonder dat die ech-
ter een duidelijke samenhang hebben. Er wordt beweerd dat de wet als grens
niet het gehele verschil tussen God en kosmos aangeeft. De bewering maakt
echter niet duidelijk wat van dit verschil dan niet tot z’n recht komt.50 Ver-
volgens worden ‘verschil’ en ‘grens’ uit elkaar getrokken. ‘Verschil’, zoals bij
contrasten – Schepper en schepsel, oneindig en eindig – behelst als zodanig
geen grens. Vollenhoven lijkt hier te zeggen dat, wanneer toch van ‘grens’
sprake is, dit iets additioneels is. Dus de koppeling van de begrippen ‘grens’
en ‘verschil’, zoals in Opzet i en ii gebruikelijk was, wordt wel geproblema-
tiseerd, zonder dat er hier verder inzicht over wordt verschaft.

Houden we rekening met wat elders in deze tekst van 1939 voorkomt in
verband met de wet, dan kunnen we toevoegen, dat Vollenhoven in deze
paragraaf toch al toespelingen maakt op het eigen ‘zijn’ van de wet, als
voorwaarde voor z’n kenbaarheid. Want juist dan moet de betekenis van
‘wet’ als grens losgemaakt worden van een primaire context van verschil,
namelijk dat van God en kosmos. Vollenhovens ‘Bijbels dualisme’ gaat hier
dus op de helling. In dat ‘dualisme’ ligt het accent op het verschil tussen God
en kosmos. Wil men dan (in zo’n context van verschil en vanuit zo’n verschil)
vervolgens van een ‘verband’ spreken, dan moet dit worden ‘voorbereid’.
Enerzijds wordt dan van wet gesproken als de soevereine wil van God –
wet als datgene vanuit God dat de kosmos wordt ‘opgelegd’ – anderzijds
aan de kant van de mens van een ‘uitwijzen’ boven de kosmos – de ziel
van de mens die, als ‘richtingbepalend centrum’, op de wet georiënteerd is –
om het opgelegde te kunnen opvangen.51 Zo blijft het verschil tussen God
en kosmos/mens bepalend. Door echter nu van de wet als zelf kenbaar te
spreken, wordt de wet erkend als meer te zijn dan wat alleen vanuit het
verschil te verstaan is. Want zij zal dan, in een eigen zijnsbetekenis, een rol
hebben, naast (of liever gezegd: tussen) God en kosmos (in). Maar wat die
betekenis is, wordt in Opzet iii nog in het midden gelaten.

50 De bewering roept wel in herinnering een uitspraak, die alleen in Opzet i (1930–1931)
expliciet is, namelijk dat God zich tot het geschapene richt niet alleen in het stellen van
de wet (inclusief normen), maar ook in het gebod (het “richting-wijzend spreken” van de
Logos) en de leiding (het “bepaald-zijn in richting” van de Geest) (Appendix i, §§73–
77). Vollenhoven zou dus kunnen bedoelen het achterwegen blijven van gebod en leiding.
We merken hierbij op, dat in Opzet i–iii geen kenmerkend beroep wordt gedaan op het
liefdegebod, als ‘hoofdsom der wet’, wat pas in Opzet iv expliciet wordt.

51 Vergelijk over het latere bezwaar tegen ‘uitwijzen’ noot 44 boven.
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d. Opzet iv: 1941–1945

De vierde en ‘definitieve’ opstelling heeft al ruimschoots aandacht gekregen
doordat deze de basis van de bespreking van deze inleiding vormt. Hier
willen we alleen op de bijzonderheden wijzen in de tekst die deze Opzet
kenmerken.

Het belangrijkste tekstueel verschil is te vinden in het gedeelte over “Struc-
tuur en richting der rijken en der mensheid”. De tekst over de veelheid van
de rijken en hun verbanden is deels herschreven, deels nieuw. Ten aanzien
van de mensheid valt op dat de bespreking ervan nu (voor het eerst!) niet
meer samenvalt met die van de religie. Eerst wordt, voorafgaande aan de
bespreking van religie, een nieuwe en uitgewerkte tekst over de samenle-
vingsverbanden opgenomen. Dan volgt de bespreking van de religie, die, zelf
grotendeels herschreven, nu de nadruk legt op de ‘verbondsrelatie’ en ‘ver-
bondsgeschiedenis’. Tenslotte zijn de teksten over de theorie van de techniek
en van de kunst in het aanhangsel verder bewerkt en uitgebreid. Maar ook
nu zijn deze besprekingen beperkt gebleven.

Binnen Opzet iv heeft Vollenhoven, na de eerste oplage (1941a), in para-
graaf 13, naast de drie opmerkingen die toegevoegd waren in Opzet iii, nog
vier opmerkingen geplaatst (1, 4, 6 en 7), ter verduidelijking van het ver-
staan van Schepper, schepsel en de wet als grens tussen beide. Van de wet
wordt nu, in Opmerking 6, gesteld dat die de bestaanswijze heeft van ‘gel-
den voor’. Dit verduidelijkt de ‘eigen zijnswijze’ van de wet vis-à-vis die van
God en kosmos, zoals in Opzet iii voor het eerst werd gesteld, want die van
God is Soeverein zijn en die van de kosmos subjèct zijn (met ‘aardse’ bepa-
lingen). Opmerking 7 stelt expliciet dat het niet de mens is die hier beslist in
het ‘laten gelden’ van wetten, ook niet van normatieve wetten. Het schenden
van een norm heft het verplichtend karakter ervan niet op.52

Opmerking 1 is van belang, omdat Vollenhoven voor het eerst duidelijk
stelling neemt tegenover zowel een monistisch als een dualistisch verstaan
van God en kosmos/mens. De wet als grens moet niet begrepen worden
vanuit de overeenstemming en ook niet het verschil tussen God en kosmos,
maar vanuit de verhouding tussen beide. De wet is zelf bepalend voor het
verband of relatie tussen God en kosmos. Dit heft natuurlijk het verschil
niet op tussen God en kosmos, maar verschil of dualisme is nu niet meer

52 Deze twee opmerkingen (6 en 7) tezamen zijn te zien als positie-bepalend tegenover het
Freiburgse neo-Kantianisme, ook wel de ‘Badense school’ genoemd, waarvan W. Windel-
band en H. Rickert, de hoofdvertegenwoordigers waren. Want te spreken van ‘gelden voor’
als een aparte zijnswijze, doet denken aan het gebied van objectieve waarden van deze neo-
Kantianen. Maar zij namen aan dat waarden pas de rol van normen hebben in betrekking
tot en in afhankelijkheid van het evaluerende bewustzijn. Van dat laatste wil Vollenhoven
niets weten, zoals opmerking 7 impliceert.
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uitsluitend bepalend voor wet.53 Nu moet men ook niet de verhouding zien
als een overeenstemmen (van God en schepsel), want dat onderstelt iets
dat beide gemeenschappelijk zou hebben. Zou wet opgevat worden als een
gemeenschappelijke factor tussen God en mens, dan is God ondergeschikt
aan de wet en deelt de mens iets met God in die ondergeschiktheid. Zo is
zowel dualisme als monisme af te wijzen.

In Vollenhovens gewijzigde opvatting, waarbij het ‘gelden voor’ van de
wet ook als typerende zijnswijze van de wet wordt gezien, fungeert dit
‘eigen bestaan’ van de wet tevens als verbindingsmogelijkheid tussen God
en kosmos, en is zij als zodanig (her)kenbaar. Houdt men daar rekening
mee, dan is de wet niet slechts (een dominerende) wilsuiting, maar wordt
de wet gesteld mede gelet op wat het schepsel (ter ondersteuning) behoeft.
God bewerkstelligt daarmee een correlatie tussen wet en kosmos. (Voorheen
was de correlatie van God en kosmos de ‘hoofdzaak’.) De kosmos is nu
‘aangewezen op de wet’, zodanig dat alles van een (wonderlijke) ordening
getuigt, en dat dit bij de mens verder doorwerkt in het positiveren van regels
ten goede in het kader van de samenlevingsverbanden. In dat laatstbedoelde
kader heeft de wet de strekking van ‘opdracht’, die aan leven zin geeft, en
waarop de mens respondeert. Dus Gods wil is nu eerder liefdebetuiging dan
dominerende bepaling, en de mens heeft niets nodig dat ‘uitwijst’ boven de
kosmos om in verband te treden met God.54

Tenslotte, Opmerking 4, vooral het gedeelte over “de poging, de grond-
relatie tussen God en kosmos te bepalen als tussen geheel en deel.” Deze
opmerking moet gelezen worden tegen de achtergrond van de tekst van het
“voorlopige negatieve resultaat” (zie Appendix iib). Daar ging Vollenhoven
nog uit (in Opzet i en ii) van de correlatie van God en kosmos, dualistisch
opgevat en ‘zuiver Bijbels’ te verstaan als respectievelijk de Soevereine en
het subjècte. Dit laat de mogelijkheid van ‘onzuivere’ dus ‘onschriftuurlijke’

53 Wanneer wet als grens bepaald wordt door alleen het verschil van de polen van een contrast,
dan is de aard van de polen bepalend voor de ‘wetswerking’ binnen dat contrast. Maar
dit komt neer op de dominantie van de ene pool ten aanzien van de andere pool. Bijv. het
verschil tussen Schepper en schepsel, dat ook nog eens ontologisch onderstreept wordt met
het daarmee overeenkomstige paar oneindig–eindig, houdt een duidelijk overwicht van de
Schepper in tegenover het schepsel, wat dan geduid wordt als Gods wil. De erkenning nu
van een eigen ‘zijn’ van de wet ontkracht de werking van de ontologische dominantie die
optreedt wanneer men enkel met verschil rekening houdt.

54 Men zou hier ook van de ‘transcendentie’ en de ‘immanentie’ van God kunnen spreken, wat
Vollenhoven ook een aantal keren doet. Zo bijvoorbeeld: “De hoogheid des Heeren houdt
dus tweeërlei in: ver boven de wereld verheven, staat Hij voortdurend met haar in verband,
zoodat eenerzijds alle schepsel in Hem is en zich buiten Hem noch roeren noch bewegen
kan, en anderzijds Hij in de wereld werkt en in Z’n volk woont. De Schrift leert dus
beide: de transcendentie en de immanentie Gods.” D.H.Th. Vollenhoven, “Belijdenis van
de immanentie Gods contra immanentiephilosophie”, Mededeelingen van de Vereeniging
voor Calvinistische Wijsbegeerte (Juni 1942), 1–2.
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zienswijzen open, die als variaties van a-kosmisme, pan-kosmisme of partieel
kosmisme en a-theïsme, pan-theïsme of partieel theïsme te formuleren zijn.
Vollenhoven zegt later zelf deze benadering, vanuit “de meest omspannende
verhouding, namelijk van die tusschen God en kosmos”, te hebben losge-
laten.55 Feitelijk bevestigt Vollenhoven dit in deze Opmerking 4, door deze
‘niet-schriftuurlijke’ variaties nu (1941) te interpreteren als uitingen van een
geheel-deel schema van de verhouding van God en kosmos, een schema dat
moeilijk ‘Bijbels’ te noemen is.56

55 D.H.Th. Vollenhoven, “Richtlijnen ter oriëntatie in de gangbare wijsbegeerte”, Phil. Ref.
6 (1941), p. 65, noot 2. Deze noot bevat zeer waardevolle autobiografische informatie.
Vollenhoven sommeert hier de pogingen die hij ondernomen heeft een dergelijke oriëntatie
te bieden. De eerste is in Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte (1933),
de tweede in “Realisme en nominalisme” (1938), de derde in Proeve eener ordening van
wijsgeerige consepties [sic] (1939), en de vierde poging is in “Richtlijnen ter oriëntatie in
de gangbare wijsbegeerte” (1941). Dit zijn de thetisch-kritische (historische) tegenhangers
van de vier opzetten van Vollenhovens eigen standpunt. Zie de volgende noot voor een
meer inhoudelijke duiding.

56 Hierdoor moet Vollenhovens eigen ‘schriftuurlijke benadering’ van toen – in Het Cal-
vinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte (1933) – nu blijkbaar ook vanuit een
geheel-deel schema worden gezien. Feitelijk past deze benadering nog het beste bijOpzet i.
Daar wordt de gehele kosmos gesteld in het teken van ‘het religieuze’. Het Calvinisme …
zet ook een stap naar Opzet ii. Er wordt in dit werk namelijk niet meer van de mens als
“pistisch ding” gesproken (op. cit., pp. 32, 40). Het karakteristieke van de mens is nu het
onderscheid van hart en functies, waarbij de functies de bepalende kaders zijn waarin het
hart zich uit (zie p. 40). Deze nadruk past bij Opzet ii, zoals ook blijkt uit de afgebro-
ken reeks over “Realisme en nominalisme”, Phil. Ref. 3 (1938), 65–83, 150–165. Deze
tegenstelling van realisme en nominalisme zou een gemeenschappelijke achtergrond heb-
ben in “de miskenning van het verschil tussen hart en leven, centrum en functies, die ertoe
moet leiden in het functioneele leven meer dan functies te zien, en bij het functionalisme te
belanden” (p. 150). Wanneer Vollenhoven weer de tegenstelling tussen realisme en nomina-
lisme als hoofdthema bespreekt in zijn “Proeve eener ordening van wijsgeerige consepties”
(referaat gehouden op 12 juli 1939), dan formuleert hij het gemeenschappelijk probleem
anders. Gemeenschappelijk aan realisme en nominalisme is dan dat zij “de archè van al het
bestaande binnen den kosmos zoeken en voorts functionalistisch denkt” (p. 5). De realist
zoekt dit in iets dat rust, dat correlaat is met menselijk weten maar niet afhankelijk is van
menselijke activiteit. De nominalist loochent het bestaan van zoiets rustends (zie p. 5). Hier
weerspiegelt zich, als tegenhanger, het kenmerkende van Opzet iii, namelijk de kenbaar-
heid van de wet, dat correlaat is aan het kennen, maar zelf onafhankelijk is van menselijke
activiteit. Tenslotte in “Richtlijnen ter oriëntatie in de gangbare wijsbegeerte” (eerst als
publicatie van de Reünisten-organisatie, 1941, dan (ongeveer de eerste helft) bewerkt, in
Phil. Ref. 6 (1941) 65–86; 7 (1942) 9–46; 8 (1943) 1–33) wordt realisme en nominalisme
beschouwd als een hoofdtegenstelling inzake het zijn; Phil. Ref. 6 (141), p. 67. De rea-
list neemt het verschil tussen ‘zijn’ en ‘bestaan-als-worden’ aan als de meest fundamentele
tegenstelling, waarbij het zijn de wet is voor het worden, terwijl de nominalist deze nadruk
op het zijn loochent. De vollere nadruk op het zijn als wet, met de toevoeging dat deze wet
dan niet herkend wordt als grens tussen God en kosmos, maar de achtergrond is van het
worden, is passend (als thetisch-kritische tegenhanger) bij de beschouwing van Opzet iv.
De eerste publicaties conform de eerste opzet van de probleemhistorische methode versche-
nen hierna.
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Tot slot

Zo is paragraaf 13 misschien de belangrijkste paragraaf van Isagôgè Philo-
sophiae. Maar hij ontsluit alleen z’n betekenis tegen de achtergrond van de
vorige versies van de tekst, waarin dit niveau van inzicht nog niet bereikt
is. De worsteling wordt zichtbaar in het afgelegde traject. Overigens gaat de
worsteling daarna gewoon door. In de begin jaren 50 zal Vollenhoven nog
meer wijzigen – hij gaat dan (weer) expliciet uit van drieërlei wet en drie-
erlei subjèct-zijn – en in de jaren 60 komen ook weer nieuwe systematische
inzichten voor, bijvoorbeeld over evolutionisme.57 Wie zich bezig houdt met
‘het systematisch denken van Vollenhoven’ zal steeds rekening moeten hou-
den met z’n ontwikkelingsgang. Vollenhoven heeft z’n inzichten niet in een
afrondende tekst vorm gegeven.

Zo geeft Isagôgè Philosophiae blijk van een complexe beweeglijkheid van
denken bij Vollenhoven tussen 1926 en 1945. Hij erkent problemen die met
zijn eigen standpunt te maken hebben, een standpunt genomen in de tra-
ditie van de Reformatie, en hij toont een bewonderenswaardige bereidheid
en creativiteit in het zoeken naar oplossingen. Die oplossingen zelf worden
echter vaak met een minimum aan commentaar ingevoerd en meegenomen
in de continue bewerking van de versies van Isagôgè Philosophiae. Maar
dan moet niet vergeten worden de thetisch-kritische methode, die Vollenho-
ven ook op zijn eigen ‘voorlopige resultaat’ toepaste. Er is steeds bij hem
een begeleidend historisch besef aanwezig (zie de op een na laatste noot).
Isagôgè Philosophiae is in dat opzicht enigszins vertekenend, doordat dit
werk de geschiedenis buiten beschouwing laat, alhoewel die er wel paral-
lel bij betrokken is (zoals in de vroege versie van ‘het voorlopige negatieve
resultaat’). Voor Vollenhoven vindt filosofie niet plaats los van de geschie-
denis, en daarom is het belangrijkste van een ‘eigen standpunt’ wellicht het
besef dat dit deel uitmaakt van een levenscontext met een (heil)historische
beweeglijkheid, die steeds tot kritische verbetering uitdaagt.

57 Deze ontwikkeling na Isagôgè Philosophiae heeft de leidraad gevormd bij de samenstelling
van de bundel: A. Tol en K.A. Bril, Vollenhoven als wijsgeer (Amsterdam: Buijten en
Schipperheijn, 1992).
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Aanwijzingen bij het gebruik van deze editie

In deze tekstkritische editie van Isagôgè Philosophiae van D.H.Th. Vollen-
hovens zijn de verschillende versies van deze tekst, die tussen 1930 en 1945
zijn ontstaan, allen opgenomen. Ze worden weergegeven op een wijze die het
mogelijk maakt deze afzonderlijk na te gaan. De referentietekst is de meest
recente variant van de tekst, namelijk de door Vollenhoven zelf vastgestelde
tekst, die hij dateerde ‘1945’. Door nu gebruik te maken van een kritisch
apparaat, ingesprongen tekstdelen en appendices wordt de lezing van de ove-
rige versies aangegeven, voorzover die afwijken van de referentietekst. Volgt
men alleen de referentietekst, zonder acht te slaan op het kritische apparaat,
ingesprongen tekstdelen en appendices, dan is dit een continue weergave van
de definitieve tekst van 1945.

In de ‘Tekstverantwoording’, opgenomen aan het einde van deze edi-
tie, worden de belangrijkste verschillen tussen de uitgaven van de tekst
besproken. (In de ‘Algemene inleiding’ worden die verschillen inhoudelijk
besproken.) Hieronder wordt enkel het beleid uiteengezet inzake de opzet
van de tekstkritische editie. Vooral twee zaken vragen om aandacht: (1) de
codes van de verschillende versies and (2) de weergave van variante tekstde-
len van die vroegere uitgaven. Eerst worden hier deze twee zaken besproken,
daarna (3) wordt een aantal redactionele mededelingen gedaan.

1. De codes

Een code is toegekend aan iedere versie van de Isagogie (zo luide Vollen-
hovens gebruiksaanduiding van Isagôgè Philosophiae) die bij het onderzoek
betrokken was en inhoudelijk verschilt van overige versies. Als code van zo’n
versie wordt gebruikt de laatste twee cijfers van het jaar van uitgave. Deze cij-
fers worden weergegeven in vet. De lijst van codes, in chronologische opzet,
is als volgt.

30 de uitgave van 1930
31 de uitgave van 1931
32 de uitgaven van 1932, 1933, 1935, 1936 en 1937; deze zijn onderling

(stencil-) identiek wat betreft tekst en opzet, behalve de titelpagina’s, die
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aangepaste jaartallen hebben, en de laatste bladzijde met een veranderde
literatuurvermelding vanaf 1933

39 de uitgave van 1939
41a een uitgave van “september 1941”, met een los setje van vijf bladzijden

genaamd “Corrigenda Isagogiae”
41b een uitgave van “september 1941”, niet identiek aan 41a, met eveneens een

los setje van vijf bladzijden van “Corrigenda Isagogiae” (identiek aan dat bij
41a)

41c een uitgave van “september 1941”, niet identiek aan 41a of 41b, met
wederom vijf bladzijden van “Corrigenda Isagogiae”, die echter niet geheel
identiek zijn aan de “corrigenda” bij 41a en 41b, nu echter samengevoegd
(geniet) met de overige tekst

41d een uitgave van “september 1941”, niet identiek aan 41a, 41b of 41c; een
lijst van “corrigenda” ontbreekt zonder dat de correcties in de tekst zijn
opgenomen

43 de theja-uitgave van 1943, gebaseerd op 41d, met verdiscontering van (de
meeste) items van de lijst van corrigenda van de 41-versies

45 Vollenhovens exemplaar van 41b met opschrift “Gecorrigeerd college-
exemplaar” en handtekening, verandering van het jaartal “1941” in “1945”,
met vele correcties in de marge, daarbij mede opgenomen correcties van de
“Corrigenda Isagogiae” behorend bij de 41-versies

67 de uitgave van het Filosofisch Instituut vu van 1967, nagenoeg identiek aan
43

We merken hierover het volgende op. Van de meeste bovengenoemde versies
zijn meerdere exemplaren bekend. Dit geldt echter niet voor 45, aangezien
Vollenhovens eigen gecorrigeerde college-exemplaar uniek is.

De codes “43” en “67” komen meestal gezamenlijk voor, verbonden met
een slash – dus: 43/67 –, dit om aan te geven dat de tekst van de uitgave
van 1967 feitelijk die van 1943 is. De codes 43 en 67 komen slechts enkele
keren apart voor, namelijk op die plaatsen waar deze teksten onderling ver-
schillen. In verband met Vollenhovens eigen exemplaar (code 45) is het van
belang op te merken, dat de door Vollenhoven als nieuw aangebrachte wijzi-
gingen (die niet vermeld worden in de “Corrigenda Isagogiae”), ook niet in
67 zijn terug te vinden. Aangezien 67 een herhaling is van 43, zijn de wijzi-
gingen in 45 de laatste die door Vollenhoven zijn aangebracht. Vollenhoven
eigen college-exemplaar is daarom als basis genomen voor de referentie-
tekst.

Er wordt vaak naar meerdere achtereenvolgende versies van de Isagogie
verwezen. De codes van de vroegste en laatste versies, die relevant zijn voor
de verwijzing, worden dan gebruikt, met een koppelteken, bijvoorbeeld 32–
41d. Dit verwijst naar alle versies vanaf 1932 tot en met de vierde van
1941. Een enkele keer wordt naar versies verwezen die niet aaneensluiten,
bijvoorbeeld “41a–41b, 45”. In dit geval zijn de versies 41c, 41d en 43/67
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niet betrokken. Bij het gebruik van “32” moet men in gedachte houden dat
deze code alle stencil-identieke versies van 1932, 1933, 1935, 1936 en 1937
duidt. Met ander woorden, bij het code-gebruik van bijvoorbeeld “30–32”,
wordt gerefereerd aan alle uitgaven voorafgaande aan die van 1939.

De nummering van de paragrafen van de Isagogie is eveneens weergege-
ven in vetgedrukte cijfers. Verwarring met de codes van de uitgaven doet zich
echter niet voor. Immers de nummering van de paragrafen blijkt duidelijk uit
de context, en wanneer verwezen wordt naar een paragraaf, dan wordt dit
steeds als zodanig aangegeven.

2. De variante tekstdelen

De Isagogie is vanaf de eerste uitgave opgebouwd uit doorlopend genum-
merde paragrafen. Een genummerde paragraaf is in deze tekstkritische editie
als eenheid van bewerking genomen.

Op drie manieren zijn de variaties in de lezing van de genummerde para-
grafen van de versies voorafgaand aan die van 1945, verwerkt:

(i) door weergave in een kritisch apparaat onderaan de bladzijde: woor-
den, zinsneden of enkele zinnen binnen een paragraaf, die in vorige versies
afwijken van de referentietekst, zijn weergegeven in een kritisch apparaat
onderaan de bladzijde waar de variante lezing zich voordoet. In verband
hiermee worden ‘cijfers met streepjes’ (of genummerde streepjes) gebruikt,
waarover zo dadelijk meer.

(ii) door weergave van een gehele paragraaf tussen die van de referentietekst:
wanneer een paragraaf ingrijpend is herschreven en het gebruik van het kri-
tische apparaat niet praktisch is om de wijzigingen aan te geven, wordt de
gehele paragraaf met de voormalige inhoud weergegeven tussen de herschre-
ven versie van de referentietekst en (meestal) de volgende paragraaf. (Een
enkele keer wordt de voormalige tekst vóór de herschreven tekst geplaatst.)
Deze voormalige tekst is altijd ingesprongen en in een kleiner lettertype gezet.
Zo’n ingesprongen tekst wordt ook altijd aangekondigd bij de nummerdui-
ding van de betreffende paragraaf.

(iii) door weergaven van een reeks van opeenvolgende paragrafen in een
appendix: wanneer onderdelen van de tekst, die meerdere aaneensluitende
paragrafen bevatten, opnieuw geschreven zijn, is het oudere, vervangen tekst-
deel integraal in Appendix i of Appendix iia opgenomen.

Voor een overzicht van de Isagogie versies wordt verwezen naar Appendix
iiia, die een overzicht biedt van de indelingsstructuur van Isagôgè Philosop-
hiae, en naar Appendix iiib, het vergelijkend overzicht van de paragraafop-
gaven.
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Van deze drie bewerkingen verdient vooral het gebruik van het kritische
apparaat een nadere uitleg.

Om verschillen tussen versies binnen een paragraaf van een beperkt be-
reik – zoals gezegd, van een enkel woord tot meerdere zinnen – aan te geven,
wordt een kritisch apparaat onderaan de bladzijde gebruikt. Het bereik van
het gewijzigde gedeelte (het begin en het einde ervan) wordt aangegeven met
twee verhoogde streepjes van gelijk nummer binnen de paragraaf. Het begin
wordt aangegeven waar het cijfer vóór het streepje staat – aldus: x– – ; het
einde van het betreffende tekstbereik met een cijfer na het streepje – dus: –× –.
Onderaan de bladzijde is een noot opgenomenmet hetzelfde cijfer waarin een
vroegere lezing van het gemarkeerde tekstdeel wordt weergegeven, en/of iets
medegedeeld wordt over het gemarkeerde tekstdeel.

We geven enkele voorbeelden.

(i) De tweede zin van paragraaf 3 ziet er als volg uit:

Het gaat 1–er namelijk om, te–1 leren de moeilijkheden voor welke het denken
2–komt te staan–2, aan te pakken vanuit eigen standpunt.

Hier worden twee zinsneden met verhoogde genummerde streepjes aangege-
ven. Onderaan de bladzijde van paragraaf 3 ziet men als voetnoten:

1 30–39: er om te 2 30–39: ons stelt

Deze noten geven aan dat in de versies van de Isagogie van 1930 tot en met
1939, er op beide gemarkeerde plaatsen een andere lezing is, namelijk de
lezing aangegeven in de noten. In die versies (van 1930 t/m 1939) leest deze
zin daarom als volgt:

Het gaat er om te leren de moeilijkheden voor welke het denken ons stelt, aan
te pakken vanuit eigen standpunt.

Men ziet in een oogopslag de genealogie van deze zin tussen 1930 en 1945.
Mits anders aangegeven is de zin zoals in de referentietekst is aangegeven,
die van de definitieve versie van 1945. In dit geval is deze zin van na 1939,
dus vanaf 41a.

(ii) Een ietwat meer complex voorbeeld is de volgende zin uit paragraaf 22.

De Heilige Schrift duidt de verhouding van “aarde” tot deze bonte veelheid
aan als een van het 8–aanvankelijk 7–omsluitende–7 tot het aanvankelijk inge-
slotene–8 (Genesis 1:2), en 10–de evolvering van het laatste uit het eerste als
het werk van de Geest Gods, 9–Die–9,–10 dit alles in onderling verband tot ont-
wikkeling leidt.
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In de voetnoten bij deze paragraaf staat:
7 43/67: insluitende 8 32–39: omsluitende tot het ingeslotene 9 39: Die gelijk
een moedervogel met liefdevolle warmte 10 32: de Geest Gods als een vogel
die met moederlijke liefdewarmte

Ten eerste wijzen we erop dat dit voorbeeld behoort tot een tekstdeel dat in
1932 opnieuw is opgesteld, wat in noot 1 ter plaatse wordt medegedeeld.
De verwijzingen in dit tekstdeel gaan daarom niet verder terug dan tot
1932.

We zien vervolgens dat hier tweemaal een wijziging in een andere wijzi-
ging voorkomt, namelijk het 7e streepjespaar ligt binnen het bereik van het
8e streepjespaar, en het 9e streepjespaar ligt binnen het bereik van het 10e

streepjespaar. Zoiets heeft alleen zin wanneer het meer omvattende bereik
(van de 8e en 10e streepjesparen) een vaste basis is voor de wijziging die daar
binnen vallen (van respectievelijk de 7e en de 9e streepjesparen). Dit wil dus
zeggen dat de tekst van het meer omvattende bereik eerder definitief was dan
de tekst van het minder omvattend bereik. (De twee gevallen van wijziging
binnen een wijziging zijn onderling onafhankelijk.)

Een dergelijk “bereik binnen een bereik” is het makkelijkst te lezen door
de cijfers in hun natuurlijke volgorde te volgen, waardoor menmet een steeds
vroegere afwijkende lezing van de definitieve tekst te maken krijgt.

Nemen we het eerste geval van de 7e en 8e streepjesparen. De definitieve
lezing, dus die van 45, is (we zetten de genummerde streepjesparen tussen
haakjes, om deze makkelijker even weg te denken):

[1] … het [8–]aanvankelijk [7–]omsluitende[–7] tot het aanvankelijk ingeslotene[–8]

(Genesis …

Doordat eerst een acht en dan een zeven verschijnt, tegen de natuurlijke orde
in, waarschuwt dit voor een ‘wijziging binnen een wijziging’. Maar wanneer
men de natuurlijke volgorde van de getallen aanhoudt, dan let men eerst op
de lezing bij het 7e streepjespaar. Die lezing volgens noot 7 is van 43/67:

[2] … het [8–]aanvankelijk insluitende tot het aanvankelijk ingeslotene[–8] (Gene-
sis …

Dus de lezing van 45 verschilt van die van 43/67 doordat in laatstgenoemde
de term “insluitende” voorkomt in plaats van de term “omsluitende” van de
definitieve lezing.

Dan let men op het 8e streepjespaar. Dat geeft een eerdere wijziging van
de tekst aan, wat volgens noot 8 de lezing uit 32–39 is, namelijk:

[3] … het omsluitende tot het ingeslotene (Genesis …
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Dit is dan de vroegste lezing, van 32, aangezien, zoals gezegd, de lezing
van 30–31 van deze paragraaf apart wordt aangegeven.1

Het tweede geval van het zinsdeel met de 9e en 10e streepjesparen behan-
delt men op dezelfde manier. De definitieve lezing is die volgens de hoofd-
tekst:

[1’] … en [10–]de evolvering van het laatste uit het eerste als het werk van de
Geest Gods, [9–]Die[–9],[–10] dit alles …

Houdt men weer de natuurlijke volgorde van de cijfers aan, dan treft men
bij het 9e streepjespaar de lezing van 39 aan, die luidt, volgens noot 9:

[2’] en [10–]de evolvering van het laatste uit het eerste als het werk van de Geest
Gods, Die gelijk een moedervogel met liefdevolle warmte[–10] dit alles …

Met andere woorden, na 39 is “gelijk een moedervogel met liefdevolle warm-
te” komen te vervallen.

Maar noot 10 geeft aan dat er nog een eerdere lezing was, namelijk die
volgens 32:

[3’] … en de Geest Gods als een vogel die met moederlijke liefdewarmte dit alles
…

Samenvattend, door de natuurlijke orde van de cijfers te volgen bij een bereik
binnen een bereik van streepjesparen, dan treft men een steeds vroegere
lezingen van een aangegeven tekstdeel.

Soms zijn er meerdere afzonderlijke bereiken binnen een omvattend be-
reik. Een voorbeeld hiervan is in paragraaf 4 (zie aldaar). Na het vierde
streepjespaar komt men ‘11–’ tegen. Dat kondigt wijzigingen binnen de wij-
ziging van het elfde streepjespaar aan, namelijk de wijzigingen genummerd
tussen 4 en 11. Men leest de wijzigingen in de volgorde van de nummering.
Komt men bij ‘–11’ (zie onderaan de bladzijde waar deze paragraaf eindigt),
dan ziet men dat het gehele tekstdeel dat gemarkeerd is door het elfde streep-
jespaar, in 30–41a anders luide, namelijk conform de lezing van noot 11.

(iii) Het is makkelijk in te zien hoe niet alleen bewerkingen van bestaande
tekstgedeelten kunnen worden weergegeven met verhoogde genummerde
streepjesparen, maar ook toevoegingen en verwijderingen.

Een voorbeeld van een toevoeging is het volgende uit paragraaf 3. Binnen
die paragraaf komen twee opmerkingen voor. Bij de tweede opmerking treft
men:

17–Opm. 2.–17

1 Tussen 39 en 43 was de lezing van deze zinsnede conform de definitieve tekst van 45. De
herkomst van deze afwijkende lezing van 43/67 is dan ook onzeker; waarschijnlijk van de
typist(e) van 43 en overgenomen door de typiste van 67.
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Noot 17, onderaan de bladzijde, stelt vast: “Vanaf 31.” Dus in 1931 werd
“Opm. 2” toegevoegd, en is sindsdien deel geworden van de definitieve tekst.
Let wel, de mededeling is niet dat de gehele tekst van opmerking 2 in 1931
is toegevoegd. Dan had ook de tekst van deze opmerking binnen het bereik
van de verhoogde genummerde streepjes moeten zijn geplaatst. Verhoogde
genummerde streepjes markeren woorden, in de zin van tekens, niet bete-
kenis. Het is dan onduidelijk hoe het met de tekst van deze opmerking zit.
Dezelfde noot geeft daar een nadere verklaring over: “In 30 maakt de tekst
van deze opmerking deel uit van de hoofdtekst in aansluiting op de vooraf-
gaande alinea.” Nu is duidelijk dat vanaf versie 1931, Vollenhoven een stuk
tekst, dat in 30 tot de hoofdtekst behoorde, afzonderde en tot opmerking
maakte, en voegde daarbij toe: “Opm. 2.”

Een voorbeeld van een verwijdering is reeds met noot 9 van paragraaf 22
in het tweede voorbeeld boven aangegeven. We bespreken nog een voorbeeld.
In paragraaf 22, maar nu binnen de apart weergegeven lezing van deze
paragraaf volgens 30–31, komt het 14e streepjespaar daar als volgt voor:

… niet voor menselijke ontleding vatbaar 14–is.–14

Noot 14, onderaan de bladzijde, geeft aan (hier weergegeven met inkorting
van de tekst):

14 30: is. Want de Onzienlijke […] dingen die gezien worden (Hebreeën 11:3).

In de versie van 1930 is er dus nog een stuk tekst na het woordje “is”, wat
vanaf 31 is verwijderd.

We merken hier op dat, wanneer een tekstdeel is verwijderd, er behoefte is
aan een aanhechtingsmogelijkheid in de referentietekst. In dergelijke gevallen
wordt het woord dat voorafgaat aan het verwijderde gedeelte gebruikt om
als aanhechtingspunt te dienen van de verwijderde tekst – zoals “is” in
het zojuist besproken voorbeeld, en “Die” in noot 9 van voorbeeld (ii) –.
Maar soms wordt het eerste woord na het verwijderde gedeelte voor dit doel
gebruikt, wanneer dit meer gepast is.

In de boven besproken voorbeelden komt tevens naar voren het dubbele
gebruik van de codes in het kritische apparaat. Wanneer een noot (of deel van
een noot) met de code van een Isagogie-versie begint en gevolgd wordt door
een dubbelpunt, dan wordt daarna een tekstdeel van Vollenhoven geciteerd
(zonder gebruikmaking van aanhalingstekens). Dit eindigt met een punt of
teken alleen wanneer het geciteerde tekstdeel dit heeft. Wordt in die noot na
het citaat nog meer informatie verstrekt, dan wordt het vervolg gescheiden
van het voorgaande door een “||”-teken (zie noot 2 van paragraaf 1 waar
dit teken voor het eerst voorkomt). Dat vervolg kan wederom een citaat zijn
(ingeleid door een Isagogie-code met dubbelpunt) of een opmerking van de
redacteur (zoals in noot 2 van paragraaf 1).
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Waar het kritische apparaat gebruikt wordt voor een redactionele mede-
deling, daar begint een opmerking van de redacteur nooit met de code van
een Isagogie uitgave. Standaard inleidende woordjes zijn: “In”, “Vanaf”,
“Niet in”, “Alleen in”, enz. Op deze wijze is er geen verwarring tussen cita-
ten van Vollenhoven en opmerkingen van de redacteur. Een opmerking van
de redacteur heeft ook altijd een afsluitende punt.

3. Overige redactionele opmerkingen

Een enkele keer is er behoefte iets aan te geven in de tekst dat het meest
natuurlijk via een standaard “voetnoot” plaatsvindt. Dat is hier niet nage-
laten. Op de plaats waar ze direct betrekking op hebben, wordt (het gebrui-
kelijke) verhoogde cijfer, nu één keer, niet twee keer, en zonder streepje
gebruikt. Hierdoor zijn voetnootnummers duidelijk te onderscheiden van de
nummers van de streepjesparen. Een aparte cijfer-reeks voor dergelijke voet-
noten is daarom niet nodig. De mededeling van deze noten komt voor in de
volgorde tussen de noten van de streepjesparen.

Om ook hier een voorbeeld van te geven, zie noot 4 van paragraaf 13. In
de tekst komt dit nootcijfer (zonder streepje) voor bij de eerste indelingsletter
“i.”. De noot zelf verstrekt de mededeling: “De indelingscijfers i, ii, en
iii, alsmede de indelingsletters A en B, komen alleen voor in 45.” Door
gebruikmaking van een noot-mededeling wordt in dit geval een onnodige
belasting van het kritische apparaat voorkomen. Anders zou hier bij elk
van de drie indelingscijfers en twee indelingsletters – dus vijf keer – een
genummerd streepjespaar (om ieder van de cijfers en letters) moeten worden
gebruikt, met steeds de identieke mededeling: “Alleen in 45”.

Voetnoten in de tekst van de Isagogie zelf komen slechts zelden voor. Deze
noten zijn in de tekst opgenomen tussen ronde haakjes, op de plaats waar ze
direct betrekking hebben.

De redacteur heeft de referentietekst op diverse manieren bewerkt. Ten
eerste zijn er op een beperkt aantal plaatsen kleine toevoegingen tussen recht-
hoekige haakjes aangebracht. Deze zijn echter tot een minimum beperkt.
Ook is een fout in de becijfering van de paragrafen, die van 41a stamt,
gecorrigeerd. (Na paragraaf 63 werd namelijk de nummering met “62” her-
vat, zodat de nummering van de paragrafen vanaf deze plaats feitelijk met
twee eenheden achter liep.) Verder is de interpunctie enigszins aangepast, met
name de dubbelpunt. Wanneer Vollenhovens royaal gebruik van de dubbele
punt feitelijk alleen de functie van een punt heeft, is die door een punt ver-
vangen. De spelling is in de huidige uitgave aangepast aan de regels van Het
Groene woordenboek (2002).

Verder is er ook consistentie aangebracht in een aantal bestaande gebrui-
ken van Vollenhoven. Retorische vragen zijn nu allemaal geplaatst binnen
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aanhalingstekens. Waar er meer dan één opmerking in een paragraaf voor-
komt, worden deze nu uniform genummerd. Deze wijzigingen zijn stilzwij-
gend uitgevoerd. Dan is de vermelding van “Grieks” of “Latijn” bij apart
ingevoegde woorden uit deze klassieke talen, zonder uitzondering expliciet
gemaakt. Aangezien dit de toevoeging van een woord betreft, is die tussen
rechthoekige haakjes geplaatst. Ook zijn verwijzingen naar voorafgaande of
nakomende paragrafen nu allemaal gespecificeerd. En de herkomst van cita-
ten uit de Bijbel of andere kerkelijke documenten is aangegeven op de enkele
plaatsen waar dit ontbrak.
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Handhavend het houdbare van eigen
positie, kritisch onderzoekend het
resultaat niet alleen door anderer,
maar ook door eigen denken vroeger
bereikt, consequenties aandurvend –
zo komt men al worstelend verder,
en behaalt een dubbele winst: ’n
versterkte positie en een beslister
afwijzing van wat daarmee strijdt.

D.H.Th. Vollenhoven
Isagôgè Philosophiae, par. 3

… dit sublieme dictaat …

G. Puchinger
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1-ISAGÔGÈ-1 PHILOSOPHIAE

2-College-dictaat

van

Dr. D.H.Th. Vollenhoven-2

1 30–43: isagogè 2 Vanaf 39.



2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 70.



2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 71.

Voorwoord1

Op aandrang van meer dan één zijde verschijnt, dank zij de hulp van het
Bureau der Centrale Interfaculteit aan de Vrije Universiteit, mijn Isagogie,
die reeds enige jaren niet meer verkrijgbaar was, thans opnieuw.

De aangebrachte wijzigingen bleven beperkt tot correcties van technische
aard. Want mijn aanvankelijk plan, het geheel hier en daar wat bij te werken,
zou in feite toch op een omwerking zijn neergekomen. En daarvan kon geen
sprake meer zijn: de tijd en de krachten die me resten meen ik beter te
kunnen reserveren voor de verdere uitwerking van de consequent probleem-
historische methode, wier resultaten me nog telkens verrassingen brengen.

Moge dit dictaat ook thans het doel dienen, in de titel aangegeven.

D.H.Th. Vollenhoven

Amstelveen,
maart 1967

1 Alleen in 67.
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Isagôgè1 Philosophiae

2-Woord vooraf -2 [41a–45]

3-Eerst-3 een enkel woord over naam, doel en methode van dit college en over
de indeling van dit dictaat.

1. Naam

Deze bestaat uit twee delen. Het eerste is “isagôgè”; als bepaling is daaraan
toegevoegd “philosophiae”. Bij de betekenis van elk dezer woorden (A en B)
en bij die van hun verbinding (C) staan we even stil.

A. “Isagôgè” is 4-de Nederlandse-4 transcriptie (weergave van een vreemd
woord in het schrift van een andere taal) van het Griekse eisagôgè. Dit woord
is samengesteld uit eis – naar binnen – en agôgè van agein – het voeren –.
Isagôgè betekent dus inleiding.

B. “Philosophiae” is een verbogen vorm van philosophia. Dit woord is
eveneens samengesteld. De bestanddelen zijn philos – bevriend – en sophia –
wijsheid –. Filosofie betekent dus liefde tot wijsheid.

Nu is deze omschrijving reeds oud: mag men de traditie geloven, dan
stamt zij zelfs van Pythagoras, een Grieks wijsgeer uit de 6e eeuw voor
Christus. Bij hem was ze echter met een ernstige misvatting verbonden.
Pythagoras moet namelijk hebben gezegd, dat hij, wijl mens, niet, gelijk
de goden, wijsheid bezat, maar naar wijsheid streefde, wat onderstelt, dat
menselijk denken naar het bezit van goddelijke wijsheid kan staan. Om deze
misvatting af te snijden is het goed reeds dadelijk op te merken, dat we bij
de omschrijving van “filosofie” als “liefde tot wijsheid” uitsluitend met voor
mensen bereikbare, dus met menselijke wijsheid te doen hebben.

Wat nu de verhouding van de term “filosofie” tot deze menselijke wijsheid
betreft, dient te worden opgemerkt, dat, al moge genoemd woord allereerst
dit menselijke streven aanduiden, het toch ook iets anders betekent, namelijk
het samenstel van oordelen, welke uitdrukken de kennis welke men bij dit
streven verkreeg. Filosofie betekent dus zowel een 5-daad-5 als een resultaat.

1 In 41a steeds weergegeven als isagogè; vanaf 41b als isagoogè. 2 41a: Inleiding. || De
hoofdtekst is vanaf 41a; de tekst volgens 30–39 is weergegeven hierna. 3 41a: Vooraf 4 Vanaf
41b. 5 41b–43/67: daad
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C. “Isagôgè philosophiae” betekent dus:

1e inleiding tot 6-filosoferen-6, en
2e inleiding tot het verstaan van het daarbij door anderen verkregen resul-

taat.

Isagogie is dus steeds, in welke zin men deze term ook gebruikt, een inleiding,
dat wil zeggen een helpende werkzaamheid; dus niet een boek of een dictaat,
al noemen we die laatste ook wel eens kortweg met dezelfde naam. Zo’n
dictaat moet er dan ook niet “ingezet”, maar dient te worden gebruikt. De
volzinnen duiden namelijk gedachten aan, die 7-bedoelen-7 de lezer te leren
de kwesties op verschillend gebied wijsgerig aan te pakken.

Tekst volgens 30–39

Isagogè Philosophiae

Inleiding

Vooraf een enkel woord over naam, doel en methode van dit college en over de
indeling van dit dictaat.

§1. Naam

Deze bestaat uit twee delen. Het eerste is “isagogè”; als bepaling is daaraan
toegevoegd “philosophiae”. Bij de betekenis van elk dezer woorden (a en b) en
bij die van hun verbinding (c) staan we even stil.

a. “Isagogè” is transcriptie (weergave van een vreemd woord in 1-het schrift van
een andere taal-1) van het Griekse 2-eisagoogè-2. Dit woord is samengesteld uit
eis – naar binnen – en 3-agoogè-3 van agein – het voeren –. 4-Isagogie-4 betekent
dus 5-inleiding-5.

b. “Philosophiae” is 6-een verbogen vorm [van] philosophia. Dit woord is-6

eveneens samengesteld. De bestanddelen 7-zijn-7 philos 8- – vriend –-8 en sophia 9- –
wijsheid –. Filosofie betekent dus: liefde tot wijsheid-9. Pythagoras, een wijsgeer
uit de 6e eeuw vóór Christus, moet hebben gezegd, dat hij, wijl mens, niet de
wijsheid bezat en dus wijs was, maar naar wijsheid streefde. 10-Nu laten we deze
stelling met haar verwarring van goddelijke en menselijke wijsheid voor wat ze
is; in ieder geval hebben we hier, waar we immers over menselijke wetenschap
hebben te handelen, slechts met menselijke wijsheid te doen.

6 41a: het filosoferen 7 43/67: bedoelden
1 30: een ander schrift 2 30–32: eisagôgè 3 30–32: agôgè 4 30–31: Het woord || 32: Dit woord
5 30–32: inleiding 6 Vanaf 39. 7 30: komen van 8 Alleen in 39. 9 Alleen in 39.
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Wat nu de verhouding van de term “filosofie” tot deze menselijke wijsheid
betreft, dient te worden opgemerkt, dat, al moge genoemd woord allereerst dit
menselijk streven aanduiden, het toch ook iets anders betekent, namelijk-10 het
samenstel van oordelen, welke uitdrukken de kennis welke men bij dit streven
verkreeg. Filosofie betekent dus zowel een daad als een resultaat.

c. “Isagogè philosophiae” betekent dus12-:

1e inleiding tot het filosoferen, en
2e inleiding tot het 11-verstaan-11 van het daarbij door anderen-12 verkregen

resultaat;

doch isagogie is steeds een inleiding, een helpende werkzaamheid, niet een boek
of een dictaat, al noemen we die laatste 13-ook-13 wel eens kortweg met dezelfde
naam.

Zo’n dictaat moet er dan ook niet 14-“ingezet”-14, maar moet [worden] ge-
bruikt. De volzinnen duiden namelijk gedachten aan, die bedoelen de lezer te
leren de kwesties op verschillend gebied wijsgerig aan te pakken.

2. Doel

Bij een inleiding als werkzaamheid onderscheidt men naast de in te leiden
en de inleidende persoon ook datgene, waarin laatstgenoemde de ander
binnenleidt. Men denkt daarbij aan een gebouw. Met dit laatste beeld hebben
we echter voorzichtig te zijn: voeren we het te ver door, dan verliezen we
immers uit het oog de eerste betekenis van het woord filosofie, namelijk
filosoferen, en zien nog slechts de tweede, namelijk die van 1-resultaat.

Nu heeft ook een inleiding tot de wijsbegeerte in de tweede betekenis
van deze term ongetwijfeld goede zin. Met name geldt dit wanneer men zich
op de hoogte heeft te stellen van de vele resultaten bij tal van wijsgeren, in
de vorige eeuwen aan te treffen: een goede bestudering van de geschiedenis
der filosofie is zonder zulk een inleiding als later in de Conspectus Historiae
[“Overzicht van de geschiedenis”] volgt, kortweg niet mogelijk. En ook een
inleiding tot het werk van tijdgenoten kan nodig zijn. Zo wanneer het door
een of andere denker gevondene voor een bepaald milieu moeilijkheden
oplevert.-1 In die geest schreef Dr. A. Drews een inleiding op de wijsbegeerte
van Ed. von Hartmann (1902), Dr. H.A. van Andel een op het werk van Dr.
H. Bavinck en 2-Dr. W. Reyer-2 een op de gedachtegang van 3-E. Husserl-3 en

10 30–32: Intussen, al moge het woord “filosofie” allereerst dit menselijk streven aanduiden,
het betekent toch ook iets anders, namelijk 11 32: bereiken 12 30–31: zowel inleiding tot het
filosoferen als tot het daarbij door anderen reeds 13 30–31: twee || 32: twee ook 14 30: ingezet
|| 31: in-gezet
1 30–39: resultaat. Nu kan een inleiding in het door een of ander denker gevondene nodig
zijn wegens de moeilijkheden, welke diens probleemstelling oplevert voor een bepaalde kring.
2 32–45: Dr. E. Reyer || Deze naam is niet te achterhalen. 3 30–43/67: Husserl
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diens school (1926). De auteur van zulk een inleiding meent meestal, dat z’n
leermeester verschillende vraagstukken goed heeft gezien. Toch blijft 4-ook
zulk een inleiding-4 rechtstreeks slechts toeleiding tot 5-gedachten en boeken-5

van een ander en eerst indirect tot de problemen, namelijk voorzover ze door
een ander zijn gezien en opgelost.

Waarop6 het 7-zo in het ene als in het andere geval-7 aankomt, is 8-dit-8:
“Heeft de besprokene de moeilijkheden genoegzaam gezien en heeft hij de
problemen juist gesteld?” En deze vragen kan men niet beantwoorden zonder
in te gaan op de stand van zaken, over welke ook de besproken denker, als
’t goed is, heeft gedacht.

Dat ingaan op de stand van zaken dient daarom bij een inleiding met wijs-
gerig karakter voor te zitten. 9-Met andere woorden:-9 wanneer men bij enig
onderzoek niet tot helderheid kan komen, moge de eerste vraag al zijn: “Wat
zei deze of die er over?” – het antwoord op deze vraag mag nooit het laatste
zijn: het door een ander gezegde kan immers verder helpen, maar het kan ook
achteruit zetten. Het laatste geschiedt bijvoorbeeld wanneer hij enkele moei-
lijkheden, die we zelf wel ontwaarden, niet zag en wij ze nu voortaan ook
ter zijde laten. Steeds dient dus na lezing van een wetenschappelijk werk –
althans door wie wetenschappelijk wil bezig zijn – gevraagd te worden: “Is
10-het door de auteur beweerde wel juist, dat wil zeggen klopt-10 het met
de stand van zaken?” En alleen indien men meent te weten, dat 11-deze-11

vraag bevestigend mag [worden] beantwoord, kan men rustig aan het schrij-
ven gaan, ook al zal dit bevestigend antwoord lang niet door allen worden
overgenomen. Zo gaf [J.G.] Walch een inleiding in de filosofie (1727) – hier
12-gememoreerd-12, wijl ze 13-in de tijd na de Renaissance wel-13 de oudste is
onder die naam – van zuiver rationalistisch standpunt. Hij 14-meende dat-14

de stellingen van hem en zijn geestverwanten, de rationalisten, steunden op
de stand van zaken.

Een derde groep van inleidingen wordt gedragen door de gedachte, dat
de vraagstukken met welke de wijsbegeerte zich bezighoudt, tot nog toe –
geheel of ten dele – verkeerd werden gesteld. Zulke inleiders beginnen vaak
met negaties, dat wil zeggen 15-met-15 afwijzing van 16-anderer-16 theorieën,
of verwerken die tenminste in de uiteenzetting van wat ze menen gevonden
te hebben. Zo doen bij de ouderen bijvoorbeeld [J.G.] Fichte (1797 en 1801)
en [J.F.] Herbart (1813), bij de nieuweren de Fransman Charles Renouvier
17-(1895)-17, onze landgenoten J.P.N. Land (1889, 21900) en J.G. Wattjes

4 30–39: zo’n werk 5 30–39: boeken en gedachten 6 In 30–39 begint hier geen nieuwe alinea.
7 30–39: dan echter 8 30–39: dit 9 Vanaf 41a. 10 30–31: dit volledig en juist? Klopt 11 30–31:
de laatste 12 30–39: genoemd 13 Vanaf 41a. 14 30: meende, ver genoeg te zien en hield het er
voor, dat 15 Vanaf 41a. 16 43/67: andere 17 30–39: (1885)
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(1926), de Duitsers Fr. Paulsen (1892, 39–40192418), O. Külpe (1895, 121929),
19-Erich Becher (1926),-19 Wilhelm Wundt (1901, 81920) 20-en-20 W. Windel-
band (1914, 31923), 21-de-21 Engelsen G.S. Fullerton (1906) en B. Russell
(1912, 31918), 22-en de Belg L. de Raeymaker (1938, 21944)-22. Uit hun wer-
ken23 – met grote voorzichtigheid te gebruiken, daar ze geen van allen op
24-schriftuurlijk-24 standpunt staan – komen we dus niet slechts te weten wat
deze schrijvers positief beweren, maar ook wat ze bestrijden.

Opm. Het soms hoge nummer der herdrukken toont aan, hoe groot de behoefte
aan 25-inleiding-25 is – een behoefte tegenwoordig ook uitkomend in het roepen om
26-“eenheid in stijl”-26 bij academische vorming.

Ook deze auteurs gaan, voorzover hun standpunt dat toelaat, op de zaken
zelf in. 27-En ieder-27 die dat doet, kan, voorzover hij 28-dat-28 doet met inacht-

18 In 67 ontbreken de editie-cijfers “39–40”. 19 In 30–31 geplaatst na de jaartallen bij W. Win-
delband. 20 Vanaf 41a. 21 30–43/67: en de 22 Alleen in 45. 23 Voor de titels van de bedoelde
werken, zie de noot van de redacteur hierna. 24 30: ons 25 30–31: zulke werken 26 30–39:
eenheid van stijl 27 30–39: Ieder 28 30–31: dit

Opmerking redacteur bij noot 23. In strikte zin worden in paragraaf 2 alleen auteurs genoemd.
De bedoelde werken zijn de volgende.
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kende menschen. Bewerkt naar geschriften van Dr. H. Bavinck. Kampen: Kok, 1921.

Becher, Erich, Einführung in die Philosophie. München: Duncker & Humblot, 1926.
Drews, Arthur Christian Heinrich, Eduard von Hartmanns philosophisches System im Grun-

driss. Heidelberg: Carl Winter’s Universitäts-buchhandlung, 1902.
Fichte, Johann Gottlieb. Waarschijnlijk worden de volgende werken bedoeld: “Erste Einlei-

tung in die Wissenschafslehre” en “Zweite Einleitung in die Wissenschafslehre” beide in
Philosophische Journal 1797; en Darstellung der Wissenschafslehre, Tübingen 1801.

Fullerton, George Stuart, Introduction to Philosophy, 1906.
Herbart, Johann Friedrich, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, 1813, herausgegeben

von K. Häntsch, mit Einleitung, 1912.
Külpe, Oswald, Einleitung in die Philosophie. Leipzig: Hirzel, 1895, 12e druk 1929.
Land, Jan Pieter Nicolaas, Inleiding in de wijsbegeerte. ’s-Gravenhage: Nijhoff, 1889, 2e ed.

1900.
Paulsen, Friedrich, Einleitung in die Philosophie. Stuttgart: Cotta, 1892, 39e en 40e druk 1924.
Raeymaker, Louis de, Introduction à la Philosophie. Brussels: Editions Universitaires Les

Presses de Belgique, 1938, 2e ed. 1944.
Renouvier, Charles. Meest waarschijnlijk is Essais de critique générale (1854–1864), 2e edi-

tie 1875–1896, nader band IV: Introduction à la philosophie analytique de l’histoire,
1896/1897.

Reyer, Wilhelm, Einführung in die Phänomenologie. Leipzig: F. Meiner, 1926.
Russell, Bertrand, Problems of Philosophy. London: Williams and Norgate, 1912, 3e druk

1918.
Walch, Johann Georg, Einleitung in die Philosophie. Leipzig, 1727.
Wattjes, J.G., Practische wijsbegeerte. Delft: Meinema, 1924, herziene en vermeerderde tweede

druk 1926).
Windelband, Wilhelm, Einleitung in die Philosophie. Tübingen: Mohr, 1914, 3e druk 1923.
Wundt, Wilhelm, Einleitung in die Philosophie. Stuttgart: Kröner, 1911 [1901?], 8e druk 1920.
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neming van de grenzen der wijsbegeerte, en dus voorzover hij 29-goed-29

filosofeert, ons helpen.

3. Methode

A. Deze dient allereerst thetisch te zijn. Het gaat 1-er namelijk om, te-1 leren
de moeilijkheden voor welke het denken 2-komt te staan-2, aan te pakken
vanuit eigen standpunt.

Opm. 1. Dit thetische kan nooit 3-worden-3 vervangen door historicale uiteenzettin-
gen: historie der wijsbegeerte is immers iets anders dan wijsbegeerte. Derhalve is ook
de wetenschap omtrent deze historie (historica) iets anders dan inleiding.

Verbinding4 van beide methoden, nog onlangs door F. Heinemann (1929)* be-
proefd, bevordert de duidelijkheid niet en is dus niet aan te bevelen.

B. In de tweede plaats behoort de methode echter ook kritisch te zijn. Wie
filosofeert mag niet doen alsof voorgangers en tijdgenoten wijsgerige belang-
stelling misten. Hij heeft, integendeel, ernstig [/5] kennis te nemen van hun
uiteenzettingen. Wat hij echter 6-evenmin-6 mag, is: zweren bij de woorden
van een menselijke meester of heil zoeken in een geknutsel, waarbij hij, uit-
sluitend om mannen van gezag te ontzien, aan elk van hen iets ontleent.
Steeds heeft hij zich af te vragen: “Zagen ze de moeilijkheden voldoende
en stelden ze het probleem wel juist?” En diezelfde vraag heeft hij ook, en
zelfs herhaaldelijk, te stellen aan het door hem zelf verkregen resultaat. Die
nieuwe overweging van oude antwoorden en vragen zal kunnen voeren tot
tweeërlei resultaat: de bestudeerde oplossing voldoet of ze voldoet niet, het-
zij omdat 7-zij-7 verkeerd antwoordt op een juist gestelde vraag, hetzij ook
wijl ze uitging van een verkeerde probleemstelling.

Kritiek8 9-sluit-9 niet noodzakelijk in, dat het 10-nog eens rustig te overwe-
gen-10 antwoord reeds vroeger onvoldoende werd bevonden; kritisch onder-
zoek kan evengoed eindigen in een hartelijke aanbeveling van een door
anderen verkregen 11-of-11 een handhaven van eigen, door tegenstanders aan-
gevochten stelling. “Kritiek” is dus allerminst hetzelfde als “negatie”. Wel
kàn kritiek leiden tot een negatief resultaat. Doch ook zo’n negatief resul-
taat heeft grote waarde: het vasthouden van gedachten die telkens weer in

29 30–31: ècht
1 30–39: er om te 2 30–39: ons stelt 3 Vanaf 41a. 4 In 30–39 begint hier geen nieuwe alinea.
In 43/67 wordt deze alinea abusievelijk tot de hoofdtekst gerekend. 5 Vanaf deze plaats tot
het einde van paragraaf 4 ontbreekt de tekst in 45. 6 30: niet 7 30–31: ze 8 In 30–39 begint
hier geen nieuwe alinea. 9 30–31: sluit dus 10 Vanaf 32. 11 30–31: of in

*Opmerking redacteur. Het werk bedoeld in Opm. 1 is: Fritz Heinemann, Neue Wege der
Philosophie Geist-Leben-Existenz; eine Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Leipzig:
Von Quelle & Meyer, 1929.
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conflict komen met de hoofdlijnen van een systeem, ondermijnt immers de
kracht ervan en verhindert goede vragen te stellen en nieuwe resultaten te
bereiken.

C. Het thetische en kritische in de methode staan niet los naast 12-elkaar-12.
Vandaar, dat hier nog een enkel woord dient gezegd over beider verhouding.
Ze is mijns inziens deze: elke 13-kritische werkzaamheid sluit in-13, dat men
een stelling inneemt. ’t Kan best zijn, dat deze positie later onhoudbaar blijkt,
maar dat wil toch alleen zeggen, dat men 14-z’n positie enigszins heeft gewij-
zigd-14: men heeft zich iets teruggetrokken of 15-heeft een stelling ingenomen,
die men vroeger meende te moeten bestrijden-15. Maar hoe dit ook zij, alle
kritiek onderstelt, zal ze haar naam waard zijn, dat men 16-bepaalde gedach-
ten meent-16 te kunnen handhaven.
17-Opm. 2.-17 Vergeet men dit, dan rest in het uiterste geval dat men slechts onder-
stellenderwijs een standpunt inneemt: men aanvaardt het ene ogenblik de gedachten
van P en kritiseert met behulp van deze die van Q, om zich het volgende ogenblik
de positie van Q eigen te maken en de gedachten van P te onderzoeken. Indien dit
hypothetisch redeneren echter het enige is wat 18-men hier doet-18, leidt het tot niets
anders dan tot wijsgerig nihilisme.

Meestal19 gaat men niet zover. Ook dan geeft men 20-zich-20 niet steeds voldoende
rekenschap van eigen standpunt. Dit leidt er dan weer toe, dat men een bepaalde pro-
bleemstelling als juist aanvaardt, doch zowel de negatieve als de positieve beantwoor-
ding onvoldoende acht, en ze derhalve combineert, anderen waarschuwend voor de
eenzijdigheid van elk der twee partijen afzonderlijk. Zulk een 21-combinatie-21 moet
echter, indien de vraag werkelijk kan [worden] toegespitst op een “ja of 22-neen”-22,
[worden] verworpen. Want hebben beide partijen gelijk – in ’t andere geval is er van
23-combinatie-23 geen sprake –, dan is de probleemstelling onjuist en dient ze door
een andere vervangen en niet door een 24-combinatie-24 bemanteld [te worden].

Een25 nog minder gewenst verschijnsel is het eclecticisme, dat meestal niet eens
tot het al of niet juist gestelde probleem doordringt, maar enkele gedachten, hier en
daar 26-opgestoken-26, bijvalt, zonder zelfs te onderzoeken of ze elkaar wel verdragen.

Handhavend 27-het houdbare-27 van eigen positie, kritisch onderzoekend
het resultaat niet alleen 29-door 28-anderer-28, maar ook door eigen denken
vroeger bereikt-29, consequenties aandurvend – zo komt men al worstelend

12 30–39: elkander 13 30–31: kritiek onderstelt 14 30–39: *–dan–* elders positie heeft gekozen
(* Alleen in 30 en 31.) 15 30: is tot de tegenstander van voorheen overgelopen 16 30–31:
meent bepaalde gedachten 17 Vanaf 31. In 30 maakt de tekst van deze opmerking deel uit
van de hoofdtekst in aansluiting op de voorafgaande alinea. 18 30–31: we hier doen 19 In
30–39 begint hier geen nieuwe alinea. 20 30–39: zich echter 21 30–39: synthese || 41a–43/67:
combinatie 22 30–39: neen?” 23 30–31: een synthese || 32–39: synthese 24 30–39: synthese
25 In 30–31 begint hier geen nieuwe alinea. 26 30–31: ontmoet 27 30–39: de kern 28 41c–
43/67: anderen 29 30–31: van anderen, maar ook van zichzelf
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verder, en 30-behaalt een dubbele winst-30: ’n versterkte positie en een beslister
afwijzing van wat daarmee strijdt.

4. Indeling1

Deze volgt de onderscheiding in ’t voorlopig resultaat, 2-dus-2 van positief en
negatief.

Daarbij dient het positieve voorop te gaan. Anders dreigt immers het
waarlijk niet denkbeeldige gevaar, dat men nimmer met de negatie klaar
komt. En de voorstander van de afgewezen mening heeft er recht op te weten,
wat de achtergrond is van de kritiek, die tot deze afwijzing leidde.

Men3 kan nu eerst één bepaalde kwestie 4-aan de orde stellen en deze-4

positief en negatief afhandelen, vervolgens overgaan tot een tweede pro-
bleem, enzovoorts. 11-Deze werkwijze stuit echter op dit bezwaar, dat men,
om de verscheidenheid in vraagstelling en beantwoording te belichten, bij
ieder probleem de richtingen behoort te schetsen, die deze vraag aansneden,
dus noodzakelijk in doen van herhalingen valt. Derhalve verdient het reeds
uit overwegingen van tijdsbesparing voorkeur het positieve resultaat aaneen-
gesloten te geven.

5-Daarmee-5 is natuurlijk niet gezegd, dat het impliciet afgewezene wel
kan worden verwaarloosd: het dient, in tegendeel, nauwkeurig te worden
weergegeven, opdat men ook 6-anderer-6 opvattingen en terminologie kent
en 7-verstaat-7. Een en ander kan echter beter niet hier, maar in het overzicht
van de geschiedenis der wijsbegeerte plaats vinden, waarin immers 8-doch-8

de verschillende richtingen in het kader om haar grondgedachten en in de
lijst van haar tijd dienen te worden getekend.

Op deze gronden doet de Isagogie 9-het beste zich te beperken tot de
aaneengesloten uiteenzetting-9 van eigen positief 10-resultaat-10. Een enkele
negatieve opmerking beoogt dan ook uitsluitend de portee van het in de tekst
bedoelde te verhelderen.-11

30 30: wint een dubbel resultaat
1 In 45 ontbreekt de bladzijde waarop deze paragraaf zal zijn voorgekomen. 2 30–39: dus
die 3 In 30 begint hier geen nieuwe alinea. 4 Vanaf 41a. 5 41c–43/67: Daarna 6 41d–43/67:
andere 7 41c–41d: verslaat [sic] 8 41d–43/67: door [sic] 9 In 41d–43/67 weggevallen. 10 67:
resultaat verantwoording 11 30–41a: Doch het is ook mogelijk het positieve resultaat aaneen-
gesloten te geven en daarna, goeddeels daaraan parallel, het negatieve. De laatstgenoemde weg
wordt hier gevolgd. Vandaar dat ik indeel: ¶ Hoofddeel i: Het voorlopige positieve resultaat,
¶ Hoofddeel ii: Het voorlopige negatieve resultaat. ¶ *–In een aanhangsel worden dan enkele
boeken en tijdschriften voor zelfstandige studie genoemd.–* (* Alleen in 30–39.)

Opmerkingen redacteur bij noot 11. (a) Over de indeling in ‘Hoofddelen’, die in de definitieve
editie is komen te vervallen, zie ‘Algemene inleiding’. (b) Het aanhangsel van “enkele boeken
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1-Inleiding.-1 2-De plaats van de
wijsbegeerte in de kosmos en haar taak-2

5. 3-Een prealabele kwestie-3

Meestal is men reeds lang wijsgerig bezig, 4-voordat-4 men stilstaat bij de
vraag naar de plaats der wijsbegeerte in de kosmos en 5-naar haar-5 taak. Wie
echter anderen helpen wil, zal zeker zelf over dit punt licht dienen te hebben.
Doch ook indien dit het geval is, staat hij voor een moeilijke beslissing. Moet
zijn opvatting omtrent 6-taak en plaats-6 der wijsbegeerte bij de hulp, die
hij anderen 7-tracht te bieden,-7 voorop gaan, of doet hij beter voorlopig
daarover te zwijgen? Voor het laatste pleit, dat de 8-nauwkeurige-8 bepaling
van die plaats 9-en-9 de 10-volledige-10 omschrijving van deze taak steeds het
gebruik vergt van onderscheidingen, die in verband staan met 11-geheel-11

1 Alleen in 45. || 30–43/67: Hoofddeel i. Het voorlopige positieve resultaat. ¶ *–Inleiding.–* ¶
(* Vanaf 39.) 2 Vanaf 39. 3 30–32: Inleiding. 4 30–39: vóór 5 30–32: over haar || 39: haar
6 30–31: plaats en taak 7 30: biedt, 8 30: nauwkeurige 9 41d–43/67: op [sic] 10 30,41d–
43/67: volledige 11 30–39: heel

en tijdschriften”, waarnaar verwezen wordt in 30–39, is in 30–31 niet opgenomen. De litera-
tuurverwijzingen die in de overige uitgaven aan het einde van het dictaat zijn vermeld, luiden
als volgt.

32–39: N.B. Voor de inhoud van het tweede Hoofddeel, dus voor het voorlopige nega-
tieve resultaat, raadplege men *–voorlopig–* m’n Het calvinisme en de reformatie van
de wijsbegeerte, †–nader daarvan–† Deel i, Hoofdstuk iii: De grondstructuren [sic] der
onschriftuurlijke wijsbegeerte. [Zie Appendix iib.] (* Niet in 32. † 32: (dat D.V. binnenkort
verschijnt) en wel)

41a: Literatuur:

Ds. J.M. Spier.
Prof. Dr. H. Dooyeweerd, De wijsbegeerte der wetsidee, i–iii, Amsterdam, 1935–1936.
N.B. Voor de inhoud van het tweede Hoofddeel, dus voor het voorlopige negatieve resul-
taat, moge alsnog verwezen worden naar m’n dictaat Conspectus Historiae, nieuwste
editie.

41b–43,45: Literatuur:

A. Inzake de wijsbegeerte der wetsidee:

Ds. J.M. Spier, Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee, 2e [druk]. Kampen: J.H. Kok,
1940.
Prof. dr. H. Dooyeweerd, De wijsbegeerte der wetsidee, i – iii. Amsterdam: Paris, 1935–
1936.
Philosophia Reformata, 1[ste jaargang] Kampen: J.H. Kok, 1936 en volgende.

B. Inzake andere concepties.

Ten deze zij verwezen (i) naar de werken aangeduid in paragraaf 2 van dit dictaat; (ii) naar
de literatuur vermeld in mijn Conspectus Historiae, nieuwste uitgave.

In 67 is geen literatuurverwijzing opgenomen.
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12-de conceptie-12 en wier strekking eerst ten volle duidelijk wordt na tal van
uiteenzettingen. Aan de andere zijde: menige mislukking en teleurstelling op
wijsgerig gebied is juist dááraan te wijten, dat men verzuimde deze prealabele
kwestie onder de ogen te zien, en dus is tijdig waarschuwen plicht.

Vandaar13, dat ik, hoewel gaarne de genoemde bezwaren tegen de voor-
opstelling erkennend, toch 14-deze-14 kwestie 15-reeds hier, zij het ook slechts
kort, aan de orde stel.-15

1-6. De aard dezer kwestie-1

De reeds aangeduide onderscheidingen, die men in een inleiding niet kan
ontberen, 2-behoren-2 voor het grootste deel 4-tot de 3-theorie-3 omtrent het
kennen.-4 Nu5 geloof ik, dat men de portee van de meeste dezer onderschei-
dingen eerst aan het eind helder kan vatten. Vandaar, dat ik ze hier slechts
gebruik, en wel zo duidelijk mogelijk, doch voor 6-nadere-6 toelichting ver-
wijs naar 7-het Aanhangsel van dit Hoofddeel.-7

7. Wijsgerig bezig zijn is meer dan denken

Bekend is, hoe Descartes z’n wijsgerig systeem trachtte op te bouwen op de
stelling: Cogito, ergo sum, “Ik denk, dus ben ik”.

Nu1 8-ga ’k, om geheel verschillende zaken niet tegelijk te behandelen,
hier nog 2-niet op-2 het tweede deel van deze 3-stelling in.-3 En nog minder
wil ’k op het ogenblik de vraag opwerpen, of 4-geheel-4 het gedachten-
experiment, waarop deze bewering heet te berusten, met andere woorden
de poging het denken los te maken van z’n grondslag en van z’n verleden,
wel mogelijk is. ’k Stel hier alleen déze kwestie aan de orde, of, gesteld dat
de redenering van Descartes juist ware, “denken” (cogitare) de goede term
is voor wijsgerig-bezig-zijn. Met andere woorden, ik vraag slechts dit: “Is
‘filosoferen’ inderdaad hetzelfde als ‘denken’?”

Bij het zoeken van het antwoord op deze vraag overwegen we, dat het
woord “filosofie” 5-twee-5 betekenissen heeft, 6-namelijk streven naar en
bezitten van wijsgerige kennis, en dus-6 in beide heenduidt naar 7-kennen-7.

12 30–32: het systeem 13 In 30–31 begint hier geen nieuwe alinea. 14 30–32: aan deze 15 30–
32: het eerste Deel van deze studie wijd.
1 30–32: Deel i. De plaats der wijsbegeerte in de kosmos en haar taak. ¶ §6. Inleiding. 2 30–
32: zijn 3 41d–43/67: theologie [sic] 4 30–32: kentheoretisch van aard. 5 In 41d–43/67 begint
hier een nieuwe alinea. 6 30–31: de nadere 7 30–31: Deel v || 32–39: §95 en volgende [=
paragraaf 143 v.v.]
1 In 30–31 begint hier geen nieuwe alinea. 2 32–39: niet in op 3 32–39: stelling. || 41a–43:
stelling [in]. 4 32–39: heel 5 32–39: wel twee 6 32–39: maar 7 32: kennis
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Nu-8 duidt het woord 9-“kennen”-9 in de hier bedoelde betekenis iets aan,
waarvan op de een of andere wijze “denken” wel een bestanddeel is, maar
niet het geheel uitmaakt.

Vandaar dat 10-het antwoord op de gestelde vraag ontkennend moet
luiden. Met andere woorden:-10 wijsgerig bezig zijn en wijsgerig kennen 11-is
meer-11 dan denken.

8. Kennen en zijn [39–45]1

Letten we thans op het tweede lid in de stelling van Descartes, 2-met andere
woorden-2 op zijn “dus ben ik” (ergo sum). Is dit “dus” (ergo) te handhaven,
indien men – in overeenstemming met de vorige paragraaf – het “ik denk”
vervangt door “ik ken” (cogito door cognovi)?

Om hier te beslissen dient men natuurlijk eerst te weten, wat dit “dus”
voor Descartes betekende. Met andere woorden: de kwestie die hier rijst is
in de eerste plaats een van historische interpretatie.

Sommigen nu menen, dat “dus” hier een verband van identiteit zou
aanduiden. Dit kan echter niet juist zijn. Descartes stelt immers zijn en
denken niet ident: naast het denken kent hij nog de uitgebreidheid. Derhalve
3-is-3 zijns inziens het denken 4-slechts een onderdeel van-4 het zijn.

Nu bedoelt Descartes dit, rationalistisch, in déze zin, dat het denken de
kern 5-is van het zijn-5, een opvatting die we uiteraard verwerpen, gelijk
trouwens ook de gememoreerde indeling van het zijn.

Maar niet rationalistisch, doch juíst is zijn subsumptie 6-van het-6 denken
en kennen onder het zijn; het heeft namelijk goede zin van een niet-denkend
en van een niet-kennend zijn te spreken: er zijn immers heel wat dingen –
denk slechts aan stoffen, planten en dieren – die wel zijn, maar niet kennen.

We vinden dus:

a. negatief, dat kennen niet ident is met 7-zijn;-7

b. positief, dat kennen een onderdeel is van het zijn.

8 30–31: laat ik voorlopig het tweede deel van deze volzin met rust, en eveneens het onmogelijke
gedachten-experiment het denken los te maken van z’n grondslag, doch vraag nu alleen: “Is
filosoferen inderdaad gelijk aan denken?” ¶ Wanneer ’k vroeg: “Schuilt in filosoferen ook
denken?” dan zou het antwoord bevestigend moeten luiden: “Wijsgerig bezig zijn is zonder
denken niet mogelijk”. Doch daarmee is niet gezegd, dat filosoferen gelijk is aan denken. Want
filosofie is streven naar *–een soort van–* kennis en de door dit streven verworven kennis. ¶ Nu
(* Alleen in 31.) 9 30–31: “kennis” || 32: kennis || 39: kennen 10 Vanaf 32. 11 30–31: meer is
1 De hoofdtekst is vanaf 39; de teksten volgens 32 en 30–31 zijn separaat weergegeven hierna.
2 39: dus 3 39: behoort 4 39: tot 5 39: van het zijn is 6 67: van 7 39: zijn; en
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Opm. Onjuist zijn dus stellingen als deze: “Kennen is parallel met of 8-afbeelden-8

van het zijn”; 9-“Kennen is overeenstemming van denken en zijn”;-9 “Kennen gaat
aan zijn vooraf en constitueert dit”.

Tekst volgens 32
§8. Kennen en zijn

Letten we thans op het tweede lid in de stelling van Descartes, dus op zijn
“dus ben ik” (ergo sum). Is dit “dus” (ergo) te handhaven, indien men – in
overeenstemming met de vorige paragraaf – het “ik denk” vervangt door “ik
ken” (cogito door cognovi)?

Om hier te beslissen dient men eerst te weten, wat dit “dus” voor Descartes
betekende. Hij zag in deze stelling een identiek oordeel, dat wil zeggen een
oordeel, welks slot hetzelfde (idem) zou zeggen als het begin. “Denken” en het
“zijn” van een ik zijn volgens hem ident, met andere woorden “denken” = “zijn”.

Is deze stelling juist? Neen. Want het heeft goede zin te spreken van een “niet-
denkend-zijn”. Dat reeds toont aan, dat denken niet ident is met zijn.

Hetzelfde bezwaar blijft echter drukken, wanneer men “denken” vervangt
door “kennen”. Want terwijl het zinloos is te spreken van een “niet-zijnde-
kennen”, heeft het goede zin te spreken van een “niet-kennend-zijn”: er zijn
immers heel wat dingen – denk slechts aan stoffen, planten en dieren – die wel
zijn, maar niet kennen.

We vinden dus:

a. negatief, dat kennen niet ident is met zijn; en
b. positief, dat kennen een onderdeel is van het zijn.

Tekst volgens 30–31
§8. Kennen en 1-zijn-1

Letten we thans op het tweede lid in de stelling van Descartes, dus op z’n ergo
sum. Is dit ergo te handhaven, indien men – in overeenstemming met de vorige
paragraaf – het cogito vervangt door cognovi, het “ik denk” door “ik ken”?

Om hier te beslissen dient men eerst te weten, wat dit ergo voor Descartes
betekende. Hij zag in deze stelling een identiek oordeel, dat wil zeggen een
oordeel, welks slot hetzelfde (idem) zou zeggen als het begin. “Denken” en 2-het
“zijn” van een ik-2 zijn volgens hem ident, met andere woorden “denken” =
“zijn”. Nu is deze stelling te verwerpen. Want 3-“denken” en “zijn”-3 dekken
elkaar niet. Doch hetzelfde geldt van 4-“kennen” en “zijn”.-4

8 39: afbeelding 9 Alleen in 45.
1 30: bestaan 2 30: “zijn” 3 30: denken en bestaan 4 30: kennen en bestaan: ook deze zijn
niet ident.
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Welke is dan de verhouding van die twee? Ze is deze, dat sommige bestaande
dingen kennis verwerven en bezitten, dus kennen, doch dat er heel wat tot het
zijnde behoort dat niet kent.

9. 1-Niet alle kennen is wijsgerig kennen-1

Rest nog de vraag, of alle kennen wijsgerig kennen is. Ook2 indien we ons
strikt beperken tot datgene wat we hier beslist nodig hebben, is het niet
moeilijk aan te tonen, dat men onder 6-“kennen” 5- – en ook onder het
3-correlaat-3 van kennen, 4-dus-4 “kennis” –-5,-6 niet steeds hetzelfde verstaat.

Het inzicht waarmee de zakenman z’n firma dient, is 8-,7-namelijk wel het
resultaat-7 van meer dan denken, namelijk van kennen,-8 doch de praktijk
bewijst, dat deze kennis aanwezig kan zijn – en ook vaak is – 9-terwijl de
betrokkene geen wetenschappelijke kennis bezit.-9 We hebben dus allereerst
nodig niet- en wèl-wetenschappelijk kennen te onderscheiden. En wijsgerig
kennen ressorteert niet onder het eerste.

11-Derhalve is nu 10-de vraag aan de orde-10 of de taal terecht wetenschap-
pelijk en wijsgerig kennen onderscheidt. Allereerst rijst de vraag: “Zijn beide
ident?”; met andere woorden,-11 “Mag 12-ik-12 zeggen: ‘Alle wetenschappe-
lijk kennen is wijsgerig van aard’?” Dat gaat zeker niet op: tal van mannen
en vrouwen beoefenen met grote 13-bekwaamheid-13 de vakwetenschappen
zonder daarbij veel belangstelling voor wijsgerige 14-vragen-14 aan de dag te
leggen. Reeds 15-dat-15 is 16-voldoende-16 om 17-binnen de wetenschap weer-17

vakwetenschap en wijsbegeerte te onderscheiden.
23-Samenvattend18 vind ik dus het volgende. Wijsgerig kennen is niet ident

met wetenschappelijk kennen, doch ressorteert als 19-niet-vakwetenschap-
pelijk-19 kennen, met het kennen der vakwetenschap, onder 20-het-20 weten-
schappelijk kennen.

21-Korter gezegd:-21 wijsgerig kennen is wetenschappelijk –, doch niet
22-vak-22-wetenschappelijk kennen.-23

1 30: Kennen en wijsgerig kennen. 2 In 30–31 begint hier een nieuwe alinea. 3 32: resultaat
4 32: dus onder 5 31: en z’n resultaat – “kennis” - 6 30: “kennis” 7 31: resultaat || 32:
namelijk wel resultaat 8 30: meer dan denken, is kennis, 9 30–32: zonder wetenschappelijke
kennis. 10 31: aan de orde de vraag 11 Vanaf 31. 12 30: ik nu 13 30–32: bekwaamheden
14 30–39: vraagstukken 15 30: dàt || 43/67: dit 16 30–32: voldoende grond 17 Vanaf 31.
18 In 31 begint hier geen nieuwe alinea. 19 39: niet-wetenschappelijk [sic] 20 Vanaf 39. 21 31:
Samenvattend: 22 32: vak 23 30: Intussen, al is wijsgerige kennis noch niet-wetenschappelijk
noch vakwetenschappelijk, ze kan en mag geen van deze twee negeren. En dat niet alleen wijl
ze over plaats en taak van beide nadenkt. Veel belangrijker is in dit verband dat ze ook op
beide voortbouwt en, voorzover ze deze twee niet op fouten betrapt, dient te zorgen met beide
in overeenstemming te zijn.
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1-10.-1 De verhouding van het wijsgerig kennen en het niet-wijsgerig ken-
nen

Steeds wanneer twee verschillend zijn, kunnen we vragen naar de verhouding
tussen beide. Vandaar, dat thans de verhouding tussen wijsgerig en niet-
wijsgerig kennen aan de orde komt.

Ook deze verhouding kan thans nog niet in den brede 2-worden-2 bespro-
ken. 3-Toch valt omtrent haar reeds thans het een en ander te zeggen. En dan
niet slechts in negatieve, maar ook in positieve zin.

Negatief dient men vast te houden, dat wijsgerig kennen, al is het zelf van
andere aard, het niet-wetenschappelijk en het vakwetenschappelijk kennen
niet mag negeren.

Positief blijkt bedoelde verhouding een tweeledige [te zijn].

1. De wijsbegeerte onderstelt beide soorten van kennen en bouwt op alle
twee voort.

2. De wijsbegeerte heeft mede over de plaats en de taak van beide soorten
van kennen na te denken en dient in de kentheorie over deze punten in
den brede te handelen.-3

1-11.-1 ’t Wijsgerig kennen en 2-het kennen-2 in ’t (godsdienstig) 3-geloven-3

Tot 4-het niet-wetenschappelijk kennen-4 behoort nu ook 6-het kennen, dat
in ’t (godsdienstig) 5-geloven-5 is vervat.-6

Eerst een enkel woord ter verduidelijking van beide leden in deze term.
Onder 7-“geloven”-7 verstaat men vaak 9-een kennen dat zich uitslui-

tend bezig houdt met de buitenwereld: 8-de kennis daarmee correlaat-8,-9 zou
minder zekerheid bieden dan 10-die-10 omtrent het eigen bestaan. En niet
zelden ziet men 11-dit kennen-11 dan als een eerste schrede bij de benade-
ring van het godsdienstig 12-geloven-12. 15-Nu is echter op ’t ogenblik het
verschil tussen het kennen van binnen- en buitenwereld niet aan de orde.
Daarom kan ook een bespreking van de term “geloven” in de betekenis van

1 31–39: §9*. || Deze paragraaf is vanaf 31. 2 Vanaf 41a. 3 31–39: Toch kan er reeds dit van
[worden] gezegd: al is wijsgerig kennen noch niet-wetenschappelijk noch vakwetenschappelijk,
het kan en mag geen van deze twee negeren. En dat niet alleen wijl het over plaats en taak van
beide nadenkt. Veel belangrijker is in dit verband dat het ook op beide voortbouwt en, voor
zover het deze twee niet op fouten betrapt, dient te zorgen met beide in overeenstemming te
zijn.
1 30–39: §10. 2 30: de kennis 3 30: geloof 4 30: de niet-wetenschappelijke kennis 5 43/67:
geloven 6 30: de kennis in ’t (godsdienstig) geloof. 7 30: “geloof” 8 31–39: het resultaat
daarvan 9 30: de kennis die iemand bezit omtrent de buitenwereld: ze 10 31–39: de kennis
11 30: deze kennis 12 30: geloof
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een kennen dat zich uitsluitend bezig houdt met de buitenwereld voorlopig
onbesproken blijven. “Geloven” betekent 13-dus hier-13 14-alleen-14 “gods-
dienstig geloven”;-15 juist daarom staat het 16-adverbium-16, als in zekere zin
overbodig, tussen haakjes.

Rest nog vast te leggen, welke betekenis de term “godsdienstig geloof”
18- – dit woord genomen in de actieve 17-betekenis, dus in de zin-17 van “gelo-
ven” –-18 heeft. Daaronder versta men de aanvaarding van 20-de woordopen-
baring Gods of van wat men voor zulk een woordopenbaring 19-houdt.-19,-20

Dat godsdienstig geloof is dus niet steeds christelijk: het is zelfs bij de meeste
volken het tegendeel 21-ervan-21. Natuurlijk is deze tegenstelling van het
hoogste gewicht. 23-En de wijsbegeerte kan er slechts bij winnen wanneer
ze aan haar ten volle recht laat wedervaren. In deze studie is dan ook 22-aan
deze tegenstelling de nodige aandacht-22 gewijd.-23 Doch voor het moment is
het voldoende te constateren, dat, zolang niet door bepaalde invloeden dit
geloof ondermijnd is, ieder mens 24-iets gelooft, bijvoorbeeld dat een ongun-
stig of gunstig oordeel Gods over z’n leven kenbaar is.-24

Dit godsdienstig 25-geloven-25 nu bevat – gelijk de onderzoekers daarvan
tegenwoordig weer algemeen toegeven – een element van 26-kennen (of dwa-
len). Dit kennen-26 is dus even verbreid als dit 27-geloven-27. Daarentegen
houdt zich slechts een uiterst klein percentage der mensen met wetenschap
bezig. Het aantal van hen, 28-die wel-28 het een of ander 29-geloven doch
tevens-29 iedere aanleg tot wetenschap missen is zelfs vrij groot. Het gezegde
moge volstaan ter adstructie van de stelling, dat 30-kennend (of dwalend)
geloven-30 behoort tot het niet-wetenschappelijke leven.

Doch nochtans is 31-het kennend-31. Ook 32-hieromtrent-32 geldt dus, dat
wijsbegeerte, hoezeer ook van 33-deze actie en haar correlaat-33 verschillend,
niet alleen heeft na te denken over 34-beider-34 plaats en taak, doch eveneens
er op bedacht dient te zijn, dat ze met 35-beide-35 in overeenstemming is.

Verzuimt36 ze dit, dan zal ze haar aanhangers achterlaten als mensen
wier leven is verscheurd door een strijd tussen 37-wetenschap en geloof-37.

13 31: hier dus 14 31–39: alleen 15 30: Daar ’k echter dit verband niet aanvaard kan ook
de kennis van de buitenwereld en al wat met deze kennis samenhangt voorlopig ter zijde
gelaten. “Geloof” betekent hier dus alleen “godsdienstig geloof”; 16 30: adjectivum 17 31–
39: betekenis 18 Vanaf 31. 19 31–39: houdt, uitgaande – hoe ook – van God of van wat men
voor God houdt. 20 30: enige woordopenbaring – welke ook – uitgaande – hoe ook – van
God en van wat men voor God houdt. 21 30–31: daarvan 22 31: een der volgende delen –
het vierde [“De religie”] – in z’n geheel aan deze tegenstelling 23 Vanaf 31. 24 30–31: gelooft
*–onder andere–* aan een kenbaar ongunstig of gunstig oordeel Gods over z’n leven. (* Niet in
30.) 25 30: geloof 26 30: kennis (of dwaling). Deze kennis 27 30: geloof 28 30–31: die, 29 30–
31: gelovend, 30 30: geloofskennis (of -dwaling) 31 30: ze kennis 32 30: omtrent haar 33 30:
haar 34 30: haar 35 30: haar 36 In 30–39 begint hier geen nieuwe alinea. 37 Alleen in 45. ||
30–43/67: hoofd en hart
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De geschiedenis van de wijsbegeerte toont dan ook aan, dat niet alleen door
vele Christenen, maar ook in de 38-kringen der Joden en der heidenen-38 zulk
een overeenstemming met grote ernst werd nagestreefd.

1-12.-1 ’t Wijsgerig kennen en ’t 2-geloven-2 aan de Woordopenbaring Gods

Maar al vinden we deze behoefte aan overeenstemming en de 3-poging om-3

haar te bevredigen ook elders, bij Christenen mogen beide zeker niet ontbre-
ken.

Hun geloof aan een ongunstig of gunstig oordeel Gods 4-en aan heel wat
meer-4 funderen zij op 5-de erkenning van-5 de echte woordopenbaring die,
in de Heilige Schrift te boek gesteld, alle andere openbaring als opgekomen
uit het hart der mensen, 7-verwerpt, en alle geloof aan zulk een vermeende
openbaring als 6-ongeloof -6 brandmerkt.-7

Doch deze volkomen gerechtvaardigde scherpe tegenstelling binnen het
godsdienstig geloof heft de overeenstemming die er tussen christelijk en
onchristelijk geloof bestaat niet op. 8-Dit-8 brengt mee, dat ook godsdienstig
geloof bij niet-christenen godsdienstig geloof blijft. (Zie: Dr. A. Kuyper, E
Voto Dordraceno 9-i: p. 128; ii: p. 296; en-9 iii: p. 53410.) Doch evenzeer
dat ook het christelijk geloof en 12-het daarin 11-vervatte-11 kennen-12 niet-
wetenschappelijk van aard zijn. Miljoenen zijn in de loop der eeuwen in
Christus gestorven en de meeste van dezen hebben nimmer enige wetenschap
beoefend, ja zelfs misten 13-velen-13 daartoe iedere aanleg. Vereenzelviging
van christelijk geloof met wetenschap, in hoe primitieve vorm ook, vergrijpt
zich aan het leven in verleden en heden, miskent de heerlijke werkelijkheid en
voert 14-bij-14 de normstelling voor het geloofsleven tot een intellectualistisch
rigorisme, dat slechts quasi-wetenschappelijkheid kweekt.

Inmiddels mag deze 15-afwijzing van-15 de scholastiek ons geen ogenblik
doen vergeten, dat aan het christelijk openbaringsgeloof steeds 16-kennen-16,
zij het dan ook 17-een niet-wetenschappelijk kennen,-17 inherent is. Een
18-christelijke wijsgerige conceptie-18 heeft dus niet alleen gedachten te

38 30–31: kring der heidenen
1 30–39: §11. 2 30: geloof 3 30–31: poging 4 Vanaf 41a. 5 Vanaf 31. 6 43/67: ongeloof
7 30: verwerpt. Daarom ook stellen ze hun geloof, dat correlaat is aan deze echte openbaring,
tegenover het ongeloof als correlaat van de valse of vermeende. || 31: verwerpt. Daarom ook
stellen ze hun geloven dat uit deze echte openbaring als kenbron put, tegenover het ongeloof
dat put uit wat vroeger of later als vermeende openbaring uit een mensenhart is opgekomen.
8 30–39: Dat 9 Vanaf 41a. 10 In 30–45: p. 536, echter p. 534 is meer waarschijnlijk. In “De
betekenis van het Calvinisme voor de reformatie van de wijsbegeerte” (Antirevolutionaire
Staatkunde 5 (1931), noot 5) citeert Vollenhoven ten aanzien van dit punt van blz. 534,
maar geeft “pg. 536” aan. 11 31–39: inherente 12 30: de daarin inherente kennis 13 30–39:
velen van hen 14 30–31: in 15 30: strijd tegen 16 30: kennis 17 30–31: niet-wetenschappelijke
18 30–39: christelijk wijsgerig systeem
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bevatten over de aard en de taak van het Schriftgeloof, maar dient ook
met dit 19-geloven en de daarmee correlate kennis-19 geheel te stroken, dus
schriftuurlijk, wil men liever 20-schriftmatig-20 zijn. En ’t diepste motief dat
ons deze eis doet stellen is niet de begeerte de smart te voorkomen, die alle
levensverdeeldheid met zich brengt, maar eerbied voor God, Die al zulke
levensdeling verbiedt.

1-13.-1 Drie vragen door het Schriftgeloof te stellen en te beantwoorden
[39–45]

Het Schriftgeloof houdt zich aan de Heilige Schrift. Deze spreekt in voor
mensen verstaanbare woorden. Nu hebben woorden een betekenis, door
welke ze iets aanduiden en de aandacht van hoorder of lezer op het aan-
geduide richten.

’t Eigenaardige nu van de Heilige Schrift is, dat haar woorden heen duiden
zowel naar geschapen dingen als naar de Schepper. Zo geeft zij ook antwoord
op de volgende drie vragen: “Wie is de Schepper?”, “Wat is het geschapene
in betrekking tot Hem?” en “Waar ligt de grens tussen beide?”

i.2 Op de vraag: “Wie is de Schepper?” antwoordt de Heilige Schrift ondub-
belzinnig: “God”. Omgekeerd ziet ze in Hem nimmer een regulatieve idee
of een speculatief begrip, maar steeds de levende God met Zijn alles pre-
destinerende Raad, scheppende activiteit, alles beheersende wil, kortom de
Soeverein in de absolute zin van het woord.

ii. Het antwoord op de tweede vraag: “Wat is het geschapene in betrek-
king tot Hem?” is door het zo-even gevondene bepaald. Het geschapene is
volkomen afhankelijk van de Schepper, 3-dat wil zeggen-3 geheel aan Zijn
soevereine wet, woordopenbaring en leiding onderworpen.

iii. “Wat is nu” – zo vragen we als christelijke openbaringsgelovigen aan
de Heilige Schrift in de derde plaats – “de grens die het geschapene van de
Schepper afpaalt?” Daarbij versta men onder “grens” iets zodanigs, dat men
kan zeggen: “Al wat aan gene zijde van deze grens staat is God, en al wat
aan deze zijde ligt is geschapen”.

A. 6-Daarmee is dus niet de overeenstemming en het verschil, maar de ver-
houding van God en kosmos aan de orde gesteld.

19 30: geloof 20 32–39: schriftmatig te
1 39: §12. || De hoofdtekst is vanaf 39; de opmerkingen 1, 4, 6 en 7 zijn echter vanaf 41b. De
tekst volgens 30–32 volgt hierna. 2 De indelingscijfers i, ii en iii, alsmede de indelingsletters
A en B, komen alleen voor in 45. 3 Vanaf 41b.
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Opm. 1. Daarmee is afgewezen:

a. de poging, de grondverhouding tussen God en kosmos te bepalen, louter uit hun
overeenstemming. Dit geschiedt daar, waar men 4-God-4 en kosmos als uitlopers
of als fasen van een “zijn” of “gebeuren” ziet: op deze wijze zijn beide – God en
kosmos – aan iets dat boven beide staat, bijvoorbeeld coincidentia oppositorum
([“het samenvallen van tegengestelden” bij] Cusanus en Hegel), gesubordineerd
en dus met elkander gecoördineerd.

b. de poging, de grondverhouding tussen God en kosmos te bepalen louter uit hun
verschil. Dit vindt daar plaats waar men God en kosmos als het goddelijke en
het niet-goddelijke tegenover elkander stelt en derhalve God das ganz Andere
[“het geheel Andere”] noemt (5-K.-5 Barth). Op deze wijze wordt deze relatie een
contradictoire.-6

Opm. 2.7 Men lette op de omschrijving 8-van deze grens in de vraagstelling-8: deze
grens paalt wel het geschapene van God, maar niet God van het geschapene af. Dit
laatste aan te nemen zou in strijd zijn met de erkenning van de oneindigheid Gods,
Die immers steeds en overal – en waarlijk niet slechts van binnenuit – in de kosmos
(in)werkt.

Opm. 3.9 Bij “grens” denke men niet aan ruimtelijkheid: de ruimtelijkheid zelf
10-immers behoort-10 tot het geschapene, en dus is een ruimtelijke grens steeds een
grens binnen het geschapene en nimmer die tussen Schepper en schepsel.

B. Deze grens nu is de wet Gods, door God blijvend aan het geschapene
gesteld. Want al wie soeverein aan de kosmos wetten geeft en deze handhaaft
is God, daarentegen is al het geschapene aan Zijn wetten 11-onderworpen-11.
En het blijft dit, wijl ook het werken Gods in de kosmos sinds de schepping
nimmer met verbreking van de wet gepaard gaat. Er valt dan ook noch iets
goddelijks te noemen dat onder –, noch iets geschapens dat boven de wet
staat.

Opm. 4.12 Daarmee is afgewezen:

a. het realisme (in de klassieke zin) met z’n leer, dat de wet mede voor God zou
gelden. God is niet aan de wet onderworpen al is Hij krachtens Z’n trouw wel
aan de handhaving van Z’n eens aan het schepsel gestelde wet 13-gehouden-13. De
combinatie van deze gedachten vindt men reeds bij Calvijn: Deus legibus solutus
est [“God staat los van de wet(ten)”] enDeus 14-non exlex-14 est [“God staat niet
buiten de wet”].

b. de poging, de grondrelatie tussen God en kosmos te bepalen als een tussen geheel
en deel. Deze visie laat verschillende uitwerkingen toe.

4 41b–43/67: met God [sic] 5 Alleen in 45. || 41b–43/67: R. [sic] 6 Vanaf 41b. 7 In 39 en
41a aangeduid als “Opm. 1”. 8 Vanaf 41a. 9 In 39 en 41a aangeduid als “Opm. 2”. 10 39:
behoort immers 11 Ontbreekt in 41b–41d. 12 Deze opmerking is vanaf 41b. 13 41d–43/67:
gebonden. 14 41b–43/67: noncalea [sic]
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1. Bij consequente toepassing is tweeërlei conceptie mogelijk.
i. God is het geheel, de kosmos een deel – bijvoorbeeld het openbare deel van

Hem –: pantheïsme.
ii. De kosmos is het geheel, God een deel van de kosmos – bijvoorbeeld de

resultante der werking van vele kosmische krachten of ook het resultaat van
pistische voorstelling – : pankosmisme.

2. Bij inconsequente toepassing treft men eveneens twee opvattingen aan.
i. Een deel der wereld is goddelijk: partieel theïsme.
ii. Een deel van God is kosmisch: partieel kosmisme.

Opm. 5.15 Het spreken van de wet als grens tussen God en kosmos beoogt niet geheel
het verschil tussen God en kosmos aan te geven. “Verschil” – gelijk aangeduid door
woordparen als Schepper en schepsel, oneindig en eindig – is trouwens iets anders
dan “grens”.

Opm. 6.16 De bestaanswijze der wet is een “gelden voor”. De wet staat dan ook
steeds boven en buiten datgene waarvoor zij geldt – dit tegen objectivisme en subjec-
tivisme –. Wet is dus niet “regelmaat” enzovoorts; regelmatig en onregelmatig zijn
processen aan de wet onderworpen.

Opm. 7.17 De wet Gods geldt voor alles, gedoogt dus geen enkele exceptie. Dit geldt
ook voor de normatieve wetten. Dat deze kunnen worden overtreden zegt allerminst,
dat zij daardoor ook opgeheven zouden zijn.

18-De wet als grens tussen God en kosmos-18 te erkennen is eis van de vreze
des Heren, die voor heel wat meer dan uitsluitend voor de wetenschap van
betekenis is, maar toch ook in haar niet mag [worden] gemist, zal ze niet –
in stee van tot echte – tot vermeende of pseudo-kennis, dat is tot dwaling
voeren.

Tekst volgens 30–32
§12. Drie vragen door het Schriftgeloof te stellen en te beantwoorden

Het Schriftgeloof houdt zich aan de Heilige Schrift. Deze spreekt in voor mensen
verstaanbare woorden. Nu hebben woorden een betekenis, door welke ze iets
aanduiden en de aandacht van hoorder of lezer op het aangeduide richten.

’t Eigenaardige nu van de Heilige Schrift is, dat haar woorden heen duiden
zowel naar geschapen dingen als naar de Schepper. 1-Zo geeft zij ook antwoord
op de volgende drie-1 vragen: “Wie is de Schepper?”, “Wat is het geschapene in
betrekking tot Hem?” en “Waar ligt de grens tussen 2-beide?”-2

15 In 39 en 41a aangeduid als “Opm. 3”. 16 Deze opmerking is vanaf 41b. 17 Deze opmerking
is vanaf 41b. 18 39–41a: Dit
1 30: Vandaar dat we haar kunnen 2 30: beide?” en op deze vragen antwoord mogen wachten.
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Op de vraag: “Wie is de Schepper?” antwoordt de Heilige Schrift ondubbel-
zinnig: “God”. Omgekeerd ziet ze in Hem nimmer een regulatieve idee of een
speculatief begrip, maar steeds de levende God met Zijn alles predestinerende
3-Raad,-3 scheppende activiteit, 4-alles-4 beheersende wil, kortom de Soeverein in
de absolute zin van het 5-woord.-5

Het antwoord op de tweede vraag: “Wat is het geschapene in betrekking
tot Hem?” is door het zo-even gevondene volkomen bepaald. Het geschapene
is volkomen afhankelijk van de Schepper, geheel aan Zijn soevereine wet, woor-
dopenbaring en leiding onderworpen.

“Wat is nu” – zo vragen we als christelijke openbaringsgelovigen aan de
Heilige Schrift in de derde plaats – “de grens die het geschapene van de Schepper
afpaalt?” Daarbij versta men onder “grens” iets zodanigs, dat men kan zeggen:
“Al wat aan gene zijde van deze grens staat is God, en al wat aan deze zijde
ligt is geschapen”. 7-Nader bezien zal deze grens God niet mogen stellen buiten
datgene wat 6-niet God is, en dus-6 aan de andere zijde van haar ligt, doch slechts
daarboven.-7 Deze grens nu is de wet. Want de wet 8-is de grens tussen-8 wetgever
en onderdanen. En al 10-wie soeverein 9-aan de kosmos wetten-9 geeft en in de
kosmos handhaaft-10 is God, daarentegen is al het geschapene aan Zijn wetten
onderworpen. Dit te erkennen is eis van de vreze des Heren, die 11-voor heel wat
meer dan uitsluitend-11 voor de wetenschap van betekenis is, 12-maar toch-12 ook
in haar niet mag [worden] gemist, zal ze niet – in stee van tot echte kennis – tot
dwaling 13-voeren.-13

1-14.-1 De betekenis van deze antwoorden voor de bepaling van de plaats
der wijsbegeerte

Deze antwoorden nu zijn ook voor de wijsbegeerte van het grootste belang.
Zij 2-is immers, naar we zagen,-2 een menselijk streven en een daardoor
verkregen resultaat. Beide behoren tot het geschapene. 3-Zij-3 zijn niet boven
de wet Gods verheven, maar aan haar, aan de woordopenbaring en aan de
leiding van de soevereine God onderworpen.

Samenvattend: de archè, dat is het beheersend begin, óók der wijsbe-
geerte, is God, en de 4-grens-4 boven 5-welke-5 6-het wijsgerig denken-6 nimmer
uitkomt, is de wet Gods (nader die voor het wijsgerig kennen).

3 30–31: raad en 4 30–31: met Zijn alles 5 30–31: woord. Nader blijkt deze soevereiniteit
een drievoudige: God is Soeverein in Z’n scheppen, in Z’n spreken en in de leiding die Hij
aan alles geeft. En eindelijk: deze drievoudige soevereiniteit is niet zonder eenheid en orde: het
spreken onderstelt het scheppen en de leiding het spreken. 6 Niet in 31. 7 Vanaf 31. 8 30–31:
scheidt 9 31: wetten aan de kosmos 10 30: wat soeverein wetgever is 11 30: niet alleen 12 30:
doch 13 30–31: voeren. Met dit antwoord is de drievoudigheid der soevereiniteit Gods niet in
strijd. Want *–Logosopenbaring en Geestesleiding–* heffen de wet niet op: ze onderstellen en
bevestigen haar veeleer. (* 30: woordopenbaring en geestesleiding)
1 30–39: §13. 2 30–39: kon immers van meet af [worden] omschreven als 3 30–39: Ze 4 30–
31: grens, 5 30: welke ook 6 Alleen in 45. || 30–43/67: zij
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7-Opm.-7 Dit blijft gelden, ook daar, waar het niet wordt erkend. En die wijsbegeerte
die zichzelf autonoom verklaart, de woordopenbaring verwerpt en van de leiding
Gods niet rept, bereikt allerminst wat ze wil. Wat ze, blijkens haar tegenwoordige
toestand, wel bereikte is slechts de anarchie zowel in haar denken als in haar termen.

1-15.-1 De betekenis van deze antwoorden voor de opvatting van de taak
der wijsbegeerte

Deze antwoorden sluiten echter ook een eigen opvatting van de taak der
wijsbegeerte in.

A.2 In de eerste plaats beperken ze deze taak. Wijsbegeerte mag nimmer het
bestaande ontkennen of willen verdringen, zelfs niet voor het geringste deel:
daarmee zou ze 3-òf God òf Z’n werk geheel of ten dele-3 loochenen of in z’n
aard miskennen.

1. Daarom4 kan 5-ze – dit in de eerste plaats –-5 niet het geloof aan de woor-
dopenbaring Gods vervangen: al onze kennis omtrent God berust immers
6-direct of indirect-6 op dat geloof, en wat een wijsgeer 7-die Gods woord
verwerpt-7 omtrent Hem meent te weten blijkt bij nader onderzoek louter
8-speculatie.
2. Voorts – dit ten tweede – ook andere delen van het niet-wetenschappelijke
leven kan de wijsbegeerte-8 niet annexeren: filosofen 9-mogen-9 soms ook met
beleid een staat hebben bestuurd, ze deden dat niet uitsluitend krachtens
hun filosofische bekwaamheid. Want filosofie blijft wetenschap. En hoewel
de man van wetenschap ook wel over andere gaven de beschikking kreeg, de
omvang van zijn werk stelt zulke eisen dat althans een deel ook van 10-zíjn-10

aanleg meestal niet de gelegenheid heeft zich te ontwikkelen. Met een ander
deel moge dat wel het geval zijn, ook dan wanneer er harmonie heerst tussen
de verschillende vertakkingen van z’n werk, blijft het verschil.
13-3. Tenslotte: ook de vakwetenschappen 11-mag-11 de wijsbegeerte niet ter
zijde stellen: doet ze 12-dit-12 toch, dan is een smadelijke nederlaag, zoals ze
bijvoorbeeld na Hegel er een leed, volkomen verdiend.-13

7 Vanaf 31; in 30 maakt de tekst van deze opmerking deel uit van de hoofdtekst.
1 30–39: §14. 2 De indelingsletters en -cijfers zijn vanaf 41a. 3 30–31: een deel van Gods
werk 4 In 30–31 begint hier geen nieuwe alinea. 5 30–32: ze ook 6 Vanaf 41a. 7 30: meer
8 30–32: speculatie. Evenmin kan *–de wijsbegeerte–* de vakwetenschappen ter zijde stellen:
doet ze †–dat–† toch, dan is een smadelijke ‡–nederlaag, zoals ze bijvoorbeeld na Hegel er een
leed,–‡ volkomen verdiend. En ook andere delen van ’t rijke leven kan ze (* 30: ze; † 30,31:
dit; ‡ 30–31: nederlaag als ze na Hegel leed,) 9 30–31: mogen bijvoorbeeld 10 Alleen in 45. ||
31–41d: zijn || 30,43/67: zijn 11 39: kan 12 39: dat 13 Vanaf 39.
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B. Doch al is haar taak 14-beperkt, de wijsbegeerte die-14 de grens tussen God
en kosmos 15-indachtig blijft, behoeft waarlijk-15 niet om werk verlegen te
zijn. Want wie gelooft dat God de kosmos schiep, gaat steeds opnieuw uit
van de 16-veronderstelling-16, dat de 17-rijkdom-17 in ’t geschapene nog wel
veel groter zal zijn dan we tot op dat ogenblik ontwaarden. Vandaar dat
zulk een wijsgeer nooit kan zeggen: “Ik ben gereed, zie hier een gesloten sys-
teem”. Integendeel: z’n resultaat, hoewel systematisch verkregen, is steeds
een voorlopig, want hij blijft 18-vol verwachting-18 ingesteld op nieuwe ver-
rassingen, die zich wel in de met het geloof strokende hoofdconceptie zullen
voegen, doch het vroeger gewonnene telkens zullen aanvullen en meestal ook
wel wijzigen.

1-16.-1 Het veld van onderzoek voor de wijsbegeerte

Rest de vraag, wat de wijsbegeerte kan onderzoeken. Haar volledig te beant-
woorden is eerst mogelijk na een definiëring van “wetenschap”, die hier niet
op haar plaats is. Doch het voorgaande biedt reeds voldoende grond om het
veld van onderzoek in eerste instantie te overzien. Het is 2-geheel-2 het gebied
van de kosmos.

1-17.-1 Oriënteringspunt en route der wijsbegeerte

A. Wijl 2-de gehele-2 kosmos aan de wet Gods en daarmede Gode subjèct
(onderworpen) is, is dit subjèct-zijn ons oriënteringspunt. Dat wil zeggen alle
nadere 3-bepaaldheden en verschillen-3 zijn aan dit subjèct-zijn georiënteerd.

B. Dit beslist ook over de route die we volgen. Beginnende bij de subjèctiviteit
in 4-deze-4 betekenis van het woord zoeken we naar de nadere bepaaldheden
5-van dit subjèct-zijn en ontwaren dan daarin een grote verscheidenheid.-5,6

14 30: beperkt – zolang ze zich || 31–32: beperkt, de wijsbegeerte die zich 15 30: bewust blijft
behoeft de wijsbegeerte || 31: bewust blijft, behoeft waarlijk 16 30–39: onderstelling 17 30–31:
ontwaarbare rijkdom || 32: ontwaarde rijkdom 18 Vanaf 31.
1 30–39: §15. 2 30–32: heel
1 30–39: §16. 2 30–31: heel de || 32: de hele 3 30: onderscheidingen 4 43/67: deze 5 30:
daarvan en ontdekken dan zowel een grote onderscheidenheid als menig verband. 6 30–31
[vervolg; zie ook paragraaf 18]: ¶ Wat de hoofdzaak betreft – we vinden eerst een tweeledige
bepaaldheid: het Gode subjècte is òf hemels òf aards (Deel ii). Beide bevatten een aanvankelijk
totaal onoverzienbare concrete rijkdom, van welke *–die van de aarde ons het best–* bekend
is (Deel iii). Na de analyse van de verscheidenheid †–in ’t laatst genoemde–† zal het verband
tussen beide ons veel duidelijker worden dan het daarvoor was. Dat verband komt dan ook
aan de orde in Deel iv. ¶ Volledigheid is, als gezegd, niet te bereiken. De bedoeling van het
volgende is dan ook slechts die bepaaldheden en verscheidenheden die ’k in de kosmos zag met
woorden zo helder mogelijk aan te duiden, opdat ook anderen ze mogen zien. (* 30: vooral het
aardse ons; † 30: der laatste)
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1-18.-1 Indeling

Laatstgenoemde route volgend, vinden we eerst een tweeledige bepaaldheid:
het Gode subjècte is namelijk òf hemels (2-Deel i-2), òf aards (3-Deel ii-3).
Beide bevatten een aanvankelijk totaal onoverzienbare concrete rijkdom,
van welke die 4-der-4 aarde ons het best bekend is. Na de analyse van de
verscheidenheid in deze twee komt het verband tussen beide aan de orde
(5-Deel iii-5).

Een6 aanhangsel biedt het resultaat der uitwerking van het gevondene
8-voor enkele 7-meer-7 ingewikkelde kwesties.-8

Volledigheid is, als gezegd, niet te bereiken. De bedoeling van het volgende
is dan ook slechts 9-de voornaamste-9 bepaaldheden en verscheidenheden
die ’k in de kosmos 10-ontwaarde-10 met woorden zo helder mogelijk aan
te duiden, opdat ook anderen ze mogen zien.

1 32–39: §16*. || Deze paragraaf is vanaf 32. 2 32: Deel iii [sic; moet zijn: Deel ii] 3 32:
Deel iii 4 32: van de 5 32: Deel iv 6 In 32 begint hier geen nieuwe alinea. 7 39: meerdere
8 32: in de kentheorie. 9 32–39: die 10 32: zag
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1-Deel I. Verscheidenheid en verband bij
de bepaaldheden van het hemels subjècte-1

2-19.-2 De eerste 3-bepaaldheid-3 van subjèct-zijn

Hemel en aarde behoren tot het geschapene. Beide stemmen 4-daarin-4 over-
een, dat ze Gode subjèct zijn. Toch zeggen de woorden hemel en aarde méér
dan 6-geschapen-zijn. 5-Beide duiden bepaaldheden van het subjèct-zijn aan.

Bij vergelijking zien we, dat deze twee dáárin overeenkomen, dat beide
geschapen zijn.-5

Naast-6 overeenkomst is er 7-echter-7 ook verschil.

1-20.-1 2-De verscheidenheid in het hemelse-2 [39–45]

A.Hemel is, mits men dit woord als aanduiding neemt van de engelenwereld,
scherp te onderscheiden van hemel als sterrenhemel en uitspansel, die bij de
aarde behoren (Genesis 1).

Inmiddels weten we van die hemel niets dan via woordopenbaring en dus
door geloof.

Nu mogen de mededelingen der woordopenbaring op dit punt vrij sober
zijn, ze werpen toch een geheel ander licht op dit deel van de kosmos dan de
wijsgeren, voorzover ze voor deze dingen belangstelling toonden en tonen,
wel eens hebben gemeend.

Kort samengevat komen de gegevens van de Heilige Schrift op het vol-
gende neer.

1. De hemel behoort met zijn bewoners tot het geschapene (Genesis 1:1).

Opm. Dit [wordt gesteld] tegenover de hemelverering in menige heidense religie.

2. De hemel is krachtens schepping correlaat met de aarde.
3. In hem bewegen zich de geesten, engelen, boden, die krachtens schep-
ping verschillen in individualiteit, 3-werk en rang.-3 De mededelingen der
Heilige Schrift omtrent een en ander zijn echter uiterst spaarzaam en ten
dele zelfs negatief. Dat aarde en hemel sterk verschillen kunnen we onder

1 30–31: Deel ii. De eerste bepaaldheid in de kosmos en haar verscheidenheid. ¶ 32: Deel ii.
[Verschijndenheid en] Combinatie bij de bepaaldheden van het hemels subjècte. 2 30–39: §17.
3 67: bepaaldheden 4 31–32: dáárin 5 Vanaf 32. 6 30–31: geschapen-zijn. Naast 7 30–31: dus
1 39: §18. || De hoofdtekst is vanaf 39; de teksten volgens 31–32 en volgens 30 zijn weergegeven
hierna. 2 Alleen in 45. || 39–43/67:De verscheidenheid in deze eerste bepaaldheid. 3 39: werk,
rang en levensdoel.
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andere daaruit afleiden, dat de Schrift niet slechts 4-niet-4 van vrouwelijke
engelen spreekt, maar ook het bestaan van huwelijksverband tussen engelen
uitdrukkelijk ontkent 5-(Matteüs 22:30)-5.

Toch zijn de gegevens die de Heilige Schrift ons omtrent hen biedt van
groot belang, wijl we daarin mededelingen bezitten omtrent schepselen,
die, 6-waarin ze ook van de aardse verschillen mogen-6, toch 7-dat-7 bloot-
schepsel-zijn met ons gemeen hebben.

B. Deze opvatting verbiedt ons dan ook het 8-aardse-zijn-8 gelijk te stellen
aan het geschapen-zijn: het is slechts een deel van het geschapene.

Tekst volgens 31–32
§18. 1-De verscheidenheid in deze eerste bepaaldheid-1

A. Hemel is, mits men dit woord als aanduiding neemt van de engelenwereld,
scherp te onderscheiden van hemel als sterrenhemel en uitspansel, die bij de aarde
behoren (Genesis 1).

Inmiddels weten we van die hemel niets dan via woordopenbaring en dus door
geloof.

Nu mogen de mededelingen der woordopenbaring op dit punt vrij sober
zijn, ze werpen toch een geheel ander licht op dit deel van de kosmos dan de
2-wijsgeren-2, voorzover ze voor deze dingen belangstelling 3-toonden en tonen-3,
wel eens hebben gemeend.

Kort samengevat komen de gegevens 4-van de-4 Heilige Schrift op het volgende
neer.

1. De hemel behoort met zijn bewoners tot het geschapene (Genesis 1:1).

Opm. 1. De Heilige Schrift noemt hem dan ook nergens – gelijk Aristoteles dat doet –
goddelijk.

2. Hij is meestal onzichtbaar, doch niet altijd. Somtijds namelijk opent de Christus
hem, om wie voor Zijn zaak lijdt, te bemoedigen (Handelingen 7:55 en Openba-
ring 3:8).
3. Hij is boven ons en dichtbij 5-– dit woord nu wel niet in aardse, maar wel in
kosmische zin verstaan –-5. Wanneer de Christus hem opent, is Hij door Stefanus
te herkennen (Handelingen 7:55 en 56).

Opm. 2. De hemel heet dan ook nergens in de Heilige Schrift de buitenste schaal om de
wereld, de pseudo-goddelijke vorm van het aristotelisch plasticisme.

4 Ontbreekt in 39. 5 Ontbreekt in 39. 6 Niet in 41a–43/67. 7 41a–43/67: ook dat 8 39–41d:
aardse-zijn || 43/67: aardse-zijn
1 31: De eerste verscheidenheid in deze bepaaldheid. 2 31: wijsbegeerte 3 31: toonde en toont
4 31: der 5 Niet in 31.
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4. 6-In hem bewegen zich de-6 geesten, engelen, boden, die niet alleen verschillen
in individualiteit, werk en rang, doch ook in 7-richting – er zijn goede en kwade
engelen – en levensdoel. Demededelingen der Heilige Schrift omtrent een en ander
zijn echter-7 uiterst spaarzaam en ten dele zelfs negatief. Dat aarde en hemel sterk
verschillen wordt ons bijvoorbeeld wel zeer duidelijk door de mededeling, dat de
verscheidenheid tussen het manlijke en vrouwelijke hier niet doorgaat (Matteüs
22:30).

Toch zijn de gegevens die de Heilige Schrift ons omtrent hen biedt van groot
belang, wijl we daarin mededelingen bezitten omtrent schepselen, die, waarin
ze ook van de aardse mogen verschillen, toch dat schepsel-zijn met ons gemeen
hebben.

B. Deze 8-opvatting-8 verbiedt ons dan ook het aardse-zijn gelijk te stellen aan het
geschapen-zijn: het is 9-slechts een deel van ’t geschapene.-9 Wie met de gangbare
wijsbegeerte vergeet dat er een hemel is, 10-negeert het correlaat van het aardse
leven-10 in het geschapene en kan daardoor 11-dat-11 aardse leven niet zien zoals
het is.

[Einde Deel ii in 31 en 32]

Tekst volgens 30
§18. De eerste verscheidenheid in deze bepaaldheid

A. Hemel is, mits men dit woord als aanduiding neemt van de engelenwereld,
scherp te onderscheiden van hemel als sterrenhemel en uitspansel, die bij de aarde
behoren (Genesis 1).

Inmiddels weten we van die hemel niets dan via woordopenbaring en dus door
geloof.

Nu mogen de mededelingen der woordopenbaring op dit punt vrij sober
zijn, ze werpen toch een geheel ander licht op dit deel van de kosmos dan de
wijsbegeerte, voorzover ze voor deze dingen belangstelling toont, gewoonlijk
meent. In de eerste plaats heet deze hemel nergens de buitenste schaal om de
wereld, de goddelijke vorm van het aristotelisch plasticisme: hij is, integendeel,
dichtbij. Ten tweede is die hemel meestal onzichtbaar, doch niet altijd. Want niet
alleen verschenen soms engelen op aarde, maar ook werd een enkele maal mensen
een blik in die hemel gegund. Zo aan Elisa en z’n helper (2 Koningen 6:15–
17), aan Stefanus (Handelingen 7:55 en 56) en aan de gemeente te Philadelphia

6 31: Hij is bewoond door 7 31: richting van levensdoel. ¶ Wat het laatstgenoemde betreft—dat
kan beter [worden] besproken bij het verschil in richting dat ook op aarde valt op te merken
(Deel iv). En wat de andere onder dit punt vermelde gegevens aangaat, zijn de mededelingen
der Heilige Schrift hier 8 31: openbaring 9 31: daarvan slechts een deel. 10 31: berooft het
aardse leven van z’n correlaat 11 31: ook dat
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(Openbaring 3:8). In de derde plaats heet hij bewoond door geesten, engelen,
boden, die niet alleen verschillen in individualiteit, werk en rang, doch ook in
richting van levensdoel. Wat het laatstgenoemde punt betreft – dat kan beter
[worden] besproken bij het verschil in richting dat ook op aarde valt op temerken.
En wat de andere punten aangaat, zijn de gegevens der Heilige Schrift hier uiterst
spaarzaam en ten dele zelfs negatief. Dat aarde en hemel sterk verschillen wordt
ons bijvoorbeeld wel zeer duidelijk door de mededeling, dat de verscheidenheid
tussen het mannelijke en vrouwelijke hier niet doorgaat.

Toch zijn de gegevens die de Heilige Schrift ons omtrent hen biedt van groot
belang, wijl we daarin mededelingen bezitten omtrent schepselen, die, waarin
ze ook van de aardse mogen verschillen, toch dat schepsel-zijn met ons gemeen
hebben.

B. Deze openbaring verbiedt ons dan ook het aardse-zijn gelijk te stellen aan het
geschapen-zijn: het is daarvan slechts een deel. Wie met de gangbare wijsbegeerte
vergeet dat er een hemel is, berooft het aardse leven van z’n uitzicht en maakt de
mensen tot spelonkbewoners.

[Einde Deel ii in 30]

1-21.-1 De antithese in de engelenwereld

Van andere aard dan de genoemde verschillen in de engelenwereld is dat
tussen goede en kwade engelen.

De Heilige Schrift deelt ons mede, dat het ontstond doordat één der
voornaamste engelen niet in de waarheid, dat wil zeggen in de vastheid,
veiligheid en trouw Gods is staande gebleven. In deze onherstelbare val, door
tal van andere engelen gevolgd, kwam hij met hen tegenover de goede engelen
te staan.

Correlaat met dit verschil ontstond dat tussen hemel en hel. Ook dit
verschil is er dus niet krachtens schepping, maar krachtens het oordeel Gods
2-over-2 de zonde der engelen. En deze twee onderscheide men scherp, wil
men niet bij een antithetisch dualisme 3-(Parzisme)-3 uitkomen, 4-of ook bij
een conceptie die-4 het laagste als demonisch, het hoogste als hemels ziet, en
de aarde als uit de 5-verbinding van beide-5 resulterend opvat 6-(Babylonisch
wereldbeeld, astrologie)-6.

1 39: §18*. || Deze paragraaf is vanaf 39. 2 41c–43/67: door 3 Vanaf 41a. 4 39: dat 5 41c–
43/67: verbinding 6 Vanaf 41a.
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1-Deel II.-1 Verscheidenheid en 2-verband-2 bij
de bepaaldheden van het 3-aards-3 subjècte

4-Inleiding-4

5-22.-5 De vele bepaaldheden van het aardse zijn [32–45]

In het woord “aarde” 6-ligt-6 slechts impliciet de aanduiding van de rijk-
dom door God in haar geschapen. De Heilige Schrift duidt de verhouding
van “aarde” tot deze bonte veelheid aan als een van het 8-aanvankelijk
7-omsluitende-7 tot het aanvankelijk ingeslotene-8 (Genesis 1:2), en 10-de evol-
vering van het laatste uit het eerste als het werk van de Geest Gods, 9-Die-9,-10

dit alles in onderling verband tot ontwikkeling leidt.
12-Opm. 1. Deze evolvering heeft uitsluitend op de aarde, niet op de 11-hemel-11 en a
fortiori niet op God zelf betrekking.

Opm. 2. Deze evolvering vereenzelvigemen niet met evolutie. Laatstgenoemde onder-
stelt afleidbaarheid van het hogere uit het lagere, evolvering die van het latere uit het
eerdere.-12

13-De aldus aan de dag getreden-13 verscheidenheid nu is veel te groot dan
dat we haar zonder nadere analyse zouden kunnen overzien.

Daar is allereerst die eigenaardige betrekking tussen het 14-aards-14 ge-
schapene en God, die we 17-“het verbond” noemen, in welke betrekking
15-aan de zijde van het geschapene-15 de mensheid, blijkens haar 16-religie-16

de voornaamste plaats inneemt.-17

Is daarmee het verschil tussen de mensheid en ’t aan haar onderworpene
gegeven – afgezien hiervan bestaat nog een grote verscheidenheid van rijken
en soorten.

Eindelijk treffen we in de soorten dingen 18-en mensen-18 aan, die niet
19-los en naast elkaar-19 voorkomen, doch op allerlei wijzen onderling zijn
verbonden, en dan ook een duidelijke overeenkomst 20-in-20 structuur en ver-
scheidenheid hunner 21-niet verder te analyseren bepaaldheden vertonen.-21

1 32: Deel iii. || De deel-titel en de hoofdtekst zijn vanaf 32; de tekst volgens 30–31 is weer-
gegeven hierna. 2 32: combinatie 3 41a–45: aardse 4 Vanaf 39. 5 32–39: §19. 6 32: op
zichzelf ligt 7 43/67: insluitende 8 32–39: omsluitende tot het ingeslotene 9 39: Die gelijk
een moedervogel met liefdevolle warmte 10 32: de Geest Gods als een vogel die met moeder-
lijke liefdewarmte 11 41a–41d: hemel betrekking 12 Vanaf 39. 13 32: Deze 14 Alleen in 45.
15 Alleen in 45. 16 41a–41d: religie 17 32–39: “religie” en “religieuze betrekking” noemen.
18 Alleen in 45. 19 32–39: los na en naast elkander 20 32–39: tonen in 21 32–39: elementair-
ste bepaaldheden.
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Tekst volgens 30–31

Deel iii. Verscheidenheid en combinatie bij
de bepaaldheden van het aards subjècte

§19. De vele bepaaldheden van het aardse zijn

In het woord “aarde” op zichzelf ligt 1-slechts impliciet-1 de aanduiding van de
rijkdom door God in haar geschapen. De Heilige Schrift duidt de verhouding
van “aarde” tot deze bonte veelheid aan als een van het omsluitende tot het
ingeslotene (Genesis 1:2), en de Geest Gods als een vogel die met moederlijke
liefdewarmte dit alles in onderling verband tot ontwikkeling leidt.

Deze verscheidenheid nu is veel te groot dan dat we haar in één ogenblik
zouden kunnen overzien. Vandaar, dat we moeten beginnen met de bespreking
uit te stellen van heel veel, dat we intussen geen ogenblik afwezig achten.

Zo laten we voorlopig onbesproken die eigenaardige betrekking tussen het
geschapene enGod, die we 2-“religieuze betrekking” en-2 “religie” noemen 3-(Deel
iv)-3. 4-Deze twee-4 zetten we intussen geen moment terzij. Integendeel zij 5-zijn-5 ’t
die 6-ook ons kennen onderscheiden-6 van 7-dat-7 der niet-christelijke denkers. En
op ’t getuigenis dat 8-de-8 echte pistis [“geloof”] van Godswege bekomt (Hebree-
en 11: 2, 4 en 5), 9-op-9 Zijn woordopenbaring, steunt immers niet alleen onze
opvatting aangaande archè en grens (§13 [= 14]) en onze steeds op nieuwe
verrassingen ingestelde verwachting in welke we ons onderzoek voeren (§14
[= 15]), maar ook de bepaling van het veld dat we kunnen afspeuren (§15 [=
16]) en van het oriënteringspunt dat geheel de route beheerst (§16 [= 17]). En
uitdrukkelijk moge [worden] geconcludeerd, dat wat we tengevolge van dit uitstel
overhouden niet is het volle concrete leven, welks rijkdom we echter juist langs
deze omweg straks des te beter zullen kunnen bewonderen.

Maar ook wat we overhouden is nog te rijk. Het omvat nog zoveel 10-rijken en
dingen-10 in onderling verband, dat we wel genoopt zijn nog verder te onderschei-
den. Daarbij gaat men 11-eerst-11 van het geheel uit om dan door resolvering te
komen tot de meest elementaire verscheidenheden. 12-Daar aangeland, kan men
echter ook de omgekeerde route volgen. Men begint dan daar waar de analyse
stuitte, dus bij de elementaire verscheidenheden en schrijdt dan voort-12 in de
richting van steeds grotere gecompliceerdheid. Uit 13-didactische overwegingen-13

schijnt – in aansluiting aan §16 [= 17] – de laatste route te verkiezen.
Doch men houde daarbij voortdurend tweeërlei in ’t oog.

1 30: niet 2 Niet in 30. 3 Niet in 30. 4 30: Haarzelf 5 30: is 6 30: onze pistis onderscheidt
7 30: die 8 30: deze 9 Niet in 30. 10 30: dingen en rijken 11 30: niet zelden 12 30: Men kan
echter ook bij laatstgenoemde beginnen en dan voortgaan 13 30: systematisch oogpunt
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Ten eerste, dat deze opzet slechts bedoelt te doen zien, hoe gecompliceerd het
aardse is. Dus niet hoe het ontstond. Ontstaan is de aarde door schepping, een
daad van de Onzienlijke, die niet voor menselijke ontleding vatbaar 14-is.-14

En in de tweede plaats: men houde voortdurend in het oog, dat het bij dit
doorschrijden van de aarde in de richting van het concrete alleen gaat om een
opbouw van een deel der thans mogelijke wereldconceptie, niet om een van de
aarde zelf.Want 15-ons kennen-15 kan wel uit systeemeenheden een (open) systeem
van kennis optrekken, maar niet uit de grondstructuren van de kosmos of 16-uit
onderdelen-16van deze de kosmos zelf bouwen.

1-23.-1 Een dubbel onderzoek gewenst

De volgorde, in welke we zo-even de vele bepaaldheden van het aardse zijn
noemden, werd gevonden door resolvering: het 2-werkelijke in z’n volledig-
heid-2 steeds verder 3-analyserend-3 komt men tenslotte 4-bij niet verder te
analyseren verscheidenheden uit.-4

Bij deze aangeland kan 5-men-5 ook de omgekeerde route volgen. Men6

begint dáár, waar de analyse stuitte, dus bij de 7-niet nader te analyseren-7

verscheidenheden en schrijdt dan voort in de richting van steeds groter
gecompliceerdheid.
10-Opm. De 8-niet nader te analyseren-8 verscheidenheden zijn dus niet elementair van
aard: analyseren is iets anders dan 9-het vinden van samenstellende delen.-9,-10

Op11 zichzelf zou men er mee kunnen volstaan slechts het eerstgenoemde
onderzoek in te stellen. Want het heeft inderdaad 12-veel-12 op het tweede
voor. Niet natuurlijk alsof het “scheppend” zou zijn. Alle menselijk kennen
ressorteert immers onder het geschapene en op deze regel maakt ook dit
onderzoek geen uitzondering. Het bedoelde voordeel schuilt dan ook slechts
daarin, dat het “geheel” op de voorgrond komt.

Juist echter wijl deze blik op het geheel niet mag ontbreken, kan men niet
volstaan met de instelling van het tweede onderzoek, los van het eerste. Want
de 13-later opgemerkte-13 bepaaldheden kan men eerst goed zien, wanneer
men het verband vasthoudt met datgene 14-waarvan-14 ze bepaaldheden zijn:

14 30: is. Want de Onzienlijke is totaal iets anders dan het onzichtbare. De Heilige Schrift zegt
dan ook niet, dat de dingen die men ziet zijn geworden uit dingen die men niet ziet, doch alleen
negatief, dat ze niet geworden zijn uit dingen die gezien worden (Hebreeën 11:3). 15 30: onze
kennis 16 30: van een onderdeel
1 32–39: §19*. || Deze paragraaf is vanaf 32. 2 Alleen in 45. || 32–43/67: concrete 3 41c–41d:
te analyseren 4 32–39: uit bij de meest elementaire verscheidenheden. 5 32: men thans 6 In
67 begint hier een nieuwe alinea. 7 32: elementaire || 39: laatste 8 39: laatste 9 39: delen! En
a fortiori iets anders dan atomiseren. 10 Vanaf 39. 11 In 32 begint hier geen nieuwe alinea.
12 32: iets 13 32–39: steeds meer elementaire 14 32–39: waartoe
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de aarde is immers niet een groep van rijken, een rijk niet een groep van
soorten, een soort niet een groep van dingen en een ding niet een groep van
15-niet nader te analyseren-15 bepaaldheden.

Nu biedt het evenwel grote voordelen wanneer op het eerste onderzoek
het tweede volgt. Vooreerst snijdt men zo het gevaar af, dat men in vaagheden
als het spreken over Ganzheiten [“gehelen”] blijft hangen zonder te zien
wat rijkdom in haar verborgen ligt. En ten tweede ziet men 16-op deze wijze
helder in-16, dat men het eerst ontwaarde “geheel” niet kan opbouwen uit de
door resolvering verkregen 17-“delen”-17: wat daarbij ontbreekt is juist het
verband, dat men bij het volgen van de eerste route 18-in het oog hield.-18

1-24.-1 Toch voorkeur noodzakelijk

Intussen gedoogt het bestek van deze Isagogie niet aan beide 2-routes-2 van
dit tweeledig onderzoek evenveel tijd te besteden.

Om de voordelen van 3-de-3 tweede ons niet te laten ontgaan, moge, na
de voorgaande korte behandeling van 4-de-4 eerste, thans de volle aandacht
vallen op 5-de-5 tweede.

1-25.-1 Het aanvankelijk niet-bespreken van iets houdt niet in het uitschake-
len van iets

We zetten dus straks het onderzoek voort door aan te vangen bij de 2-niet
nader te analyseren-2 bepaaldheden van het ding, om daarna steeds verder
voort te schrijden in de richting van het concrete.

Daarbij is het niet te vermijden dat heel wat, dat toch van primair belang
is, aanvankelijk niet besproken wordt. Intussen houde men in ’t oog, dat we
dit alles geen ogenblik bij onze kennende activiteit terzijde stellen. Wanneer
bijvoorbeeld op deze route de religie het laatst ter sprake komt, wil dat niet
zeggen, dat we haar in ons 3-onderzoeken-3 uitschakelen. Integendeel, zij is
’t die ook ons kennen onderscheidt van dat der niet-christelijke denkers. En
op 4-de woordopenbaring Gods, door ’t geloof aanvaard,-4 steunt immers
niet alleen onze opvatting aangaande archè en grens, onze steeds op nieuwe
verrassingen ingestelde verwachting in welke we ons onderzoek voeren, en

15 32–39: elementaire 16 32–39: juist zo 17 32–39: delen 18 32–39: zag.
1 32–39: §19**. || Deze paragraaf is vanaf 32. 2 32–39: delen 3 32–39: het 4 32–39: het
5 32–39: het
1 32–39: §19***. || Deze paragraaf is vanaf 32. 2 32–39: elementaire 3 Alleen in 45. || 32–39:
onderzoek || 41a–43/67: onderzoeken 4 32–39: ’t getuigenis dat de echte pistis van Godswege
bekomt (Hebreeën 11: 2, 4 en 5), op Zijn woordopenbaring,
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de bepaling zowel van het veld dat we kunnen afspeuren als van het ori-
enteringspunt dat geheel de route beheerst; ook het 5-inzicht, dat datgene
wat-5 we tengevolge van dit uitstel 6-voor laten gaan-6 niet is het volle concrete
leven, welks rijkdom we echter juist langs deze omweg straks des te beter
zullen kunnen bewonderen, danken we aan het woord Gods.

Opm. Uitschakeling van deze kennis en van de religie die haar verkreeg is dus niet
mogelijk, en de vraag of ze gewenst zou zijn kan dus niet eens aan de orde komen.

Hetzelfde geldt echter ook ten aanzien van al het andere, dat voorlopig niet
ter sprake komt: het blijft slechts daarom rusten omdat 7-het nu eenmaal niet
mogelijk is alles tegelijk te behandelen.-7

1-26.-1 Indeling

De indeling van dit 2-tweede-2 deel is daarmee vanzelf gegeven. We bespreken
in:

3-Onderdeel i. Structuur en richting van ding en mens;

Onderdeel ii. Structuur en richting der rijken en der mensheid.-3

Onderdeel i. 1-Structuur en richting van ding en mens-1

2-27.-2 Indeling

Bij de behandeling van de structuur 3-[en richting] van ding en mens-3 bespre-
ken we in:

Afdeling i. De twee eenvoudigste bepaaldheden en haar grondverbanden
4-(de structuur)-4;

Afdeling ii. De derde bepaaldheid en haar verbonden-zijn met het overige
5-(de richting)-5.

5 32–39: inzicht dat || 41a–41d: inzicht wat 6 32–39: overhouden 7 32–39: nu eenmaal niet
alles tegelijk kan [worden] behandeld.
1 32–39: §19****. || Deze paragraaf is vanaf 32. 2 32: (derde) || 39: (derde) [sic; moet zijn:
(tweede)] 3 Alleen in 45. || 32–39: Onderdeel i. De structuur der dingen. ¶ Onderdeel ii. De
structuur der rijken. ¶ Onderdeel iii. De structuur der mensheid. || 41a–43/67: Onderdeel i. De
structuur van ding en mens; ¶ Onderdeel ii. De structuur der rijken en der mensheid.
1 39: De structuur der dingen. || 41a–43/67: De structuur van ding en mens. 2 39: §20. || Deze
paragraaf is vanaf 39. 3 39: der (aardse) dingen 4 Alleen in 45. 5 Alleen in 45.
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3-Afdeling i. De twee eenvoudigste bepaaldheden
en haar 1-grondverbanden-1 2-(de structuur)-2-3

4-28.-4 Indeling

5-We hebben hier achtereenvolgens na te gaan:

Hoofdstuk i.-5 De twee eenvoudigste bepaaldheden, de verscheidenheid in
beide, en haar gecombineerd voorkomen;

6-Hoofdstuk ii.-6 De twee grondverbanden binnen deze bepaaldheden, de
verscheidenheid in beide en hun gecombineerd 7-voorkomen.-7

1-Hoofdstuk i.-1 De 2-twee-2 eenvoudigste bepaaldheden, de
verscheidenheid in deze en haar gecombineerd voorkomen

3-29.-3 4-Indeling-4

Van die eenvoudigste bepaaldheden treffen we 5-er in de dingen-5 twee aan.
De volgorde 6-in welke-6 we ze behandelen is 7-dáárom-7 bijkomstig, 8-wijl-8 ze
nimmer afzonderlijk voorkomen. Ze dienen echter beide besproken 9-vóór-9

de behandeling van hun gecombineerd voorkomen.
Vandaar10 de indeling:

A.11De eerste eenvoudigste bepaaldheid en haar verscheidenheid;
B. De tweede eenvoudigste bepaaldheid en haar verscheidenheid;
C. Het gecombineerd voorkomen van beide eenvoudigste bepaaldheden.

1 39: grondgedachten [sic] || 41a–41d: grondverband [sic] 2 Alleen in 45. 3 Vanaf 39. || 32:
Onderdeel i. De structuur der dingen. 4 30–32: §20. || 39: §20*. 5 30–31: De indeling voor
dit *–(derde)–* deel is daarmee vanzelf gegeven. ¶ We bespreken in: ¶ Onderdeel i. ¶ (* 30:
(tweede) [sic]) || 32: Bij de behandeling van de structuur der (aardse) dingen bespreken we in: ¶
Hoofdstuk i. 6 30–31: Onderdeel ii. 7 32: voorkomen. ¶Hoofdstuk iii. De derde bepaaldheid,
de verscheidenheid in haar en het voorkomen van deze bepaaldheid gecombineerd met de beide
anderen.
1 30–31: Onderdeel i. 2 Vanaf 31. 3 30–39: §21. 4 Vanaf 31. 5 30: er, zolang we afzien van
de religie, || 31: er, zolang we de religie niet bespreken, || 41c–41d: er in de dagen [sic] 6 30–39:
waarin 7 30–32,41d–43/67: daarom 8 30–31: daar 9 30–31,41d–43/67: voor 10 In 30–39
begint hier geen nieuwe alinea. 11 In 30 en 31 komen in plaats van de indelingsletters “A.”,
“B.” en “C.”, respectievelijk “Hoofdstuk i.”, “Hoofdstuk ii.” en “Hoofdstuk iii.” voor.



paragrafen 1–66 107

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 107.

1-A.-1 De eerste eenvoudigste
2-bepaaldheid-2 en haar verscheidenheid

3-30.-3 4-Een voorbeeld van-4 5-eerste bepaaldheid-5 van aards 6-subjèct-zijn-6

Wie “psychisch” zegt, duidt daarmee niet iets aan, dat niet aards geschapen
zou zijn. Psychisch-zijn sluit aards-geschapen-zijn niet uit, doch onderstelt
het, 7-want-7 het is: op een bepaalde wijze aards geschapen-zijn. Anders
gezegd: het woord “psychisch” duidt iets aan, dat aards geschapen is met
een nadere bepaaldheid.

1-31.-1 De verscheidenheid in het nader bepaald-zijn van aards 2-subjèct-
zijn-2

Zou nu al het 3-aards geschapene-3 psychisch zijn, dan ware het niet mogelijk
te spreken over een verscheidenheid in 4-de-4 bepaaldheid van aards 5-subjèct-
zijn-5.

Doch niet al het aards geschapene is psychisch. Naast deze bepaaldheid
komen 6-ook-6 andere voor. We onderscheiden 7-ten deze-7 namelijk arit-
metisch, 8-ruimtelijk,-8 9-fysisch,-9 organisch, 10-psychisch,-10 11-analytisch,-11

historisch, 12-linguaal,-12 sociaal, economisch, esthetisch, juridisch, ethisch
en pistisch.

Opm. 1. Onder het aritmetische versta men het terrein der 13-(onbenoemde) hoeveel-
heid-13, dus dat van meer en minder.

Opm. 2. 19-Met betrekking tot het ruimtelijke valt het volgende op te merken:
a. Het ruimtelijke is niet een wijze van aanschouwen (Kant), maar een eigenschap
van alle dingen.
b. Het ruimtelijke is niet ident met “omgeving”. Want in de omgeving 14-van-14 iets
zijn andere dingen, die wel mede ruimtelijk zijn, maar ook andere eigenschappen
bezitten. En het bedoelde iets is zijnerzijds in de omgeving 15-van-15 die andere dingen
en ook zelf mede ruimtelijk, maar niet uitsluitend.

1 30–31: Hoofdstuk i. 2 30: (de zus-zo-)bepaaldheid 3 30–39: §22. 4 30: De 5 41d: eerst
bepaaldheid [sic] || 43/67: eerst-bepaaldheid [sic] 6 30–39,41c–43/67: subject-zijn 7 Vanaf 32.
1 30–39: §23. || In 30–31 komt alleen de hoofdtekst voor zonder opmerkingen; in 32 de
hoofdtekst met opmerkingen over het aritmetische, het ruimtelijke (= 2.d.), het fysische, het
psychische, het analytische en het historische; in 39 komt de opmerking over het organische
erbij; vanaf 41a is er de volle omvang van opmerkingen. 2 30–39,41c–43: subject-zijn 3 30–
32: aards-geschapene ook 4 Vanaf 32. 5 30–39,41d: subject-zijn 6 Vanaf 32. 7 Vanaf 41a.
8 30–31: ruimtelijk (≠ euclidisch!), 9 30: mechanisch (≠ machinaal!), fysisch (= energetisch),
|| 31: fysisch (= energetisch onder andere kinetisch = mechanisch ≠ machinaal!), || In 32
ontbreekt abusievelijk “fysisch”. 10 30–31: psychisch (= emotioneel), 11 30–31: analytisch
(meestal “logisch” genoemd), 12 30–39: linguïstisch, 13 32–39: grootte 14 41a–43/67: in [sic]
15 41a–43/67: in [sic]
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c. Het ruimtelijke is niet ident met het 16-uitgebreide-16: wel zijn figuren, vlakken en
lijnen 17-uitgebreid-17, maar ook punten, die 18-niet uitgebreid-18 zijn, zijn ruimtelijk;
een punt is noch een getal, noch een beweging.
d.-19 Het ruimtelijke is niet, zoals men wellicht op grond van de traditie menen
zou, euclidisch 20-van structuur-20: de euclidische ruimte is niet echt ruimtelijk21-,
waarover later echter meer [zie paragraaf 65]-21.

Opm. 3.22 Inzake het fysische valt het volgende te bedenken.
a. De term “het fysische” is synoniem met 23-termen als-23 “de beweging”, “het
energetische”, “het kinetische” en “het mechanische”.
b. Wat de eerste en laatste term betreft, wake men echter tegen misverstand.
i. De beweging hier bedoeld is niet de secundaire of willekeurige beweging, ontstaan
door een worp, maar de primaire beweging, die 24-aan-24 het creatuur, 25-voorzover-25

het fysisch is, krachtens z’n door God geschapen-zijn eigen is.
ii. “Het mechanische” verwarre men niet met “het machinale”: het laatste komt
slechts daar voor, waar van machines en dus van (materiële) cultuur sprake is, die
niet oorspronkelijk is, maar menselijke activiteit onderstelt. Men verwerpe daarom
in de natuurfilosofie iedere machine-theorie, dus niet slechts “de machine-theorie”
omtrent het organische, maar ook die omtrent het anorganische.

Opm. 4. Onder het organische versta men niet uitsluitend en zelfs niet allereerst het
statische dat de morfologie bestudeert, maar in de eerste plaats dat dynamische dat
de fysiologie onderzoekt.

Opm. 5.26 Onder “psychisch” versta men uitsluitend datgene wat die wetenschap-
pelijke psychologie bestudeert die haar grenzen indachtig blijft, dus alleen 29-de
primair-27-gevoelige-27 wijze van verrichten (bij dier en mens)28-, en wat daarmee
(als object, waarover later [zie paragrafen 65, 66]) correlaat is-28.-29

Opm. 6.30 Het “analytische” valt niet samen met het logische, 31-althans voorzover
men dit laatste opvat als een verzamelnaam-31 onder welke enerzijds niet al het ana-

16 Alleen in 45. || 41a–43/67: continue 17 Alleen in 45. || 41a–43/67: continu 18 Alleen in 45.
|| 41a–43/67: toch ongetwijfeld discontinu 19 Vanaf 41a. 20 32–41d: gestructureerd 21 Vanaf
41a. 22 Vanaf 32 is hier een opmerking. De huidige formulering is vanaf 41a. De vervangen
teksten zijn: 32: Opm. 3. De uitdrukking “het fysische” is ident met “het energetische”; men
kan deze term echter niet vervangen door “het mechanische” – dat nog weer heel iets anders is
dan het “machinale” –: naast de mechanische of kinetische energie komt immers nog andere
energie voor. || 39: Opm. 3. De uitdrukking “het fysische” is ident met “het energetische” in
de zin van het kinetische; men kan de term “het fysische” echter niet vervangen door “het
mechanische” en a fortiori niet door “het machinale”. Immers: het mechanische is slechts een
onderdeel van het fysische, namelijk het fysische object – een term, die eerst later kan worden
verduidelijkt – en wie van iets machinaals spreekt beweegt zich op het gebied van de (materi-
ele) cultuur. 23 Alleen in 45. 24 Vanaf 43/67. 25 41a–41d: waarover [sic] 26 In 32 als “Opm.
4.” 27 39: emotionele 28 Vanaf 41a. 29 32: het emotionele. 30 De opmerking is vanaf 32 en
is daar Opm. 5. De huidige formulering is vanaf 39. De vervangen tekst is: 32: Opm. 5. Het
“analytische” valt niet samen met het “logische”, dat een verzamelnaam is, waaronder niet
alleen het analytische ressorteert. 31 39: dat vaak een verzamelnaam is
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lytische32-, maar slechts het resultaat van analytische activiteit,-32 valt en anderzijds
vrij veel ressorteert dat niet analytisch is.

Opm. 7.33 Het “historische” is niet hetzelfde als het “genetische”: 35-wel is het eerste
nimmer zonder het laatste, maar genesis vindt men 34-ook-34 daar waar men niet
van historie spreken kan,-35 zo bijvoorbeeld bij de splitsing van sterren en bij de
voortplanting van planten en dieren. 37-Onder het “historische” versta men 36-het
gebied van-36 macht, inclusief traditie en technè [“handwerk”, “kunstvaardigheid”;
zie paragraaf 207 en volgende].-37

41-Opm. 8. Onder “linguaal” versta men al wat 38-met taal te maken heeft, dus niet
alleen met-38 het gesproken, maar ook met het ongesproken deel daarvan.

Opm. 9. “Sociaal” ziet op de omgang en het verkeer.

Opm. 10. Het economische is het gebied der waarde-afwegende besparing.

Opm. 11. Het esthetische is het veld der harmonie.

Opm. 12. Het juridische is het terrein der vergelding.

Opm. 13. Onder het ethische versta men wat op 39-trouw in-39 vriendschap en
huwelijk betrekking heeft.

Opm. 14. Omtrent het pistische of pisteutische houde men het volgende in het oog.
a. Positief: deze termen dekken “het godsdienstig geloof”.
b. Negatief:
i. “Geloof” is niet hetzelfde als “religie”, over welke pas later kan worden gehandeld
[zie paragraaf 115 en volgende].
ii. “Geloof” is, naar we reeds vroeger zagen, niet ident met 40-“Christ-geloof”-40: alle
mensen geloven, maar niet ieder gelooft in de Christus Gods [zie paragraaf 11].-41

Men42 ziet, er is een rijke verscheidenheid in deze eerste bepaaldheid. 43-En
deze weelde is wellicht nog groter dan we tot nog toe zien.-43

32 Vanaf 41a. 33 In 32 als “Opm. 6.” 34 Vanaf 41a. 35 32: het genetische verband komt ook
daar voor, waar men niet van historie kan spreken, 36 Alleen in 45. 37 Vanaf 39. 38 41a–
43/67: taal is, dus niet alleen 39 41a–41d: trouw, 40 41a–43/67: “Christus geloof” 41 Vanaf
41a. 42 In 41a–43/67 is deze slotalinea ten onrechte binnen Opmerking 14 geplaatst. 43 30–
31: Deze verscheidenheid die wellicht nog groter is dan we tot nog toe zien, noemen we
kortheidshalve het “zus-zo-verschil”. ¶ Opm. 1. Geen dezer bepaaldheden kan herleid worden
tot een *–andere. Beproeft men zulk een herleiding, dan stuit men namelijk–* op antinomieën,
die echter, krachtens het subject-zijn van alles aan een daarmee correlate wet, in de kosmos niet
voorkomen. Ze zijn het resultaat van een verwardheid op welke we †–elders (§§117, 118 en
140)–† nog terugkomen. ¶Opm. 2. Binnen één en hetzelfde zo kan nogweer nadere bepaaldheid
van zo voorkomen. Doch daarover later. (* 30: andere, zonder dat men stuit; † 30: in het tweede
hoofddeel [dat wil zeggen het voorlopige negatieve resultaat])
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1-32.-1 Terminologie

De zo-even besproken verscheidenheid noemen we kortheidshalve het “zus-
zo-verschil”.

1-33.-1 De onderlinge onherleidbaarheid der zus-zo-bepaaldheden

Binnen één en hetzelfde zo kan nog weer bepaaldheid van zo voorkomen,
waarover later [zie paragrafen 37 en 60–63].

Geen 2-der zus-zo-bepaaldheden-2 kan men echter herleiden tot een an-
dere. Beproeft men 3-dit-3 toch te doen, dan stuit men op antinomieën, die
echter, krachtens het 4-subjèct-zijn-4 van alles aan een daarmee correlate wet,
in de kosmos 5-primair, dat wil zeggen afgezien van menselijke dwaling,-5 niet
voorkomen. Ze zijn het resultaat van een verwardheid op welke we 6-echter
pas later kunnen ingaan [zie paragrafen 201 en 202].-6

1-34.-1 De bepaaldheid van wet

Daar het geen zin heeft van 2-subjèct-zijn-2 te spreken zonder dat men een
wet aanvaardt die voor het aan haar 3-subjècte-3 geldt, beantwoordt aan een
bepaaldheid van 4-subjèct-zijn een bepaaldheid van-4 wet. Heeft het dus zin
5-om-5 te spreken van “psychisch 6-subjèct-zijn-6”, dan heeft het evenzeer zin
te spreken van een “psychische wet”, die voor het psychische, dat immers
aan deze wet 7-subjèct-7 is, geldt.

1-35.-1 De verscheidenheid in bepaaldheid van wet

Doch dan loopt ook aan de 2-verscheidenheid-2 in bepaaldheid van aards-
3-subjèct-3-zijn parallel een verscheidenheid 4-in-4 bepaaldheid van wet. Voor
het aritmetische geldt dus een aritmetische, voor het ruimtelijke een ruimte-
lijke, voor het psychische een psychische wet, enzovoort.

5-Korter-5: ’t verschil in subjèct-zijn is correlaat met het verschil in wet.

1 32–39: §23*. || Deze paragraaf is vanaf 32.
1 32–39: §23**. || Deze paragraaf is vanaf 32. 2 32–39: dezer bepaaldheden 3 32–39: dat
4 32–39: subject-zijn 5 Vanaf 41a. 6 32–39: elders (§137 [= paragraaf 202]) nog terugkomen.
1 30–39: §24. 2 32–39: subject-zijn 3 32–45: subjecte 4 Weggevallen in 41a–41d || 30–39: het
subjèct-zijn ook een bepaaldheid van 5 Vanaf 41a. 6 32–39: subject-zijn 7 32–45: subject
1 30–39: §25. 2 30–39: verscheidenheid 3 32–39: subject 4 32–39: van 5 30–39: Of korter ||
43/67: Kort
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1-B.-1 De tweede (de dit-dat-) bepaaldheid en haar verscheidenheid

2-36.-2 De bepaaldheid aangeduid door “dit”

Wie zegt “dit getal”, zegt iets anders dan wanneer hij slechts “getal” zegt.
En aan het verschil van woorden beantwoordt ook in dit geval een verschil
van het daardoor aangeduide. Bezien we daarom nader, waarin dit verschil
bestaat.

Het door de woorden “dit getal” aangeduide 3-zij-3 bijvoorbeeld het getal
drie. Het getal drie is een getal, dat wil zeggen het is 4-subjèct-4 aan de
aritmetische wet. Doch deze eigenschap treft men niet alleen bij het getal
drie aan, doch bij alles wat getal is. De bepaaldheid, aangeduid door het
woord “dit”, 5-is-5 met deze overeenkomst tussen het getal drie en alle andere
getallen niet in strijd. Ze heft die overeenkomst dan ook niet op: ze onderstelt
6-haar-6. Ze is slechts een 7-nadere-7 bepaaldheid.

1-37.-1 De aard van deze bepaaldheid [32–45]

2-Ook-2 deze bepaaldheid behoort tot de 3-niet nader te analyseren bepaald-
heden.-3 Vandaar dat 4-men haar moeilijk-4 kan omschrijven.

Om echter verwarring te voorkomen is het goed even te laten zien, dat ze
niet samenvalt met 5-wat-5 we reeds [zie paragraaf 33] in het aards subjecte
ontwaarden, namelijk de zus-zo-bepaaldheid en 6-haar nadere bepaaldhe-
den-6.

A. In de eerste plaats stel ’k me daartoe de vraag: “Is deze nadere bepaaldheid
iets anders dan een verscheidenheid 7-in-7 zus-zo-bepaaldheid?” Trachten
we de strekking van deze vraag te verhelderen aan een bepaald geval. Zo
kan ik haar bijvoorbeeld aldus stellen: “Is de verhouding tussen getal en dit
8-hetzelfde-8 als tussen 9-aritmetisch en ruimtelijk-9, of niet?”

De vraag stellen is haar ontkennend beantwoorden. Want het is duidelijk,
dat datgene, wat een getal tot “het getal drie” maakt, iets anders is dan
ruimtelijkheid, die hier ten ene male ontbreekt.

1 30–31: Hoofdstuk ii. 2 30–39: §26. 3 41a–41d: zijn: [sic] || 43/67: kan zijn: 4 30–39,41c,43/
67: subject 5 30–39: is nu 6 30: die 7 43/67: andere [sic]
1 32–39: §27. || De hoofdtekst is vanaf 32; de tekst volgens 30–31 is weergegeven hierna.
2 Vanaf 41a. 3 32–39: elementaire. 4 32–39: [men] ze moeilijk positief 5 32–43/67: de beide
andere bepaaldheden, die 6 32–43/67: de nadere bepaaldheid van deze 7 32–39: in de 8 32–
39: dezelfde 9 67: aritmetisch en ruimtelijk
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B. “Maar is dan wellicht”, zo kan men vragen, “de bepaaldheid ‘dit’ een
nadere bepaaldheid van het ‘zo’?”

Ook het antwoord op deze vraag moet ontkennend luiden. Om deze
ontkenning te staven, is het voldoende de term “dit getal” te plaatsen naast
“rationaal getal”. In laatstgenoemde heeft men de aanduiding van een nadere
bepaaldheid van getal als getal; er zijn echter 10-vele-10 rationale getallen.
Er is echter maar één getal 11-drie-11. Vandaar, dat 12-deze bepaaldheid-12

niet de getalmatigheid van 13-drie-13 nader bepaalt, doch een bepaling is,
die haar betekenis behoudt ook bij volkomen opsomming van alle nadere
14-bepaaldheid-14 van z’n getalmatigheid.

Tekst volgens 30–31
§27. De aard van deze bepaaldheid

1-De vraag is slechts: “Is deze nadere bepaaldheid iets anders dan een verschei-
denheid in de zus-zo-bepaaldheid?” Trachten we de strekking van deze vraag te
verhelderen aan een bepaald geval. Zo kan ’k haar bijvoorbeeld aldus stellen:
“Is de verhouding tussen dit en getal dezelfde als tussen aards en aritmetisch of
niet?”

Het antwoord op de laatste vraag-1 moet ontkennend luiden. Omdeze ontken-
ning te staven, is het voldoende de term “dit getal” te plaatsen naast “rationaal
getal”. In laatstgenoemde heeft men de aanduiding van een nadere bepaaldheid
van getal als getal; er zijn dan ook vele rationale getallen. Er is echter maar
één getal drie. Vandaar, dat deze bepaaldheid niet de getalmatigheid van 2-drie-2

nader bepaalt, doch een bepaling is, die haar betekenis behoudt ook bij volkomen
opsomming van alle nadere bepaaldheid van z’n getalmatigheid.

1-38.-1 De verscheidenheid in dit-bepaaldheid

Bestond er geen ander getal behalve drie, dan zou men niet kunnen spreken
van verscheidenheid in dit-bepaaldheid 2-van de-2 getallen. Nu er echter
meer getallen 3-dan dit éne bestaan-3, behoort ook over deze verscheidenheid
gehandeld te worden.

Als dit getal is drie verscheiden van alle andere getallen. ’t Woord “an-
dere” duidt hier aan, dat alle getallen die daaronder vallen de bepaaldheid

10 67: veel [sic] 11 32–45: drie 12 41a–43/67: de bepaaldheid individueel te zijn 13 32–45: drie
14 67: bepaaldheden
1 30: De vraag is slechts: “Is ze een nadere bepaaldheid van getal of bij getal? Is de verhouding
tussen dit en getal dezelfde als tussen aards en aritmetisch of niet?” ¶ Het antwoord 2 30–31:
drie
1 30–39: §28. 2 30–31: der 3 30–39: bestaan dan dit éne
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drie-te-zijn missen. Ze hebben echter wel degelijk een eigen kwalitatieve
bepaaldheid geheel parallel aan die van dit getal. Dat kan men aanduiden
met behulp van de termen “dit”, “dat”, 4-enzovoort.-4

1-39.-1 Terminologie

In verband met het zo-even opgemerkte kan men de verscheidenheid in deze
bepaaldheid kortheidshalve typeren als dit-dat-verschil.

1-40.-1 De wetskring

Het dit-dat-verschil sluit dus niet uit, dat dit en dat dáárin overeenkomen,
dat voor beide dezelfde wet geldt.

Alle2 “dit’s” en “dat’s” voor welke dezelfde wet geldt, maken samen het
gebied of de kring dezer wet uit, 3-zijn-3 haar wetskring. Daar er vele wetten
zijn, bestaan er dus ook vele van zulke wetskringen.

Uit het feit, dat we het bestaan van dit-dat-verschil alleen nader aantoon-
den bij de aritmetische wetskring, mag men dus niet afleiden, dat het zich
alleen hier zou voordoen. Het komt in alle wetskringen voor. Want ook de
éne 4-ruimtelijke figuur-4 is de andere niet, men kan ook onderscheiden deze
en die 5-energetische activiteit-5, deze en gene 6-analytische activiteit-6, deze
en die 7-ethische handeling-7, enzovoort.

1-C.-1 Het gecombineerd voorkomen van
verscheidenheden in 2-beide-2 bepaaldheden.

3-41.-3 Gedachtegang

Zal er sprake 4-van kunnen zijn dat de verscheidenheden in-4 de beide tot
nog toe besproken bepaaldheden 5-gecombineerd voorkomen-5, dan is 6-het-6

vereist, dat ze niet tot elkaar zijn te herleiden. Deze onderlinge onherleid-
baarheid dient 7-dus eerst aan de orde te komen.-7

4 30–31: “en dat”, enz. Men kan de verscheidenheid in deze bepaaldheid dus kortheidshalve
typeren als dit-dat-verschil. || 32–39: “en dat”, enz.
1 32–39: §28*. || Deze paragraaf is vanaf 32.
1 30–39: §29. 2 In 30 en 31 begint hier geen nieuwe alinea. 3 43/67: zijn 4 30–39: ingesloten
ruimte 5 30: snelheid || 31–43/67: energetische activiteit 6 30: logische activiteit || 31–43/67:
analytische activiteit 7 30–43/67: ethische handeling
1 30–31: Hoofdstuk iii. 2 41a–41d: beide andere 3 30–39: §30. 4 30: zijn van combinatie
van 5 Vanaf 31. 6 Vanaf 41a. 7 30–39: dan ook eerst [te worden] besproken.
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1-42.-1 De onderlinge onherleidbaarheid tussen de zus-zo- 2-en de-2 dit-dat-
verschillen

A. Het dit-dat-verschil in een wetskring onderstelt de eigenaardigheid van de
wetskring 3-(zie paragraaf 36)-3. Het verschil in aard tussen de wetskringen
is dus zeker niet te herleiden tot dat van dit-dat.

B. Doch 4-zijnerzijds bleek-4 de aard van het dit-dat-verschil 5-te verschillen èn
van alle zus-zo-bepaaldheid (zie paragraaf 37A), èn van alle nadere bepaald-
heid van een zus of een zo: ze is-5 een bepaaldheid daarbij 6-(zie paragraaf
37B)-6.

7-C.-7 Derhalve kunnen we zeggen, dat het zus-zo-verschil en het dit-dat-
verschil onderling onherleidbaar zijn.

Opm. 1. Ter verduidelijking moge nu en dan aan het gezegde een schema worden
toegevoegd. Stel u het verschil tussen een dit en een dat met verticale lijntjes voor,
dan kan, gezien het feit, dat het 8-zus-zo-verschil-8 daartoe niet valt te herleiden,
laatstgenoemd verschil het best 9-worden-9 voorgesteld met behulp van horizontale
lijnen. We krijgen dus:

1. schema voor het verschil van 10-dit en dat-10:

2. schema voor het verschil van 11-zus en zo-11:

12-Opm. 2. Het motief waarom de keuze van de richting der lijntjes in deze en niet in
tegenovergestelde zin geschiedde, kan eerst later worden aangegeven [zie paragraaf
55].-12

1-43.-1 2-Verheldering in terminologie: de-2 termen “individueel” en
“modaal” [31–45]

5-Tot nog toe behielden we ons met de zegswijzen: “dit en dat” en “zus en
zo”. Deze twee voldoen echter niet aan de eis 3-aan-3 wetenschappelijke taal
te stellen, dat zij ondubbelzinnig zij, dat wil zeggen dat ieder woord slechts
één betekenis hebbe: beide worden licht promiscue gebruikt; bovendien kun-
nen ze verschillen en eigenschappen aanduiden, die voor de structuur van het

1 30–39: §31. 2 41a–43/67: en 3 30–31: (zie §26 [= paragraaf 36)] 4 Vanaf 32. 5 30–31:
bleek bovendien te verschillen van alle nadere bepaaldheid van *–een zus of een zo–*: ze is
slechts (* 30: de subjectsfunctie) 6 30–31: (zie §27 [= paragraaf 37]) 7 Vanaf 41a. 8 30–39:
verschil *–tussen–* zus en zo (* alleen in 30 en 31.) 9 Vanaf 41a. 10 41a–45: dit en dat 11 41a–
45: zus en zo 12 Vanaf 41a.
1 31–39: §32. || De hoofdtekst is vanaf 31; de tekst volgens 30 is weergegeven hierna. 2 31–39:
#–Vaststelling–# van het gevondene in de terminologie. De (# 31–32: Vastlegging) 3 41d–43/67:
van
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geschapene van geen belang zijn. Juist om die structuur gaat het hier echter.
Derhalve zal het verdere onderzoek met de invoering van 4-een-4 helderder
terminologie gebaat zijn.-5

We hebben op grond van de gevonden onherleidbaarheid nodig 6-twee-6

woorden, die elk een eigen betekenis hebben. De door 7-de éne term-7 bete-
kende zaak dient te zijn de verscheidenheid tussen zus en zo 8-in de zin van
voor de structuur van het geschapene van belang zijnde eigenschappen-8, de
door het tweede woord betekende zaak 9-moet-9 de verscheidenheid tussen
10-dito dit’s en dat’s zijn.-10

11-Opm.-11 Nu denkt men 12-allicht-12 aan de termen: “kwantitatief” en “kwalitatief”.
Maar bij nader inzien is dit paar 13-hier toch-13 niet 15-bruikbaar.
a. Van 14-de bedoelde twee-14,-15 verscheidenheden is die tussen een zus en een zo
zeker niet met het woord “kwantitatief” aan te duiden. Doch ook ter aanduiding
van het 16-verschil-16 tussen een dit en een dat is deze term 17-slechts binnen het
aritmetische bruikbaar, zodat op deze wijze geheel het verschil tussen dit’s en dat’s in
het niet-aritmetische onbenoemd blijft:-17 al kunnen we spreken van “twee stenen”,
enzovoort, het verschil tussen de éne steen en de andere is al evenmin kwantitatief
als dat tussen twee planten, dieren en mensen.
20-b. Past de term “kwantitatief” dus in 18-geen-18 van de twee gevallen, “kwalitatief”
daarentegen kan in 19-beide-19 gevallen worden gebruikt, en is om deze reden niet
geschikt.-20

We21 zouden nu nog wel enkele andere terminologische pogingen kunnen bespre-
ken. Doch ’t bestek van deze studie gedoogt 22-dit-22 niet en haar opzet vraagt in dit
hoofddeel alleen een positieve uiteenzetting. Vandaar dat ik hier begin met de vast-
legging van de terminologie om dan nog slechts even stil te staan bij de vraag, of niet
tegen haar onoverkomelijke bezwaren rijzen.

4 41d–43/67: de 5 31–39: Tot nog toe behielpen we ons met de termen “verschil” en “verschei-
denheid” en gebruikten deze woorden zowel ter aanduiding van de verscheidenheid tussen een
dit en een dat als van het *–verschil tussen–* zus en zo. Nu echter bleek, dat we hier niet met
één, maar met twee verscheidenheden te doen hebben, is het ogenblik gekomen, waarop we het
gewonnen inzicht ook in een scherper terminologie kunnen vastleggen. En wanneer we daar-
toe in staat zijn, doen we goed het niet na te laten. Want zeker: een verschil in termen werkt
verwarrend, zolang men niet heeft begrepen, dat er inderdaad een †–verschil–† is dat ook een
terminologische onderscheiding vergt. Maar aan de andere kant vergemakkelijkt zulk een ver-
schil het werk verbazend, wanneer men eerst de verscheidenheid heeft gezien: men houdt dan
het eens ontwaarde verschil met behulp van het verschil in termen vast. (* 31–32: onderscheid
in; † 31–32: onderscheid) 6 31: twee 7 31–39: het éne woord 8 Vanaf 41a. 9 31–39: dient te
zijn 10 31–39: dit en dat. || 41c: dit’s en dat’s zijn. 11 Vanaf 39. De tekst van deze opmerking
maakt in 31 en 32 deel uit van de hoofdtekst. 12 31: hier allicht 13 31–39: toch hier 14 39:
beide 15 31–32: bruikbaar. Want van beide 16 32–39: onderscheid 17 31–39: onbruikbaar.
*–Reeds ten aanzien van het aritmetische dient men immers te onderscheiden tussen getallen en
aantallen, en van kwantitatief verschil is slechts sprake bij de laatstgenoemde en niet bij getal-
len. Maar zelfs wanneer we dit onderscheid tussen getal en aantal laten rusten, blijkt–* heel
het verschil tussen dit’s en dat’s in het niet-aritmetische onbenoemd: (* 31: Want ook indien
we voor een ogenblik het kwantitatief verschil gelijk achten met het verschil tussen getallen
en aantallen, blijft) 18 39–43/67: geen 19 39–43/67: beide 20 Vanaf 39. 21 In 39 wordt hier
reeds de hoofdtekst hervat. 22 31: het
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Het23 verschil tussen zus en zo noem ik modaal, het verschil tussen een
dit en een dat individueel.

Nu kan men zeggen: “Beide termen zijn in de wijsbegeerte bekend en bete-
kenen soms iets anders dan hier 24-is-24 bedoeld”. Doch dat is geen bezwaar.
Zou men aan een niet-gangbare conceptie de eis stellen, dat ze slechts ter-
men gebruikte welke in andere systemen nog nimmer voorkwamen, dan
zou ze verplicht zijn, overal nieuwe woorden te brengen, wat de leesbaar-
heid van zulk een studie zeker niet ten goede zou komen. (Men denke aan
de poging van [Richard] Avenarius.) Bij consequente doorvoering zou deze
regel er 25-zelfs-25 toe voeren, dat niemand meer een ander begreep. Zeker:
men mag met de terminologie niet willekeurig omspringen. Maar het staat
toch te bezien, of de grens tussen niet- en wel-willekeurig die tussen traditio-
neel en nieuw gebruik dekt. Heel vaak heeft tengevolge van allerlei dwaling
een term een traditionele betekenis verkregen, welke bij het doorzien van de
gemaakte fout niet langer valt te handhaven.

Van 26-de twee-26 hier voorgeslagen termen zal de eerstgenoemde wel
niet op verzet van de zijde der traditie stuiten. De modale verscheidenheid
moge hier rijker zijn dan elders, dat raakt niet rechtstreeks de betekenis van
de term. Meer verzet zal van de zijde der traditie in de wijsbegeerte rijzen
tegen het gebruik van de tweede term: “Is individualiteit niet 27-uitsluitend
het-27 voorrecht van de mens?” Ter ontzenuwing van dit bezwaar moge
echter [worden] gewezen op de resultaten der 28-nieuwe-28 aritmetiek, ruimte-
leer, fysica, enzovoort, 29-bij welke steeds meer de nadruk valt-29 op het
individuele karakter van ieder getal, iedere ruimtelijke figuur en ieder atoom.
Het genoemde bezwaar wortelt dan ook niet in 30-willekeur-30 dezerzijds,
doch in de overschatting van de mens bij de voorstanders van het traditionele
spraakgebruik, waarvan de historische ontwikkeling onder andere bij de
Grieken stap voor stap is na te gaan, doch dat op zeer gespannen voet
staat met al die vakwetenschappen welke met deze overschatting hebben
gebroken.

Wijl ’k de ontwikkeling van dit misverstaan van de grondstructuren in de
kosmos hier niet kan bespreken, moge ik met laatstgenoemde tegen-instantie
volstaan.

23 In 32–39 begint hier geen nieuwe alinea, waardoor de vier resterende alinea’s tot de vooraf-
gaande opmerking lijken te behoren. 24 Ontbreekt vanaf 41a. 25 31: zelf 26 31–39: de beide ||
41a–43/67: beide 27 31: het uitsluitend 28 31–39: nieuwere 29 31: die steeds meer de nadruk
legt 30 32–39: de willekeur || 41a–41d: willekeurig [sic]
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Tekst volgens 30
§32. De term “modaliteit”

Tot nog toe behielpen we ons met de term “verschil” en gebruikten dit woord
zowel ter aanduiding van het verschil tussen een dit en een dat als van het
onderscheid in zus en zo. Thans is echter het ogenblik gekomen, waarop we een
iets scherper terminologie kunnen invoeren. En wel voor het verschil tussen zus
en zo, dus bijvoorbeeld voor het verschil tussen aritmetisch en ruimtelijk, tussen
psychisch en logisch, tussen economisch en juridisch.

We vonden namelijk dat het niet mogelijk was zulk een verschil te herleiden
tot een tussen dit’s en dat’s. Nu is ’t verschil tussen twee getallen eveneens een
verschil tussen een dit en een dat. Derhalve is ’t verschil in subjèct-zijn ook niet
te herleiden tot het verschil tussen twee getallen (tussen een dit en een dat in ’t
aritmetische), met andere woorden het is niet kwantitatief.

We zouden daarom geneigd zijn van “kwalitatief” te spreken. Doch ook deze
terminologie lijdt nog aan ’t euvel der dubbelzinnigheid. Want al is ’t verschil tus-
sen een dit en een dat in de aritmetische wetskring “kwantitatief”, daarom is nog
niet alle verschil tussen enig dit en enig dat kwantitatief van kwaliteit; er bestaan,
gelijk later blijken zal, ook hier wel degelijk niet-aritmetische kwalitatieve ver-
schillen. En we zoeken juist een term die niet meer kan dienen ter aanduiding
van verschillen tussen dit’s en dat’s. Wellicht is de term modaal geschikt om het
kwalitatief verschil van zus en zo, aan te duiden met behulp van een woord, dat
een behoorlijke meervoudsvorming toelaat. ’t Eigenaardige van een zus en een zo,
dus van dat wat onderling modaal verschilt, kunnen we dan gevoeglijk modaliteit
noemen.

Na deze toelichting zullen ook de termen subjects-modaliteit en wets-modali-
teit wel duidelijk zijn. In verband met het in ’t slot van §24 [= paragraaf 34]
gezegde, is de modaliteit van het subjèct-zijn steeds dezelfde als die van de met
haar correlate wet.

1-44.-1 De termen “subjectsmodaliteit” en “wetsmodaliteit”

Na het in de vorige paragraaf 2-aangevoerde-2 zullen 3-nu-3 ook de termen
subjectsmodaliteit en wetsmodaliteit wel duidelijk zijn. In verband met het
in ’t slot van paragraaf 34 gezegde, is de modaliteit van het 4-subjèct-zijn-4

steeds dezelfde als die van de daarmee correlate wet.

1 31–39: §32[*]. || Deze paragraaf is vanaf 31; zie ook de laatste alinea van §32 volgens 30.
2 31–43/67: gezegde 3 Vanaf 41a. 4 32–45: subject-zijn
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1-45.-1 Het gecombineerd voorkomen van beide bepaaldheden

4-Het individueel-zijn en het modaal-zijn verschillen onderling en moesten
daarom afzonderlijk 2-worden-2 behandeld en benoemd. Doch dit verschil
sluit het gescheiden-zijn niet 3-in. Zelfs komt nimmer-3,-4 één van deze be-
paaldheden alléén voor. Zo is bijvoorbeeld een bepaald getal 6-zowel 5-arit-
metisch-5 (dat wil zeggen modaal-6 iets anders dan bijvoorbeeld ruimte) als
ook dit getal 8-(dus 7-individueel-7 iets anders dan elk ander getal).-8

Opm. Het schema voor 9-dit gecombineerd voorkomen-9 wordt dus in aansluiting
10-op-10 11-paragraaf 42-11, Opmerking [1], als volgt:

1-46.-1 Het voorkomen van verscheidenheid in modaliteit bij deze combina-
tie

A. Iedere cirkel is 2-subjèct-2 aan aritmetische èn aan ruimtelijke wetten.
3-Iedere-3 steen aan deze 4-twee-4 èn aan fysische wetten. Bij een plant onder-
scheiden we behalve de 5-drie-5 genoemde subjectsmodaliteiten ook 6-een-6

organische, bij een dier behalve de 7-vier-7 die we bij 8-een-8 plant aantrof-
fen, ook nog 9-de psychische-9. Een mens bezit behalve de 10-vijf-10 11-hier
genoemde-11 ook nog al de overige in 12-paragraaf 31-12 opgesomde.

B. Eigenlijk is het gezegde nog niet eens volledig. Want in al deze gevallen
ontbreken de niet bij hen vermelde modaliteiten toch 13-allerminst, al-13

zijn ze daar niet in dezelfde zin aanwezig als bij de voorbeelden zo-even
opgesomd. 15-Ook 14-op dit punt hoop ik later nog-14 terug te komen [zie
paragraaf 65].-15 16-Doch hoe-16 dit ook zij, in ieder geval tonen de in de

1 30–39: §33. 2 Vanaf 41a. 3 31: in, doch uit. Want nimmer komt 4 30: De beide tot nog
toe besproken bepaaldheden zijn duidelijk te onderscheiden en moesten daarom afzonderlijk
[worden] behandeld. Doch dit onderscheiden-zijn sluit het gescheiden-zijn niet in, doch uit.
Want nimmer komt 5 67: aritmetisch 6 30: steeds zowel getal (dat wil zeggen || 31: *–zowel–*

getal (dat wil zeggen modaal 7 Vanaf 31. 8 43: (dus individueel) iets anders dan elk ander
getal. || In 32 en 39 ontbreekt het sluitende haakje. 9 30–39: deze combinatie 10 30–31: aan
11 30–39: §31 [= paragraaf 42]
1 30–39: §34. 2 30–31,41c–43/67: subject 3 30: Iedere snelheid aan deze twee èn aanmechani-
sche [wetten], iedere 4 30: drie 5 30: vier 6 Vanaf 31. 7 30: vijf 8 30–31: de 9 30: psychische ||
31: een psychische 10 30: zes 11 41c–43/67: genoemde 12 30–39: §23 [= paragraaf 31] 13 30–
39: allerminst. Wel 14 41a–43/67: hoop ik op dat punt later nog eens 15 30–39: Doch geheel
ontbreken ze toch ook daar niet. Zo geldt bijvoorbeeld omtrent de leliën des velds, dat ze noch
arbeiden noch spinnen. Doch al zijn deze bloemen geen economen, ze bezitten toch wel een
economische waarde, die door de mens daaraan toch niet willekeurig wordt toegekend, doch
wel degelijk steunt op iets in de planten zelf. *–Nu kom ik op dit punt later nog terug.–* (* Niet
in 30; in 31 begint met deze zin een nieuwe alinea.) 16 30: Hoe || In 30 begint hier een nieuwe
alinea.
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eerste alinea genoemde voorbeelden 17-genoeg-17 aan, dat telkens in 18-een
individueel dit-18 verschillende subjectsmodaliteiten bij elkaar voorkomen.
En daarom ging het in deze paragraaf.

Opm. Het schema voor deze meer gecompliceerde combinatie wordt dus:

1-47.-1 De term 2-“subjèctseenheid”-2

5-Rekening houdend met het zo-even 3-gezegde-3 kan men zulk een indi-
vidueel dit gevoeglijk een “individuele 4-subjèctseenheid-4” noemen.-5 Sub-
jectseenheden zijn dus bijvoorbeeld cirkels, 6-atomen,-6 organismen, dieren,
7-mensen,-7 staat, kerk, enzovoort; getallen daarentegen niet.

Intussen bedenke men, dat met deze term uitsluitend het feit wordt aan-
geduid, dat de 8-individuele bepaaldheid-8 bij 9-dit alles-9 voorkomt in com-
binatie met een veelheid van modaliteiten. In 10-“ding”-10 zelf ligt veel meer
dan we tot nu toe zagen.

48. Modaliteit en tijd.1 [41a–45]

Onder dat meerdere behoort ook de tijd, voorzover deze althans modaal is en
dus reeds hier kan worden besproken. Tot nog toe liet ’k deze buiten bespre-
king. Opzettelijk, omdat eerst nu de stelling duidelijk kan zijn dat de tijd
noch een individueel noch een modaal verschil is. Maar wel vinden we hem
bij al de modaliteiten der subjectseenheden: bij het aritmetische als succes-
sie, bij het ruimtelijke als gelijktijdigheid, bij het fysische als bewegingstijd,
bij het organische als ontwikkeling, bij het psychische als spanning, bij het
analytische als prius [“vroeger”] en posterius [“later”], bij het historische
als periode, bij het linguale tegenwoordig nog als bijwoorden van tijd en de
tijd van het werkwoord, bij het sociale in het verlenen van voorrang, bij het
economische in het nemen en geven van rente, bij het esthetische als esthe-
tische (niet zuivere) duur, bij het juridische als geldingstijd (men denke aan

17 30: voldoende 18 30: één en hetzelfde dit
1 30–39: §35. 2 30–39,43/67: “subjectseenheid” 3 Niet in 41a–41b. 4 31–39,43/67: subjects-
eenheid 5 30: Zulk een dit kan men gevoeglijk “subjectseenheid” noemen. 6 30: snelheden,
atomen, 7 Niet in 31–39; wel in 30. 8 30: bepaaldheid dit 9 30–41b: deze dingen 10 30: het
ding || 31–39: “ding”
1 De hoofdtekst is vanaf 41a; de tekst volgens 30–39 is weergegeven hierna.
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de terugwerkende kracht van een positieve wet), bij het ethische in de keuze
van de “geschikte” tijd en bij het pistische in de afwisseling van hoogtijden
en gewone tijden.

Opm. 1. De tijd is dus niet een aanschouwingswijze: hij bezit een van onze mentale
activiteit onafhankelijk bestaan.

Opm. 2. De tijd is niet een modaliteit; de nevenstelling van ruimte en tijd is dan ook
onjuist.

Tekst volgens 30–39
§36. De tijd

2-Onder dat meerdere behoort ook de tijd. Tot1 nog toe liet ’k deze buiten
bespreking. Opzettelijk, omdat eerst nu de stelling duidelijk kan zijn, dat de tijd
noch een individueel noch een modaal verschil is.-2 Maar wel vinden we hem 4-in
al de modaliteiten 3-der subjectseenheden-3: in het aritmetische-4 als successie, 5-in
het ruimtelijke als gelijktijdigheid, in het energetische als gemeten tijd,-5 in het
organische als periodiciteit, in het psychische als (6-niet “zuivere”-6!) duur, in het
analytische als prius en posterius, in 7-het historische-7 als periode, in het lingu-
istische tegenwoordig nog als bijwoorden van tijd en de tijd van het werkwoord,
in het juridische als geldingstijd (men denke aan de terugwerkende kracht van
een positieve wet), enzovoort.

1-49.-1 3-De verschillende modaliteiten der subjectseenheid 2-in-2 de tijd.-3 –
De term “subjectsfunctie”

Nu we ook met de tijd rekening houden, blijkt achteraf, dat 4-we de verschil-
lende modaliteiten van een individuele subjectseenheid tot nog toe hebben
opgevat alsof ze tijdloos waren.-4 Thans kunnen we deze abstractie laten
varen: 5-de modaliteiten ener individuele subjectseenheid-5 bestaan nimmer
buiten de tijd.

1 In 31 begint hier een nieuwe alinea. 2 30: Voor we echter tot de bespreking van dat meerdere
(in het tweede onderdeel) kunnen overgaan, dienen we op de tijd te letten. Deze is noch een
vorm die we bij de aanschouwing van de dingen onzerzijds meebrengen, noch een functie.
3 31: van een individualiteit 4 30: in alle functies: in de getallen-wereld 5 30: in de ruimte als
continuïteit, in de beweging als eenparigheid, in het energetische als klokkentijd, 6 30: niet
zuivere || 31: “niet zuivere” 7 30–31: de historie
1 30–39: §37. || In 30 zijn de eerste twee alinea’s geletterd respectievelijk “A” en “B”; in
alle overige edities is “B” weggevallen. 2 31: en 3 30: De subjectseenheid en de tijd. 4 30:
de subjectseenheid van welke we tot nog toe spraken een tijdloze was. 5 Vanaf 31. || 30:
subjectseenheden
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Wanneer men dit heeft 6-gezien-6, kan men ook voor 7-dit subject-zijn-7

der 8-individuele-8 subjectseenheid aan wetten van verschillende modaliteit
een 9-kortere-9 term invoeren, namelijk “het functioneren der subjectseen-
heid”. We zeggen dan ook kortweg: “Een subjectseenheid heeft meer dan
één 10-subjectsfunctie-10”.

De (subjects)functies ener subjectseenheid verschillen onderling uiteraard
modaal.

1-Hoofdstuk ii. De twee grondverbanden-1 in beide
verscheidenheden en hun gecombineerd voorkomen

2-50.-2 Inleiding en indeling

Zowel tussen 3-de individueel verschillenden-3 als tussen de 4-subjectsmo-
daliteiten-4 treffen we verband aan. 5-Ook-5 deze verbanden komen 6-bijna
steeds-6 gecombineerd voor. Vandaar dat we indelen:

A.7 Het verband tussen 8-de individueel verschillenden-8;
B. Het verband tussen de 9-subjectsfuncties-9;
C. Het gecombineerd 10-voorkomen-10 van beide verbanden.

1-A.-1 Het verband tussen 2-individueel verschillenden-2

3-51.-3 Het met elkaar verbonden zijn van 4-een dit en een dat-4

We gaan uit van het eenvoudigste geval, namelijk dat 5-twee individueel
verschillenden-5 met elkaar overeenkomen in modaliteit van subjectsfunctie
en dus onderworpen zijn aan dezelfde wet. Doch overeenkomst is nog iets
anders dan verband. Ook zulke verbanden bestaan echter.

6 67: ingezien 7 30: het subjèct-zijn || 31: dit subjèct-zijn 8 Vanaf 31. 9 30: korte 10 30–31:
subjectsfunctie ||Noot redacteur. Men leze de term “subjectsfunctie”, in aansluiting op de term
“subjèctseenheid”, als “subjèctsfunctie” (zie ook paragraaf 70). Pas vanaf paragraaf 59 wordt
ook van “súbjectsfunctie” gesproken. Zie ook de “Algemene inleiding”.
1 30: Onderdeel ii. De verbanden || 31: Onderdeel ii. De twee grondverbanden 2 30–39:
§38. 3 30–39: de dit’s en dat’s || 41a–41d: het individueel verschillende || 43/67: individueel
verschillenden 4 30–43/67: subjectsmodaliteiten 5 30–39: En 6 30–39: dan soms weer || 41a–
43/67: steeds 7 In 30 en 31 komen, in plaats van de indelingsletters “A.”, “B.” en “C.”,
respectievelijk “Hoofdstuk i.”, “Hoofdstuk ii.” en “Hoofdstuk iii.” voor. 8 30–39: dit’s en
dat’s || 41a–43/67: het individueel verschillende 9 30: subjectsmodaliteiten 10 30: zijn
1 30–31: Hoofdstuk i. 2 30–39: dit’s en dat’s || 41a–43/67: het individueel verschillende 3 30–
39: §39. 4 30: dit en dat 5 30–39: een dit en een dat



122 uitgaven 30–45

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 122.

Zo staan in de aritmetische wetskring de getallen drie en vier in een
6-zekere verhouding tot elkander-6, 7-snijden twee cirkels elkaar,-7 gaat in de
energetische wetskring de éne energie in een andere over, 8-leven twee orga-
nismen in symbiose,-8 suggereert mijn naaste mij iets op psychisch terrein,
staan twee stellingen tot een derde op analytisch terrein in de verhouding
van premissen tot conclusie, enzovoort.

1-52.-1 De term “samenhang”

We spraken tot nu toe alleen van “verband”. Thans hebben we behoefte aan
een term, die 2-speciaal-2 het verband 3-tussen individueel verschillenden-3

aanduidt. Kiezen we daarvoor “samenhang”.

Opm. Het schema van de samenhang is in aansluiting aan de vroeger gegeven
schemata ’t beste als volgt te tekenen:

1. in de getallenwereld:

2. bij subjectseenheden:

1-53.-1 De modaliteit van de samenhang

We kunnen wèl zeggen, dat verschillende getallen in 2-zekere verhouding tot
elkander-2 staan. Maar niet dat ze elkaar 3-al of niet snijden,-3 aan elkaar
4-al of niet-4 equivalent zijn, of ook met elkaar 5-in symbiose leven.-5 Want
getallen zijn iets anders dan 6-lijnen,-6 energievormen en 7-organismen-7. De
samenhang tussen twee of meer getallen blijkt aldus een andere te zijn dan
het verband tussen 8-individueel verschillenden-8 in de niet-aritmetische wets-
kringen. Met andere woorden: de modaliteit van een samenhang is dezelfde
als die van de wetskring in welke de samenhang voorkomt. 9-En termen als
“snijden”, “equivalent zijn” enzovoort zijn dan ook weer concreter dan de
vage aanduiding “samenhang”.-9

6 30–39: natuurlijke orde of successie 7 Vanaf 31. 8 Vanaf 41a.
1 30–39: §40. 2 Vanaf 43. 3 30: van dit en dat || 31–39: van een dit en een dat
1 30–39: §41. 2 30–39: een natuurlijke orde 3 30: snijden, versnellen, 4 Vanaf 31. 5 30–
39: paritair verbonden zijn. 6 30: lijnen, snelheden, 7 30–39: organen 8 30–39: dit’s en dat’s
9 Vanaf 32.
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1-B.-1 Het verband tussen 2-de subjectsfuncties.-2

3-54.-3 Inleiding

Dat twee 4-individueel verschillenden-4 5-tot één wetskring behoren-5 was nog
niet voldoende om van verband 6-tussen hen te spreken-6 (zie paragraaf 517).
Evenmin is het gebruik van de term 8-“verband tussen subjectsfuncties”-8

voldoende gemotiveerd met de verwijzing naar het feit, dat ze vaak met
elkaar voorkomen (zie paragraaf 469). Want het is toch iets anders wanneer
’k opmerk, dat een cirkel zowel aan de wet voor het aritmetische als aan
die voor het ruimtelijke is onderworpen, dan wanneer ’k antwoord weet te
geven op de vragen: “Is ’t ruimtelijk-zijn van de cirkel verbonden met z’n
10-(modale) eigenschap-10 of functie aritmetisch-te-zijn?” en “Zo ja, waaruit
blijkt het verband tussen de aritmetische en de ruimtelijke subjectsfunctie?”

Tracht men echter deze 11-vragen-11 te beantwoorden, dan blijkt in beide
gevallen iets te zijn ondersteld, namelijk een natuurlijke 12-orde-12 van sub-
jectsfuncties.

Vandaar dat we 13-deze-13 eerst hebben te bezien.

1-55.-1 De orde der subjectsfuncties

Onderzoeken we eerst eens, of er enige orde bestaat tussen het aritmetische
en het ruimtelijke, en zo ja, welke. Een veelvlak bijvoorbeeld is onderworpen
zowel aan ruimtelijke als aan aritmetische wetten. Het heeft een stereome-
trische vorm en z’n vlakken zijn te tellen. Maar hier is tegelijk meer dan een
“zowel-als”. De ruimtelijke eigenschappen onderstellen namelijk aritmeti-
sche, en niet omgekeerd. Men kan immers wel 2-de lengte-2 van een lijn met
behulp van getallen uitdrukken, maar nimmer de verhouding van getallen
zonder meer met behulp van de verhouding tussen straal en omtrek duidelijk
maken. 3-Wanneer ’k dus de lengte van een lijn bereken, heb ’k wel samen-
hangen tussen getallen bij de hand, maar aan samenhangen tussen-3 lijnen
heb ’k niets wanneer ’k met getallen bezig ben.

Dit wijst op een zekere orde tussen die twee. ’t Getal is er overal waar
lijnen zijn, doch de ruimtelijkheid kan zeer goed ontbreken wanneer ’k

1 30–31: Hoofdstuk ii. 2 30: ’t modaal verschillende. 3 30–39: §42. 4 30–39: dit’s 5 30–31:
in één wetskring vallen 6 32–39: te spreken tussen hen 7 30–39: §39 [= paragraaf 51] 8 30:
“verband” tussen “subjectsfuncties” || Hier wordt de uitgave van 31 gevolgd, daar vanaf 32
in alle uitgaven de aanhalingstekens ontbreken. 9 30–39: §34 [= paragraaf 46] 10 30–39:
eigenschap || 41a–43/67: eigenschap (modale) 11 30–31: twee vragen 12 30–31: orde 13 Niet
in 41a–41d.
1 30–39: §43. 2 32–39: een grootte || 30–31,41a–43/67: de grootte 3 30: Getallen heb ’k dus
bij de hand wanneer ’k de lengte van een lijn bereken, maar aan
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uitsluitend over getallen spreek. Getallen zijn dus bij lijnen vóórondersteld,
lijnen bij getallen niet. In de orde der subjectsfuncties gaat dus de aritmetische
vooraf aan de ruimtelijke.

Evenzo vóóronderstelt iedere 4-beweging ruimtelijkheid, elke organische
werking-4 energie-omzetting, een psychische toestand organisch leven 5- –
een zeker gehalte van het bloed –-5, 6-analytische opmerkzaamheid gevoelige
belangstelling-6 – zij ’t soms heel zwak – ten opzichte van iets, ’t historische
leven de aanwezigheid van enig analytisch oordeel, ’t 7-(al of niet tot uit-
spraak komend)-7 spreken het historisch bezig zijn, het sociale verkeer de
taal, enzovoort. 9-Daarentegen vóóronderstelt het raken van een lijn aan een
andere niet een energie-omzetting: ik kan met laatstgenoemde evenmin een
tangeren duidelijk maken als met 8-lijnen-8 de verhouding van getallen.-9

10-Opm. 1. In het voorgaande gaf ik kortheidshalve slechts aan, dat iedere functie
haar naast lagere onderstelt. Dit impliceert echter uiteraard, dat zij ook op al de ove-
rige lagere functies rust. Wat onder andere daaruit blijkt, dat, wanneer in die lagere
functies iets hapert, ook het hogere niet goed functioneert: zo gaat een ontsteking in
het organische met pijn in het psychische gepaard en brengen bepaalde beschadigin-
gen van de hersenen storing der denkfunctie mee.-10

Zo blijkt er een natuurlijke orde van subjectsfuncties te bestaan, bij welke
het meer gecompliceerde steeds het minder gecompliceerde vóóronderstelt,
daarentegen het lagere niet het voorkomen van de hogere functies.

Nader blijken de subjectsfuncties in 11-die-11 volgorde voor te komen
in welke ze reeds in paragraaf 3112 werden opgesomd. 13-Bovendien zal
op grond van het “vóórondersteld-zijn” duidelijk zijn, waarom ’k indertijd
[paragraaf 42] voor de aanduiding van de zus-zo-verschillen, horizontale
lijntjes koos.-13

Opm. 2. Allereerst kan nu deze 14-volgorde-14 [worden] ingebracht in de schematische
tekening bij paragraaf 4615. 16-Men vange daartoe bij het opsommen van de functies
beneden aan, dus bij “aritmetisch”.-16 Tevens blijkt, dat de verschillen in paragraaf
46A tussen subjectseenheden opgesomd, 17-weer zijn-17 te geven met de verschillen
in lengte bij de verticale 18-lijnen-18 van onderstaand 19-schema-19.

4 30: snelheid ruimtelijkheid, iedere energie-omzetting een snelheid, elk orgaan || 31–39:
energie-omzetting, bijvoorbeeld een beweging, ruimtelijkheid, elk orgaan 5 Alleen 45. 6 30–
39: een analytisch denken een emotionele instelling 7 30–39: (al of niet tot uitspraken ko-
mende) || In 41a–41d ontbreekt het openingshaakje, in 43/67 ontbreken beide haakjes. 8 43/67:
de lijnen 9 30: Daarentegen vooronderstelt een snelheid niet de energie-omzetting: ik kan
met laatstgenoemde evenmin een versnelling zonder meer duidelijk maken als met lijnen
de verhouding van getallen: want versnelling en vertraging van een snelheid vooronderstelt
niet, dat de energievorm verandert. 10 Vanaf 41a. 11 30–39: dié 12 30–39: §23 [= paragraaf
31] 13 Vanaf 41a. 14 30–31: orde 15 In 30–39 wordt verwezen naar het schema in §40 (=
paragraaf 52). 16 Vanaf 32. 17 30–31: zijn weer 18 30–31: dikke lijnen 19 30–31: schema. De
verticale stippellijnen eindelijk duiden aan dat bij verschillende subjectseenheden vele functies
mogelijk zijn, welke aanvankelijk geheel ontbreken (zie §34b [= 46B]). De horizontale lijnen
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1-56.-1 De termen “substraat” en “superstraat”

De in een functie vóóronderstelde functies kanmen gevoeglijk haar substraat,
de in haar niet vóóronderstelde 2-functies haar-2 superstraat noemen.

Zo behoren tot het substraat van de psychische functie de aritmetische, de
ruimtelijke, 3-de-3 fysische en de organische functie; 4-daarentegen-4 tot haar
superstraat alle functies, behalve de 5-vier hier-5 genoemde en de psychische
functie zelf.

geven – als vroeger – de aanwezige [functies], de stippellijnen de mogelijke functies weer. [Zie
ook Opm. 4 van paragraaf 66.]

(** Alleen in 30.)

20 30–39: linguïstisch 21 31–43/67: chemisch element
1 30–39: §44. 2 43/67: functies 3 30: de mechanische, de 4 Vanaf 41a. 5 30: vijf hier || 43/67:
vier
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Hoe meer substraat-functies een bepaalde functie bezit, hoe minder super-
straat en omgekeerd.

Derhalve zijn er twee grensgevallen: de laagste functie, de aritmetische,
mist ieder substraat, de hoogste daarentegen 6-ieder-6 superstraat. Alle andere
functies bezitten zowel substraat als superstraat.

1-57.-1 Dichotomieën en trichotomieën van 2-het totale aantal-2 der sub-
jectsfuncties

Ga ik nu van een bepaalde functie uit, dan kan ik alle andere als “niet-
zus” samenvatten. 3-Deze-3 negatieve uitdrukking 4-duidt-4 bij 5-de-5 arit-
metische functie alleen haar superstraat, 6-en-6 bij de pistische slechts haar
substraat 7-aan-7. Bij alle andere tweedelingen van de orde der subjectsfunc-
ties 8-daarentegen-8 dekt de negatieve term zowel substraat als superstraat
zonder deze twee 9-terminologisch-9 te onderscheiden.

Daarom is het duidelijker de negatieve omschrijving te vermijden.

A. Neem10 ik dan eerst de laagste, respectievelijk 11-de-11 hoogste functie, dan
12-zijn-12 al de overige 13-positief als-13 haar superstraat, respectievelijk 14-als
haar-14 16-substraat aan te duiden.

Zo krijg ik 15-zonder negatie twee dichotomieën-15.-16 Geen van beide
heeft voorkeur boven de andere.

B. Neem ik daarentegen één der overige functies – dus onverschillig welke,
mits slechts niet de laagste of 17-de-17 hoogste – en vermijd ik 18-thans-18 de
negatie, dan kom ik tot trichotomieën. Voorbeelden van zulke trichotomieën
zijn: ruimtelijk, beneden- en boven-ruimtelijk; psychisch, beneden- en boven-
psychisch; enzovoort.

Is het aantal der subjectsfuncties n, dan zijn er 19-dus-19 n-2 trichotomie-
en mogelijk. Geen van deze driedelingen verdient de voorkeur boven de
andere. 24-En meer dan een terminologische samenvatting 20-van substraats-
en superstraatsfuncties-20 is hier nergens gegeven.
21-Opm. 1.-21 Wie dit vergeet en twee of drie functiegroepen van 22-één-22 ding als
dingen beschouwt, moet concluderen tot het bestaan van dingen, als bijvoorbeeld de
res cogitans [“denkend ding”] vanDescartes, die wel hogere, doch niet lagere functies

6 30–31: alle
1 30–39: §45. || De indelingsletters zijn vanaf 41a. 2 30: de orde 3 30–39: Doch deze 4 30–39:
bevat 5 Niet in 41a–43/67. 6 Vanaf 32. 7 Vanaf 41a. 8 Vanaf 41a. 9 30–39: duidelijk 10 In
30–39 begint hier geen nieuwe alinea. 11 Alleen in 45. 12 41a–41d: zal [sic] 13 Vanaf 41a.
14 Alleen 45. 15 41a–41d: twee dichotomieën zonder negatie 16 30–39: substraat. Zo krijg
’k twee dichotomieën zonder negatie. 17 Vanaf 41a. 18 30: ook thans 19 30–39: dus steeds
20 Vanaf 41a. 21 Vanaf 41a. De tekst van deze opmerking maakt in 32–39 deel uit van de
hoofdtekst. 22 41c–43/67: een
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zouden bezitten. Doch dit is in strijd met het verband tussen de functies onderling,
dat op allerlei wijze blijkt te 23-bestaan.-23,-24

28-Opm. 2. De 25-2-25 dichotomieën en de n-2 trichotomieën van het totale aantal der
subjectsfuncties zijn niet met 26-elkander-26 in strijd, maar verdragen 27-elkander-27.-28

58.1 De blijken van het onderling verband der subjectsfuncties

Het onderling verband der 2-subjèctsfuncties-2 blijkt aan twee zijden, name-
lijk aan de 3-súbjects--3 en aan de 4-óbjectszijde-4.

59.1 De blijken van het onderling verband der 2-subjèctsfuncties-2 aan de
3-súbjectszijde-3

Zij bestaan in de analogie van een functie met andere functies. Deze analogie
is een tweeledige: een 4-súbjectsfunctie-4 is namelijk analoog enerzijds met
haar (eventueel) substraat, anderzijds met haar (eventueel) superstraat.

1-60. De analogie ener súbjectsfunctie met haar substraat: retrocipatie.-1

3-De meer gecompliceerde súbjectsfunctie vóóronderstelt een (of meer) min-
der gecompliceerde súbjectsfunctie(s). Dat betekent niet alleen, dat laatst-
genoemde(n) in de orde der subjectsfuncties aan de betrokken functie als
aan (een deel van) haar substraat2 voorafgaat, respectievelijk voorafgaan,
maar ook dat de meer gecompliceerde subjectsfunctie harerzijds op haar
substraat teruggrijpt.-3 7-Zo is bijvoorbeeld “dimensie” beslist ruimtelijk van

23 32–39: bestaan. Daarom is het hier de plaats deze blijken van verband te bespreken. We
kunnen er reeds niet minder dan drie onderscheiden. 24 Vanaf 32. 25 Alleen in 45. 26 41a–
43/67: elkaar 27 41c–43/67: elkaar 28 Vanaf 41a.
1 Deze paragraaf is vanaf 41a. 2 41a–43/67: subjectsfuncties 3 41c–43/67: subjects- 4 41c–
43/67: objectszijde
1 Deze paragraaf is vanaf 41a. 2 41a–43/67: subjectsfuncties 3 41c–43/67: subjectszijde
4 41c–43/67: subjectsfunctie
1 30–39: §46. Het eerste blijk van verband tussen subjectsfuncties: retrocipatie. 2 In 43/67 en
45 staat hier “superstraat”. 3 Daar de eerste twee zinnen steeds fouten en onnauwkeurigheden
bevatten, worden die hier integraal weergegeven: 30–39: Demeer gecompliceerde subjectsfunc-
tie vóóronderstelt de minder gecompliceerde. Dat betekent niet alleen, dat laatstgenoemde in
de orde der subjectsfuncties aan haar *–voorafgaat, resp.–* voorafgaan, maar ook dat †–de
meer gecompliceerde subjectsfuncties [sic]–† harerzijds op deze teruggrijpt. (* Vanaf 32; † 30–
31: ze)|| 41a–41d: De meer gecompliceerde súbjectsfunctie vóóronderstelt een meer of minder
[sic] gecompliceerde súbjectsfuncties [sic]. Dat betekent niet alleen, dat laatstgenoemden in de
orde der subjectsfuncties aan de betrokken functie als aan (een deel van) haar superstraat [sic]
voorafgaat, resp. voorafgaan, maar ook dat de meer gecompliceerde subjectsfunctie harerzijds
op haar substraat teruggrijpt.
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aard. Nochtans grijpt in de steeds voor vermeerdering vatbare veelheid van
dimensies de ruimte op het getal terug.

Opm. 1. Het aantal der ruimte-dimensies is steeds 4-voor-4 vermeerdering vatbaar.
De voorkeur 5-van het praktische leven-5 voor de drie-dimensionale ruimte kan eerst
later worden toegelicht (zie paragraaf 65)6.-7

Dit teruggrijpen van 8-hogere op-8 lagere 9-functie-9 kan men met een door-
zichtige naam retrocipatie noemen.

10-De voorbeelden van dit verband – dat in het aritmetische wegens het
ontbreken van enig substraat uiteraard niet voorkomt – liggen in de kos-
mos voor het grijpen.-10 13-Zo retrociperen al de boven-aritmetische functies
op het aritmetische: al deze functies bezitten een haar inherente veelheid –
veelheid van 11-dimensies, maar-11 ook veelheid van krachten, van organen,
12-enzovoort –-12. Iets dergelijks treft men ook in de boven-ruimtelijke krin-
gen aan: zij retrociperen namelijk op het ruimtelijke; hun gebeuren beschrijft
dan ook een baan, op grond waarvan het mogelijk is dit gebeuren, wat deze
analogie betreft, in een curve aan te geven. Voorts retrocipeert al het boven-
fysische op het fysische substraat: al deze functies dragen een dynamisch
karakter – men denke slechts aan de groei in het organische, aan de emotie
of gevoelsbeweging in het psychische, aan de beweeglijkheid van het den-
ken enzovoort –. Verdere voorbeelden van retrocipatie zijn: de ontwikkeling
in het boven-organische; de gevoelskleur in het boven-psychische; het (niet-
wetenschappelijk) denk- en ken-element in al het boven-analytische; de rol
die het schema van middel en doel in het boven-historische speelt; omgangs-
taal, handelstaal, esthetisch gesoigneerde taal, enzovoort in het boven-
linguale; de handel in het boven-sociale; het spaarzaamheidsprincipe in het
boven-economische; de harmonisering van belangen in het [boven-esthe-
tische; de plichtsvervulling in het]* boven-juridische; en het geloofsvertrou-
wen in het [boven-ethische, dus het] pistische.

4 41a–43/67: voor de 5 Alleen in 45. 6 In 31 komt hier een verwijzing naar §49* (= paragraaf
65) voor; in 32–39 is er een nootnummer zonder noot, en in 41a–45 ontbreken nummer en
noot. 7 30: Een lijn is en blijft een lijn en wordt nimmer getal; maar toch is ze niet slechts
te tellen: haar lengte kan ook gemeten [worden]. En al kan men van lengte niet bij getallen,
maar eerst bij lijnen spreken, als lijn van zekere lengte laat ze zich dan toch in een discreet
aantal lijnen van kortere lengte verdelen: in de lengte vat een lijn, hoewel daarbij onderworpen
blijvend aan de voor haar geldende wet – die der continuïteit –, het getal weer op. 8 30–
39: de hogere op alle 9 30–39,43/67: functies 10 30–31: Uiteraard liggen de voorbeelden van
dit verband in de kosmos voor het grijpen. 11 41a–43/67: dimensies – maar 12 41a–43/67:
enzovoort.

*Noot redacteur. De uitgebreide voorbeelden van de retrocipaties zijn vanaf 41a. Echter, de
verwijzing naar het esthetische, en vervolgens ook de typering van de retrocipaties op het
juridische ontbreken. Vollenhoven heeft dit in zijn eigen college-exemplaar niet hersteld. De
invulling van de betreffende typering met “plichtsvervulling” is van de redacteur.
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Uit het voorgaande volgt, dat hoe hoger plaats een functie in de orde der
functies inneemt, des te meer retrocipaties zij bezit: terwijl het ruimtelijke
slechts één retrocipatie bezit, treft men in het pistische niet minder dan
dertien retrocipaties aan.

Opm. 2. Van de retrocipaties in het pistische traden in de geschiedenis vooral twee op
de voorgrond: die op het analytische (het kennen) en die op het ethische (het vertrou-
wen). Deze twee zijn echter niet de enige retrocipaties: men denke onder andere aan
het offeren, waarmee het pistische retrocipeert op het economische. Geheel foutief is
het natuurlijk de twee eerstgenoemde retrocipaties als samenstellende factoren van
het geloof op te vatten: het zijn slechts trekken, naast andere in alle geloof aanwezig.

Het aantal der retrocipaties is dus 1 (in de tweede functie) + 2 (in de derde
functie) + … + 13 (in de veertiende functie), dus in totaal 91.-13

15-Opm. 3. 14-Een retrocipatie laat-14 zich schematisch gevoeglijk weergeven met
behulp van een verticale naar beneden gerichte pijl, dus als volgt [bij drie opeen-
volgende functies**]:-15

18-Opm. 4. Daar aan een hogere functie steeds de 16-retrocipaties op al haar sub-
straatsfuncties inherent zijn,-16 kan, wanneer men kort wil aanduiden, welke functies
er alzo in een individuele subjectseenheid aanwezig zijn, deze benoemd worden naar
haar 17-hoogste-17 functie. Zo is een cirkel een ruimtelijke, een rivier een fysische, een
plant een organische subjectseenheid, terwijl men voorts het totaal der functies in
een mens voorlopig een pistische subjectseenheid noemen kan.-18

13 30–39: Niet steeds echter onderscheidt de taal even duidelijk. Zo spreken we bij de *–bewe-
ging van de–* (niet-euclidische) “baan” met welke ze retrocipeert op de ruimte, duiden †–we–†

met het woord “pijn” het psychische aan in z’n retrocipatie op een bepaalden toestand in ’t
organische (een ontsteking), en bedoelen †–we–† met “stijl” de retrocipatie van het esthetische
op het historische. In andere gevallen daarentegen vat het spraakgebruik tal van zulke retro-
cipaties op lagere functies samen: zo wanneer men spreekt van “gemeenschap” in het sociale
leven. (* 30: mechanische snelheid van haar; † Vanaf 32.) 14 32–39: De retrocipatie laat ||
41a–41d: De retrocipaties laten 15 Vanaf 32. 16 41a–43/67: retrocipatie(s) op *–(al)–* haar
substraatsfunctie(s) inherent is (zijn), (*41a–43: al) 17 41a–41d: hogere [sic] || 43/67: hoogste
rationele [sic] 18 Vanaf 41a, maar zie ook §53 van 30–31 en §51 van 32–39.

**Noot redacteur. De pijltjes geven de analoge structuur van de functies aan en worden op
de functielijn herhaald, links en rechts van de verticale lijn, die de subjèctseenheid voorstelt.
Deze herhaling staat in verband met een onderscheid dat later wordt besproken, namelijk het
verschil van de richting van de functies links en rechts (zie paragraaf 91). Door de pijltjes aan
beide kanten van de verticale lijn te tekenen wordt zichtbaar dat de analoge structuur van de
functies onveranderd blijft bij verschil in richting.
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2-61. De analogie ener 1-súbjectsfunctie-1 met haar superstraat:-2 antecipatie

Doch het verband tussen subjectsfuncties komt niet slechts daarin uit dat een
functie teruggrijpt op haar substraat: het substraat grijpt ook vooruit op z’n
superstraat.

Ieder zal, wanneer hij de reeks der positieve gehele getallen voor de
eerste maal ordelijk doorloopt, uitsluitend 3-natuurlijke-3 getallen noemen
en dus tellen: 1, 2, 3, 4, enzovoort. Doch zo noemt hij slechts 4-“natuurlijke
getallen”-4 en ziet hij af van ’t verband in welke de getallen staan tot hun
superstraat. Maakt hij echter ernst met de retrocipatie van de ruimte op het
getal, dan zal hij langs deze omweg ontdekken, dat zijn opsomming verre
van volledig is. Want de lengte van 5-iedere-5 lijn laat zich 6-op allerlei wijze-6

in een aantal delen verdelen, ook die van de hypotenusa van een gelijkbenige
rechthoekige driehoek. 7-En ook bij deze verdeling gaat de regel door, dat
hoe kleiner de deler van een getal is, des te groter het quotiënt.-7 Stellen we
8-nu-8 de lengte der rechthoekszijden op 1, dan is de lengte der hypotenusa√
2. Ook

√
2 is dus een getal, al is het een “irrationaal” getal: het laat zich

zonder enige moeite invoegen in de rij der positieve getallen, evenals
√
3

enzovoort. Blijkbaar grijpt dus 9-het aritmetische als-9 getallenreeks in de
irrationale getallen vooruit op de ruimte. Houdt men daarmede rekening,
dan telt men niet meer: 1, 2, 3, 4, […], maar: 1(=

√
1),

√
2,

√
3, 2(=

√
4),

√
5,√

6,
√
7,

√
8, 3(=

√
9), enzovoort.

Dit vooruitgrijpen van een functie op haar superstraat kan met een term,
gevormd naar analogie van “retrocipatie”, gevoeglijk “antecipatie” heten.

17-Antecipatie komt uiteraard slechts voor waar een superstraat aanwezig
is. Derhalve ontbreekt zij in het pistische. Maar ook elders waarborgt –
anders dan bij de retrocipatie – de aanwezigheid van een bepaalde functie
niet dat zij nu ook antecipeert: dit doet zij uitsluitend in subjectseenheden in
welke nog hogere functies aanwezig zijn.

Binnen dit kader treft men intussen ook bij de antecipatie een rijke ver-
scheidenheid aan. Zo antecipeert het aritmetische in niet-ruimtelijke sub-
jectseenheden niet slechts met de irrationale getallen op het ruimtelijke, maar
ook met differentiaal- en integraal-getallen op het fysische; hetzelfde doet het
ruimtelijke op het fysische: reeds Archimedes 10-sprak-10 van “zwaartelijn”
en “zwaartepunt” bij mathematische figuren. Bij organismen “antecipeert”
het fysische op het hogere. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de sappen,
die zowel bij planten als bij dieren en mensen voorkomen. Bij de plant ante-

1 41a–43/67: subjectsfunctie 2 30–39: §47. Het tweede blijk van verband tussen subjects-
functies: 3 30–31: rationele = natuurlijke [sic] || 32–43/67: rationele-natuurlijke 4 30–39:
“natuurlijke” getallen 5 30–39: iedere 6 Vanaf 32. 7 Vanaf 32. 8 Vanaf 32. 9 30: de 10 41a–
43/67: spreekt
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ciperen deze sappen uitsluitend op het organische, bij dier en mens daar-
entegen als bloed ook op het boven-organische; ook tussen dier en mens is
hier weer verschil: bij het dier antecipeert het bloed uitsluitend op het psy-
chische, – bijvoorbeeld versnelling van de bloedsomloop bij opwinding –,
bij de mens ook op het boven-psychische – men denke bijvoorbeeld aan
het blozen –. In het organische treft men mutatis mutandis weer hetzelfde
aan. Dieren (althans de hoger ontwikkelde) en mensen bezitten hersenen,
die een organisch karakter dragen – het zijn lichaamsdelen en ze vertonen
ook organische gebreken –, maar desondanks bij planten niet voorkomen.
Tevens blijkt ook 11-hier weer-11 verschil tussen dier en mens: bij dieren ante-
ciperen de hersenen alleen op het psychische, bij de mens daarentegen ook
op het boven-psychische – men denke slechts aan de betekenis dezer organen
voor denken en spreken –.

In het boven-organische 12-subject-12 zijn eveneens antecipaties aan te
treffen, zij 13-het-13 uiteraard slechts in het functionele bestaan van men-
sen. Ook daarvan enkele voorbeelden. Het psychische antecipeert op het
boven-psychische als logisch gevoel (bij optreden of ontstentenis van slagen
in analytisch werk), historisch gevoel, taalgevoel, esthetisch gevoel, rechts-
gevoel, enzovoort. Het analytische antecipeert in de logische beheersing op
het historische, in de denk-economie 14-op het-14 economische en in de com-
patibiliteit zowel van denkacties als van denkresultaten op het esthetische.
Het historische antecipeert op het linguale in de erkenning en de ontkenning
van historische betekenis en op het sociale door de binding der cultuur aan
15-de samenleving-15; het linguale op het economische in de taal-economie en
op het esthetische in de taal-harmonie; het sociale op het economische in de
overbodigheid en spaarzaamheid bij plichtplegingen; het economische op het
juridische in de bedrijfsregelingen zonder juridische sancties; het juridische
op het ethische in de billijkheidsoverwegingen bij een vonnis; enzovoort.

Opm. 1. De antecipatie laat zich schematisch gevoeglijk weergeven met behulp van
een verticale naar boven gerichte pijl, dus als volgt [bij drie opeenvolgende functies]:

11 41a–43/67: weer hier 12 Alleen in 45. 13 41a–43/67: dit 14 43/67: op 15 41a–41d: het
volksleven
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Opm. 2. De 16-hoogste-16 functie ener subjectseenheid vervult in verband met de
antecipaties tevens de rol van leidende functie.

Opm. 3. De leer der antecipaties is vooralsnog minder scherp uitgewerkt dan die
der retrocipaties. Dit ligt ten dele aan de stand van zaken in de vakwetenschappen:
de aritmetiek bijvoorbeeld kwam hier nog niet verder dan de ontdekking van de
antecipatie van het aritmetische op het fysische.-17

1-62.-1 Het samen voorkomen van retro- en antecipatie

Terwijl de hoogste subjectsfunctie van een subjectseenheid alleen retrocipa-
ties en de laagste niet anders dan antecipaties bezit, komen in al de overige
subjectsfuncties beide voor: zij retrociperen op haar substraat en anteciperen
tegelijk op een eventueel aanwezig 6-superstraat.

Een en ander schijnt niet meer dan een herhalende samenvatting van wat
we reeds boven vonden. Toch is dit niet meer dan schijn. Want ook hier is
weer een iets dieper inzicht in de eenheid der subjectseenheden te winnen.
En wel met betrekking tot de retrocipatie. Deze immers grijpt overal op het
substraat terug. Maar in de leer der antecipaties bleek dat het substraat
bij de subjectseenheden met verschillende leidende functies niet gelijk is.
Daaruit volgt, dat ook de retrocipaties op verschillend substraat onderling
verschillen.

Een voorbeeld moge ook hier het geponeerde toelichten. Zowel bij mens
als bij dier retrocipeert het psychische op het organische, terwijl dit laat-
ste zijnerzijds bij beiden antecipeert op het boven-organische. Wijl echter de
betrokken antecipatie bij mens en dier – hersenen 2-en zintuigen-2 – allesbe-
halve gelijk is, retrocipeert het psychische bij deze twee 3-op een ongelijk-3

substraat en is ook deze retrocipatie bij mens en dier niet gelijk. De mens
lijdt psychisch dan ook anders dan het dier, niet slechts omdat bijvoorbeeld
ook z’n rechtsgevoel, dat bij het dier ontbreekt, gekrenkt wordt, maar mede
doordat de primaire pijn bij een hersenontsteking verschilt, wijl ook die ont-
steking bij mens en dier 4-wel punten van overeenstemming vertoont, maar-4
5-niet-5 gelijk is.

16 43/67: hoogste 17 30–39: Ook hier treft men een rijke verscheidenheid aan. Voorbeelden
van antecipatie *– – die uiteraard in de pistische functie wegens de afwezigheid van enige
superstraat niet voorkomt ––* zijn: de differentiaal- en integraal-getallen – antecipaties van het
getal op †–veranderingen van kinetische energie–† –, het gebaar dat ’k onwillekeurig maak bij
een betoog en dat organisch van karakter is doch antecipeert op het analytische, de blijdschap
des geloofs als ‡‡–,‡–emotionele–‡ antecipatie op ††–het pistische–††, de maatschappij als–‡‡

antecipatie binnen het sociale leven op het economische. (* Vanaf 32; † 30: snelheid; ‡ 30:
een psychische; †† 30: de pistische functie; ‡‡ Ontbreekt in 31.)
1 30–39: §48. 2 Alleen in 45. 3 41a–43/67: niet op een gelijk 4 Alleen in 45. 5 Ontbreekt in
41c–41d.



paragrafen 1–66 133

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 133.

Hetzelfde is uiteraard ook bij de retrocipaties op de andere beneden-
analytische functies, alsook bij de retrocipaties van deze op haar substraat,
het geval.-6

9-Opm. In het schema der subjectseenheden dient thans 7-te worden-7 ingedragen
de aanduiding van de retro- en antecipaties. Combinatie van de vroeger gebruikte
schema’s helpt ons aan de volgende:

a. bij aanwezigheid van niet meer dan twee functies [zoals een ruimtelijke figuur]:

– hoogste functie
– laagste functie

b. bij aanwezigheid van drie functies [zoals een fysisch ding]:

– hoogste functie
– tussenliggende functie
– laagste functie

c. bij aanwezigheid van meer dan drie functies8:

– hoogste functie
– op één na hoogste functie

– tussenliggende functies

– op één na laagste functie
– laagste functie -9

x1: retrocipaties op de laagste functie
x2: retrocipaties op de op één na laagste functie
x3: retrocipaties op de op twee na hoogste functie
x4: retrocipatie op de op één na hoogste functie
y1: antecipatie op de op één na laagste functie
y2: antecipaties op de op twee na laagste functie
y3: antecipaties op de op één na hoogste functie
y4: antecipaties op de hoogste functie

6 30–39: superstraat. Daarom is bijvoorbeeld het organische en het psychische bij een mens,
hoewel even organisch en psychisch als bij een dier, toch totaal anders dan het dierlijk psy-
chische. En dat niet *–alleen in het zogenaamde–* hogere psychische leven, maar tot in de
kleinste onderdelen. Want ook waar het †–menselijk–† psychische retrocipeert op het lagere
is dit lagere, door de aanwezigheid van die antecipaties ‡–welke–‡ bij het dier ontbreken, geheel
anders dan bij ††–het dier–††. (* 30: in het; † Vanaf 31; ‡ 30: daar die; †† 30: de mens) 7 Vanaf
43. 8 Dit schema is ietwat meer uitgewerkt dan zoals weergegeven in 32–45. 9 Vanaf 32; zie
echter ook §52 in 30–31.
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1-63.-1 De modaliteit der subjectsfunctie in verband met retro- en antecipa-
ties

Het karakter van de subjectsfunctie blijft zichzelf gelijk ook in retro- en
antecipatie. De lengte blijft ruimtelijk, 2-dus is-2 slechts onderworpen aan
de wet voor het ruimtelijke; het gebaar blijft organisch, dat wil zeggen
is alleen onderworpen aan de wet voor ’t organische; de blijdschap des
geloofs is niet pistisch, doch psychisch; en 3-een-3 vereniging die tot doel
heeft de economische welstand 4-harer-4 leden te bevorderen – patroons- en
arbeidersorganisaties – is niet zelf een bedrijf: haar voorzitter is ten opzichte
van haar andere leden niet patroon.
6-Opm. De analogieën zijn dus aan de subjectsfunctie inherent. Verwaarloost men
deze grondgedachte, dan vervalt men in een gevaarlijk dilemma. Want dan geldt één
van beide: òf de retro- en antecipaties worden tussen-functies tussen de betrokken
functie en de beide aangrenzende, òf de betrokken functie wordt een verzameling
van drie sub-functies.

In het eerste geval belandt men bij een regressus ad infinitum [“teruggang tot
in het oneindige”]: de tot 5-oneigenlijke-5 functie verheven analogieën vergen weer
eigen retro- en antecipaties, die opnieuw tot tussen-functies worden, thans tussen de
oorspronkelijke analogieën en de oorspronkelijke functie, enzovoort.

In het tweede geval komt men bij een laagjes-theorie uit, die de weg vrij maakt
naar de willekeurige samenvoeging van verschillende functies tot één groep, gelijk
bijvoorbeeld geschiedt wanneer men voelen, denken en willen onder het hoofdje
“psychisch” samenvat.-6*

1-64.-1 Een vollere betekenis van de term “subjectseenheid” [41a–45]

Niet ieder individueel “dit” is een subjectseenheid. Met laatstgenoemde
naam wordt slechts aangeduid een individueel dit in ’t bezit van twee of
meer subjectsfuncties. Aan de andere zijde lag tot nog toe ook 2-niets-2 meer
in deze term opgesloten.

In de vorige paragrafen was echter sprake van een verband tussen de
verschillende subjectsfuncties der subjectseenheid. Nu we op deze wijze weer

1 30–39: §49. 2 30–31: is dus 3 Ontbreekt in 30. 4 43–67: van haar 5 41a–41d: eigenlijke
[sic] 6 Vanaf 41a.
1 41a–41d: Par. 62. [sic] || 43: Par. 63++. [sic] || 67: Par. 63a. || 45: Par. 63+. || De hoofdtekst is
vanaf 41a; de tekst volgens 32–39 is na paragraaf 66 weergegeven. (Zie onderstaande opmer-
king redacteur) Deze paragraaf is vanaf 32 (= §50). Zie het overzicht van de paragraafopgaven
in Appendix iiib voor de positie van deze paragraaf in de uitgaven vóór 41a. 2 43/67: niet

*Opmerking redacteur. De paragrafen tot het einde van het huidige onderdeel: “B. Het verband
tussen de subjèctsfuncties” worden hierna in drie blokken volgens respectievelijk 41a–45, 32–
39 en 31 separaat weergegeven. In 30 is hier geen tekst.
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iets meer van ’t concrete hebben gezien, blijkt opnieuw, dat wat vroeger een
eindpunt scheen, niet meer dan een rustpunt was. Nu we, na ’t verlaten van
dit rustpunt, verder kwamen, en, terugblikkend, méér overzien, kunnen we
het oude met het nieuwe samenvatten. Daar er geen enkele subjectseenheid
bestaat zonder zulk een verband tussen haar functies is er geen reden hier
een nieuwe term in te voeren. Zolang ik deze term nog nodig heb versta ’k
daaronder thans: een individueel dit met twee of meer onderling in verticaal
verband staande functies.

1-65.-1 De blijken van het onderling verband der 2-subjectsfuncties-2 aan de
objectszijde: de herhaling van het substraat in het superstraat [41a–45]

Niet zelden treft men tegenwoordig de opvatting aan, dat het verschil van
3-súbject-3 en object niet meer zou zijn dan een onderscheiding, dus vrucht
van menselijk denken, of indien men dit niet juist acht, dan toch, dat dit
verschil pas in het analytische voorkomt. Deze mening strookt intussen niet
met de structuur 4-van de-4 kosmos.

Wordt het bestaan van objecten echter erkend, dan dient het, om over-
schatting daarvan te voorkomen, bezien te worden in z’n verband met de
kosmos als geheel.

Doen we dit, dan blijkt het object 5-niet een relatie van subjecten, maar-5

de herhaling van het substraat in het superstraat.
Het eenvoudigste voorbeeld daarvan vindt men in de wetskring der

ruimte. Daar loopt een rechte, zolang ze niet gesneden wordt door een andere
rechte, eindeloos door in één richting of dimensie. In de veelheid der dimen-
sies retrocipeert de ruimte op de aritmetische wetskring. Doch nu brengt deze
veelheid van dimensies mee, dat zodra een rechte door een anders gerichte
[rechte] wordt gesneden een punt ontstaat 6-dat ze gemeenschappelijk heb-
ben-6.

Hier treffen we iets aan wat we tot nu toe nog slechts terloops bespra-
ken. Punten zijn namelijk wel ruimtelijk, maar anders dan lijnen: ze zijn
7-discontinu-7.

Bezien we een en ander nader.
De discontinuïteit der punten herinnert ons aan die der getallen. Daarom

zou men allicht hier van retrocipatie willen spreken. Maar dat wordt ons
juist weer door de discontinuïteit der punten verboden, daar immers het
karakter der subjectsfuncties ook in de retrocipatie zichzelf gelijk blijft,

1 41a–41d: Par. 63. [sic] || 43: Par. 63**. || 67: Par. 63b. || De hoofdtekst is vanaf 41a; de
tekst volgens 32–39 en volgens 31 zijn na paragraaf 66 weergegeven. Deze paragraaf is vanaf
31. 2 41c–43/67: objectsfuncties [sic] 3 41c–43/67: subject 4 41a–43/67: der 5 Alleen in 45.
6 Alleen in 45. 7 41a–41d: continu [sic]
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en het ruimtelijk subject steeds, dus ook in z’n retrocipatie, continuïteit
vertoont. We8 stuiten hier dus op iets dat spreekt van een verband met het
aritmetische, en niet samenvalt met de retrocipatie.

Toch is het ook niet los van de retrocipatie: zonder de veelheid van
dimensies geen punten.

Geven we ons rekenschap van het gevondene, dan kan [worden] gezegd,
dat de discontinuïteit van het getal hier wordt herhaald in de ruimte en dat
deze herhaling wortelt in het retrociperen der ruimte op het aritmetische.

Het behandelde geval is slechts één uit vele.
Dit blijkt reeds bij het aritmetische. Want deze functie herhaalt zich niet

slechts in het ruimtelijke, maar ook in al 9-haar overige-9 superstraatsfuncties.
Als voorbeeld diene hier 10-het moment als de herhaling van het aritmetische
in het fysische.-10

Maar ook andere functies 11-dan-11 de aritmetische bezitten zulke objects-
functies in haar superstraatskringen. Zo herhaalt zich de ruimte in het fysi-
sche als 12-fysische ruimte of afstand.-12 Andere voorbeelden van een herha-
ling der ruimte zijn de levensruimte, de waarnemingsruimte, de analytische
en de voorstellingsruimte, dat wil zeggen de ruimte in organische, psychische,
analytische en technische zin.

Opm. 1. 13-De technische ruimte is de euclidische ruimte.-13 Zo zal duidelijk zijn,
waarom de ruimte in zichzelf niet euclidisch is. Maar tevens, waarom iedere poging
het bestaan der niet-euclidische ruimte met behulp der voorstelling te benaderen tot
mislukking gedoemd is.

Ook het boven-ruimtelijke herhaalt zich in z’n superstraat. Zo de fysische
beweging in het organische als prikkel, in het psychische als zintuiglijk waar-
neembaar (ruwheid, kleur, geluid, smaak, reuk), in het analytische 14-als-14

kenbaar, in het technische als vormbaar, in het linguale als benoembaar, enzo-
voort.

Hetzelfde geldt voor de leidende functie in planten en dieren. Zo heeft
een organisme, dat in geen der boven-organische kringen subjectsfuncties
bezit, in al deze kringen een objectsfunctie. Een bloem bijvoorbeeld heeft
geen gevoel, toch is zij psychisch waarneembaar; zij denkt niet, maar is
15-analyseerbaar-15; zij is niet technisch bezig, maar blijkt op een kwekerij
vormbaar; voorts is zij linguaal benoembaar, sociaal bruikbaar (bijvoorbeeld

8 In 41c–43/67 begint hier een nieuwe alinea. 9 41a–41d: z’n vroegere [sic] || 43–45: z’n overige
10 41a–43/67: de virtuele beweging, dat wil zeggen die beweging bij welke de eigen beweging in
een fysisch ding of systeem wel door de daarop inwerkende bewegingen wordt opgeheven, doch
virtueel aanwezig blijft, wat blijkt zodra de van buiten inwerkende krachten zwakker of sterker
worden. 11 41a–41d: van [sic] 12 41a–43/67: *–rechtlijnige–* beweging, dat wil zeggen als die
beweging bij welke de inwerkende krachten elkander opheffen. (* 41a–41d: gelijkvormige)
13 Vanaf 41d. 14 Vanaf 43. 15 41a–41d: kenbaar
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ter accentuering van gracht of dijk) en bezit zij, hoewel zelf economisch niet
bezig – de leliën des velds arbeiden en spinnen niet [zie Matteüs 6:28] –,
toch een economische waarde; ook is zij esthetisch schoon of lelijk, juridisch
eigendom en corpus delicti [“bewijs ingebracht in een rechtszaak”], ethisch
symbool van trouw in vriendschap en huwelijk – “zeg het met bloemen” –
en pistisch object van geloof 16-of-16 ongeloof.

Opm. 2. Op deze wijze valt ook licht op de sacramenten: zij zijn, wat hun leidende
functie betreft, slechts water òf brood en wijn, dus fysische of organische subjects-
eenheden (en niet het lichaam des Heren, zoals Luther, onder de invloed der onjuiste
theorie, volgens welke ieder oordeel een identiteitsoordeel zou zijn, meende), maar
lenen zich als pistisch object er toe iets te betekenen en te verzegelen.

Samenvattend: iedere subjectsfunctie bezit in iedere superstraatskring een
objectsfunctie.

Opm. 3. De objecten laten zich – evenals in het súbject de retrocipaties – modaal
groeperen, dus als ruimtelijke objecten, 17-fysische objecten,-17 enzovoort. Binnen
iedere modale groep maakt het dan nog weer verschil welke substraatsfunctie zich
in een bepaald geval herhaalt. Het aantal klassen binnen de verschillende groepen is
dus niet gelijk: de ruimtelijke wetskring bezit slechts één klasse objecten – namelijk
punten –, de fysische reeds twee, de organische drie, enzovoort. 18-Het grootste aantal
klassen van objectsfuncties-18 – namelijk 13 – bezit de pistische wetskring. Het totale
aantal dezer klassen bedraagt dus 91, is dus even groot als dat der retrocipaties.

Opm. 4. De objecten spelen niet slechts in de kosmos en in het praktische leven een
belangrijke rol, maar ook in de geschiedenis vanwijsbegeerte en vakwetenschap: men
denke slechts aan 19-de strijd over de “secundaire” kwaliteiten tussen subjectivisme
en objectivisme.-19

Gaat men niet van de subjectsfuncties, maar van de subjectseenheden uit,
20-dan-20 kan men zeggen: alle subjectseenheden, ook die welke niet alle in
de kosmos voorkomende subjectsfuncties bezitten, hebben in alle kringen
functies.

Omgekeerd komen in een wetskring steeds alle 21-subjèctseenheden-21

voor, zo niet als 22-súbject-22 dan toch als object. Dit noemt men ook wel
de universaliteit van de wetskring.

Opm. 5. Onder de objecten ressorteert ook een deel van de zogenaamde “secundaire
kwaliteiten”.

16 43/67: en 17 Vanaf 43. 18 41a–41d: De meeste subjectsfuncties [sic] 19 41a–43/67: de
betekenis der virtuele beweging bij Leibniz, aan die der *–eenparige–* bij Newton. (* 41a–41d:
gelijkvormige) 20 41a–41d: dus [sic] 21 41a–43/67: subjectseenheden 22 41a–43/67: subject
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1-66.-1 De verhouding der 2-subjectsfuncties-2 tot de objectsfuncties [41a–
45]

Zo leerden we, afgezien van de modale verschillen, tweeërlei subjèct-zijn
onderscheiden, namelijk dat van súbjects- en objectsfuncties. Bezien we nu
de verhouding van deze twee.

A. Positief viel van deze verhouding reeds te zeggen dat het lagere z’n aan-
wezigheid als object in de hogere wetskring dankt aan het retrociperen der
hogere functie op haar substraat.

B. Negatief kan omtrent de verhouding van súbject en object worden gezegd,
dat het niet mogelijk is subjectsfuncties uit objectsfuncties of omgekeerd
objectsfuncties uit subjectsfuncties af te leiden: de 3-weelde-3 van de kosmos
ook ten deze erkennend, heeft men beide als naast elkander bestaande te
erkennen.

1. Het is niet mogelijk subjectsfuncties uit objectsfuncties af te leiden. Zo valt
de (continue) lijn niet op te bouwen uit haar (discontinue) punten. Pogingen
dit toch te doen berusten steeds op een miskennen van het verschil tussen
subjects- en 4-objectsfunctie-4, daaruit blijkend, dat men laatstgenoemde eerst
als een subjectsfunctie beschouwt, en dan gemakkelijk spel heeft met de
afleiding.

Opm. 1. Aan deze fout maakt zich bijvoorbeeld schuldig wie een lijn wil opbouwen
uit haar punten en daartoe punten eerst beschouwt als ruimtelijke súbjecten, dus ze
opvat als lijntjes. Men bemantelt deze fout niet zelden door te zeggen, dat punten
lijntjes zijn, kleiner dan iedere te stellen 5-maat-5 en men dus in de opbouw van de
grotere lijn eerst kan slagen wanneer men beschikt over een eindeloos vermeerderend
aantal van zulke eindeloos te verkleinen lijntjes. Doch één van beide: òf deze “lijntjes”
zijn echte lijntjes, dan zijn ze echter (i) continu en (ii) eindig (dat wil zeggen door
twee lijnen van een andere richting doorsneden), zodat voor de opbouw van de
grote eindige lijn niet meer dan een eindig aantal van deze eindige kleine lijntjes
nodig zijn; òf deze “lijntjes” zijn niet lijnen, maar punten, en dan helpt ook eindeloze
vermeerdering daarvan ons niet aan de gezochte continuïteit.

2. Anderzijds is het evenzeer uitgesloten objectsfuncties uit subjectsfuncties
af te leiden. Dat vergeet de theorie der “zelf-objectivatie” die meent de
“secundaire kwaliteiten” uit de 6-zelfverbrokkeling-6 van een wereld-súbject
te kunnen verklaren.

1 41a–45: Par. 64. || De hoofdtekst is van 41a; de tekst van 32–39 is weergegeven hierna.
Deze paragraaf is vanaf 32. 2 41a–41d: subjectsfunctie 3 41a–41d: wereld [sic] 4 43/67:
objectsfuncties 5 43/67: naast maat [sic] 6 43/67: zelfbrokkeling
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Opm. 2. Indirect maakt zich aan dezelfde fout schuldig wie wel speculaties over het
7-ontstaan-7 van objecten terzijde laat, maar het object bij het súbject onderbrengt.
Dat doet bijvoorbeeld wie de secundaire kwaliteiten der fysische dingen als een
samenhang van verschillende subjecten beschouwt of ook wel deze kwaliteiten, wijl
nu eenmaal 8-niet fysisch-8, tot het intra-mentale rekent.

Opm. 3. Het “naast elkander” van de tekst houdt niet in, dat súbject en object steeds
tot verschillende subjectseenheden zouden behoren: naast súbject-object-relaties bij
welke dit inderdaad het geval is – bijvoorbeeld bij 9-het-9 kweken van planten en
dieren door mensen – komen ook súbject-object-relaties voor bij welke súbject
en object tot dezelfde subjectseenheid behoren; zo bijvoorbeeld lijnen en punten
van dezelfde figuren, het cultiveren van “de slanke lijn” door de betrokkene zelf,
enzovoort.

Opm. 4. Trachten we thans ook de objectsfuncties schematisch voor te stellen. We
gaan daartoe uit van het schema der subjectseenheden bij paragraaf 55, en geven
daarin wat op de objecten betrekking heeft met stippellijnen aan. De horizontale
stippellijnen rubriceren de 10-objectsfuncties-10 modaal, de verticale doen dit naar
het bijbehorend substraat. Daardoor zijn de klassen der objecten schematisch door
de krijspunten van horizontale en verticale [stippel]lijnen aangeduid.11

7 41a–41d: bestaan 8 41a–43/67: fysische [sic] 9 41a–41d: het nadenken over het [sic] 10 41a–
45: subjectsfuncties [sic] 11 In de weergave van het schema volgens 43 en 67 ontbreken de
verticale stippellijnen. Als nadere uitleg is op te merken dat de gesloten verticale lijnen de
diverse subjèctsfuncties met hun substraten aangeven. Alleen in combinatie met de subjècts-
eenheden (van mens, dier,organisme, enz.) zijn deze functies tevens súbjectsfuncties.
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Tekst volgens 32–39
§49*. Het derde blijk van verband tussen subjectsfuncties: de herhaling van het
substraat in het superstraat [32–39]

Verwant met de retrocipatie, maar toch van haar te onderscheiden, is de herhaling
van het substraat in het superstraat.

Het eenvoudigste voorbeeld daarvan vindt men in de wetskring der ruimte.
Daar loopt een rechte, zolang ze niet gesneden wordt door een andere rechte, ein-
deloos door in één richting of dimensie. In de veelheid der dimensies retrocipeert
de ruimte op de aritmetische wetskring. Doch nu brengt deze veelheid van dimen-
sies mee, dat zodra een rechte door een anders gerichte [rechte] wordt gesneden
een punt ontstaat.

Hier treffen we iets aan wat we tot nu toe nog niet bespraken. Punten zijn
namelijk niet zelf ruimtelijk: ze zijn niet continu. En toch liggen ze in de ruimte.

Bezien we een en ander nader. De discontinuïteit der punten herinnert ons aan
die der getallen. Daarom zou men allicht hier van retrocipatie willen spreken.
Maar dit wordt ons juist weer door de discontinuïteit der punten verboden,
daar immers het karakter der subjectsfunctie ook in de retrocipatie zichzelf gelijk
blijft, en de ruimte steeds, dus ook in haar retrocipatie, continuïteit vertoont. We
stuiten hier dus op iets dat spreekt van een verband met het aritmetische, en niet
samenvalt met de retrocipatie.

Toch is het ook niet los van de retrocipatie: zonder de veelheid van dimensies
geen punten.

Geven we ons rekenschap van het gevondene, dan kan [worden] gezegd, dat
de discontinuïteit van het getal hier wordt herhaald in de ruimte en deze herhaling
wortelt in het retrociperen der ruimte op het aritmetische.

Het behandelde geval is slechts één uit vele. Want het getal herhaalt zich ook
in de boven-ruimtelijke kringen, en ook daar heeft het een functie die niet sub-
jectsfunctie kan worden genoemd. En hetzelfde geldt van het boven-aritmetische:
ook dit herhaalt zich in z’n superstraatskringen. Zo herhaalt zich de op zichzelf
allerminst euclidische ruimte in het psychische als driedimensionale voorstellings-
ruimte, in welke de waarnemende het waargenomene waarneemt. En evenzo
herhaalt zich de biotische prikkeling van ’t licht in het psychische als kleur, enzo-
voort.

Samenvattend: Het derde blijk van verband tussen de functies is, dat iedere
lagere functie zich in iedere hogere herhaalt.

§49**. Terminologie: “objectivering”, “objectsfunctie” en “object” [32–39]

Deze herhaling van het substraat in het superstraat kan men gevoeglijk “objecti-
vering” noemen.

Opm. 1. In verband met de overschatting van het kennen in de gangbare wijsbegeerte
spreekt men gemeenlijk alleen van objectivering in verband met het analytische en het
daarmee vaak samengenomen psychische. Wie echter inziet, dat kennen behoort tot het
zijn, vindt het niet vreemd, dat iets dat meest als criterium van het analytische geldt, ook
elders voorkomt.
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Men kan dan ook in correlatie met de term “objectivering” 1-dit-1 herhaalde
in de kring binnen welke het werd geobjectiveerd “een objectsfunctie” 2-noemen
en van het “geobjectiveerde” of korter van “object” spreken.-2

De samenvatting aan het eind der vorige paragraaf kan dus thans als volgt
[worden] geformuleerd. Iedere subjectsfunctie bezit in iedere 3-superstraatskring-3

een objectsfunctie.
Dientengevolge hebben ook alle subjectseenheden en alle dingen, ook die

welke lang niet alle in de kosmos voorkomende subjectsfuncties bezitten, in alle
kringen functies.

4-Omgekeerd komen in een wetskring steeds alle dingen voor, zo niet als
subject dan toch als object. Dit noemt men ook wel de universaliteit van de
wetskring.

Opm. 2. Onder de objecten ressorteert ook een deel van de zogenaamde “secundaire
kwaliteiten”.-4

1-Par. 49***.-1 De verhouding der subjectsfunctie tot de objectsfuncties [32–39]

2-Zo leerden we, afgezien van de modale verschillen, tweeërlei subjèct-zijn onder-
scheiden, namelijk die [sic] van sùbjects- en objectsfuncties. Bezien we nu de
verhouding van deze twee.-2

A. Positief viel van deze verhouding reeds te zeggen dat het lagere z’n aanwezig-
heid als object in de hogere 3-wetskring-3 dankt aan het retrociperen 4-der hogere-4

functie op haar substraat.

B. Negatief kan omtrent deze verhouding [worden] gezegd, dat het niet mogelijk
5-is-5 subjectsfuncties 6-uit-6 objectsfuncties 7-of omgekeerd objectsfuncties uit
subjectsfuncties-7 af te 8-leiden.

1. Het is niet mogelijk subjectsfuncties uit objectsfuncties af te leiden. Zo-8 valt
de (continue) lijn niet op te bouwen uit haar (discontinue) punten. Pogingen der
“objectivisten” dit toch te doen berusten steeds op een miskennen van het verschil
tussen subjects- en objectsfunctie, daaruit blijkend, dat men laatstgenoemde eerst
als een subjectsfunctie beschouwt, en dan gemakkelijk spel heeft met de afleiding.
9-Opm. 1.-9 Aan deze fout maakt zich bijvoorbeeld schuldig wie een lijn wil opbouwen uit
haar punten en daartoe punten eerst beschouwt als ruimtelijke súbjecten, dus ze opvat als
lijntjes. Men bemantelt deze fout niet zelden door te zeggen, dat 10-punten lijntjes-10 zijn,
kleiner dan iedere te stellen maat en men dus in de opbouw eerst kan slagen wanneer men
beschikt over een eindeloos vermeerderend aantal van 11-zulke-11 eindeloos te verkleinen
lijntjes. Doch één van beide: òf deze “lijntjes” zijn echte lijntjes, dan zijn ze echter (i) continu
en (ii) eindig (dat wil zeggen door twee lijnen van een andere richting doorsneden), zodat

1 32: aan dit 2 32: toekennen, het “geobjectiveerd” of korter “object” noemen. 3 32: sub-
straatskring [sic] 4 Niet in 32.
1 32: §49***. 2 Niet in 32. 3 32: subjectsfuncties 4 32: dezer 5 32: is de 6 32: uit de 7 Niet
in 32. 8 32: leiden. Zo 9 Niet in 32. In 32 maakt de tekst van deze opmerking deel uit van de
hoofdtekst. 10 39: lijntjes punten [sic] 11 39: zulk een
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voor de opbouw van de 12-grote eindige-12 lijn niet meer dan een eindig aantal van deze
13-eindige kleine-13 lijntjes nodig zijn; òf deze “lijntjes” zijn niet lijnen, maar punten, en
dan helpt ook eindeloze vermeerdering daarvan ons niet aan de gezochte continuïteit.

14-2. Anderzijds is het evenzeer uitgesloten objectsfuncties uit subjectsfuncties af
te leiden. Dat vergeet wie de secundaire kwaliteiten tot de activiteit van het ken-
nend subject herleidbaar acht. Wanneer een fysicus qua man van wetenschap z’n
onderzoek tot het kinetische beperkt en daarom kleur etcetera buiten beschou-
wing laat, heeft hij als fysicus gelijk. Doch daarmee is allerminst toegegeven, dat
het bestaan van kleur etcetera onzeker of intra-mentaal zou zijn.-14

1-Par. 50.-1 Een vollere betekenis van de term “subjectseenheid” [32–39]

Niet ieder individueel “dit” is een “subjectseenheid”. Met laatstgenoemde naam
wordt slechts aangeduid een individueel dit in ’t bezit van twee of meer sub-
jectsfuncties. Aan de andere zijde lag tot nog toe ook niets meer in deze term
opgesloten.

In de vorige paragrafen was echter sprake van een verband tussen de ver-
schillende subjectsfuncties der subjectseenheid. Nu we op deze wijze weer iets
meer van ’t concrete hebben gezien, blijkt opnieuw, dat wat vroeger een eindpunt
scheen, niet meer dan een rustpunt was. Nu we, na ’t verlaten van dit rustpunt,
verder kwamen, en, terugblikkend, méér overzien, kunnen we het oude met het
nieuwe samenvatten. Daar er geen enkele subjectseenheid bestaat zonder zulk een
verband tussen haar functies is er geen reden hier een nieuwe term in te voeren.
Zolang ik deze term dus nog nodig heb versta ’k daaronder thans: een individueel
dit met twee of meer onderling in verticaal verband staande functies.

Opm. Trachten we thans ook de objectsfuncties schematisch voor te stellen. We gaan
daartoe uit van het schema der subjectseenheden bij §43 [zie paragraaf 55, Opm. 2], en
geven daarin de objectsfuncties der lagere subjectsfuncties met [horizontale] stippellijnen
aan. De lengte der verticale stippellijnen duidt de grootte van het aantal der modaliteiten
aan in welke getallen en subjectseenheden uitsluitend in objectsfunctie voorkomen. We
krijgen dan het volgende schema.

12 32: eindige grote 13 32: kleine eindige 14 Niet in 32.
1 32: §50. || Zie ook paragraaf 64.
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§51.1 De benoeming van een subjectseenheid naar de hoogste of leidende
functie [32–39]

Daar de hogere functie steeds de retrocipatie(s) op en de herhaling van haar sub-
straatsfunctie(s) inhoudt, kan, wanneer men kort wil aanduiden welke functies
er alzo in een individuele subjectseenheid aanwezig zijn deze benoemd worden
naar haar hoogste functie. Zo is een cirkel een ruimtelijke, een rivier een fysi-
sche, een plant een organische (organisme), een dier een psychische en een mens
een pistische subjectseenheid. Wijl deze hoogste functie echter tevens de verticale
verbanden bepaalt kan men hier ook spreken van leidende functie.

Tekst volgens 31
§49*. De herhaling van het substraat in het superstraat [31]

De beide einden van een niet gesloten lijn zijn punten, [die] bij s[amen]treffen van
twee of meer zulke lijnen, hoekpunten [vormen]. Nu zijn punten niet continu,
dus niet subject in de wetskring der ruimte. Toch zijn ze evenmin – om ons nu
maar tot de aangrenzende kringen te bepalen – aritmetisch of energetisch. Wel
wijst hun discontinuïteit terug naar het getal. Toch vinden we hier ook weer niet
een retrocipatie van de ruimte op ’t getal als bij de dimensie: deze eindigt waar de
continuïteit eindigt, terwijl de punten daar juist optreden. Wel kunnen we zeggen,
dat de ruimte in de punten het getal herhaalt.

Ook [andere] voorbeelden van zulk een herhaling liggen voor ’t grijpen. Zo is
het driedimensionaal voorgestelde (≠ hypothetisch gestelde!) en waargenomene
een herhaling van het beneden-psychische in de kring van het psychische. En ook
hier is dit herhaalde iets anders dan het voorstellen en waarnemen, waarin het
psychische op de ruimte retrocipeert.

§49**. Terminologie: “objectivering”, “objectsfunctie” en “object” [31]

Deze herhaling van het substraat in het superstraat kan men gevoeglijk “objecti-
vering” noemen.

Opm. 1. In verband met de overschatting van het kennen in de gangbare wijsbegeerte
spreekt men gemeenlijk alleen van objectivering in verband met het analytische en het
daarmee vaak samengenoemde psychische. Wie echter inziet, dat kennen behoort tot het
zijn, vindt het niet vreemd, dat iets dat meest als criterium van het analytische geldt, ook
elders voorkomt.

Zijn aanwezigheid in de hogere functie dankt het herhaalde geheel aan het retro-
ciperen van die hogere functie. Men kan dan ook in correlatie met de term
“objectivering” aan dit herhaalde in de kring binnen welke het werd geobjec-
tiveerd “een objectsfunctie” toekennen, het “geobjectiveerde” of korter “object”
noemen.

1 Zie ook Opmerking 4 bij paragraaf 60.
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Iedere subjectsfunctie bezit dus in iedere superstraatskring een objectsfunctie.
Dientengevolge hebben ook alle subjectseenheden en alle dingen, ook die welke
lang niet alle in de kosmos voorkomende subjectsfuncties bezitten, in alle kringen
functies.

Opm. 2. Thans zal ook de betekenis der stippellijnen in het schema bij §43 [zie bij
paragraaf 55, n. 19] duidelijk zijn: de horizontale stippellijnen duiden de modaliteit der
subjectsfuncties [sic; moet zijn: objectsfuncties] aan, de lengte der verticale [stippel]lijnen
de grootte van het aantal der modaliteiten in welke bij getallen, subjectseenheden en dingen
uitsluitend objectsfuncties voorkomen.

Opm. 3. De objectsfunctie in een wetskring is behalve van haar eigen substraat ook
afhankelijk van de subjectsfuncties binnen dien kring. Daarom is het niet mogelijk de
subjectsfuncties uit de objectsfuncties af te leiden. Zo valt de (continue) lijn niet op te
bouwen uit haar (discontinue) punten, de voorstelling niet uit de voorgestelde. Poogt men
dat toch te doen, dan vervalt men onvermijdelijk in een van de volgende fouten.
a. Men miskent het verschil tussen subjects- en objectsfuncties: beschouwt bijvoorbeeld
een punt als een heel klein lijntje, of het voorgestelde als een voorstelling (Herbart).
b. Men redt zich door de stelling dat het tot nog toe falend pogen de subjectsfunctie uit de
objectsfunctie af te leiden, zou slagen, indien men maar een oneindig groot aantal objecten
tot z’n beschikking had. Daarmee aanvaardt men echter een contradictie, waardoor het
kennen, dat hier dan toch zal moeten slagen, zelfmoord pleegt.

[Einde van Hoofdstuk ii in 31.]*

C. Het gecombineerd voorkomen 1-der-1 beide verbanden

2-67.-2 Gedachtegang

Wat van ’t gecombineerd voorkomen der beide bepaaldheden bleek te gelden
(zie paragraaf 3-41-3 [en volgende]), gaat ook op ten aanzien van de twee in
beide vorige hoofdstukken besproken verbanden. Derhalve dient ook hier
eerst de onderlinge onherleidbaarheid 4-te worden-4 besproken; daarna komt
dan het gecombineerd voorkomen van verticale en horizontale verbanden
aan de orde.

1 32–39: van 2 32–39: §52. || 41a–45: Par. 65. 3 32–39: §30. || 41a–45: Par. 30 [sic; moet zijn
Par. 41]. 4 Alleen in 45.

*Opmerking redacteur. Het vervolg van het dictaat volgens 30 en 31 is in 32 grondig herzien
en is daarom niet praktisch in de gecombineerde tekst te integreren. De betreffende tekst van
30 en 31, vanaf §50 tot hun einde, is opgenomen in Appendix i.
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1-68.-1 De onderlinge onherleidbaarheid der beide verbanden

A. Evenmin als de modale verscheidenheid valt te herleiden tot individuele
[verscheidenheid], evenmin kan het verband tussen modaal verschillende
functies [worden] herleid tot het verband tussen individueel verschillende
dit’s. Met andere woorden: retro- en antecipatie en herhaling van ’t substraat
in ’t superstraat zijn niet te herleiden tot samenhang.

B. Ook het omgekeerde is waar. Want een verband tussen individuele dit’s,
een samenhang dus, is een verband tussen twee subjecten in dezelfde wets-
kring, de verticale verbanden daarentegen zijn verbanden tussen functies in
verschillendewetskringen. Met andere woorden: samenhang is niet te herlei-
den tot verticaal verband.

C. De verticale verbanden (retrocipatie, antecipatie en herhaling van het
substraat) enerzijds en het horizontale verband (samenhang) aan de andere
kant zijn dus 2-wederzijds-2 onherleidbaar.

Opm. Vandaar dat het niet geoorloofd is ter aanduiding van horizontale en verti-
cale verbanden éénzelfde term te gebruiken. Dat geschiedt in de gangbare wijsbe-
geerte intussen nog maar al te vaak. Zo bijvoorbeeld bij de term causa [“oorzaak”,
“reden”], die niet zelden tegelijk moet aanduiden een bepaalde samenhang in de
boven-ruimtelijke kringen en de verbanden tussen de verschillende functies bij één
subjectseenheid. In ieder geval dient men hier te kiezen; 3-waarbij men natuurlijk
heeft-3 te bedenken, dat met het wegvallen van een verkeerde term voor één der
beide onderling onherleidbare verbanden ondertussen dit verband wel degelijk blijft
bestaan. Hoe men in zulke gevallen zijn keus bepaalt is een kwestie die uit het
oogpunt van duidelijkheid der wijsgerige terminologie secundair is. “Secundair” is
echter niet “willekeurig”. Zo verdient het bijvoorbeeld, gezien het spraakgebruik der
vakwetenschappen, aanbeveling de term causa te reserveren voor bepaalde (nog te
bespreken, zie paragraaf 4-78A-4 Opm.) boven-ruimtelijke samenhangen.

1-69.-1 Het samen voorkomen 2-der-2 beide verbanden

Ook 3-hier-3 betekent onherleidbaarheid 4-echter niet onverbonden zijn.-4

Integendeel: de verticale verbanden komen nimmer voor dan gecombineerd
met horizontale.

1 32–39: §53. || 41a–45: Par. 66. 2 41c: enerzijds [sic] 3 32–39: en daarbij 4 32–39: §59a.
[sic; moet zijn §59*A.] || 41a–43/67: Par. 59a. [sic; moet zijn Par. 76.]
1 32–39: §54. || 41a–45: Par. 67. 2 32–39: van 3 32–39: hier echter 4 32–39: niet onverbind-
baarheid.
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1-70.-1 Terminologie: de termen “figuur” en “ding” [41a–45]

Ter aanduiding van het samen voorkomen van een “dit” met meer dan
één 2-subjèctsfunctie-2 vormden we indertijd de naam subjectseenheid [zie
paragraaf 47]. Achteraf bleek deze term echter in tal van opzichten een
abstractum: toen we hem invoerden konden we nog geen rekening houden
met de verschillende verbanden, thans besproken, en a fortiori niet met het
samen voorkomen van deze verbanden. Nu we echter een en ander wel
in rekening kunnen brengen, rijst vanzelf de vraag, of er geen passende,
meer gangbare term te vinden is, die mede dat meerdere aanduidt. Zulk
een term nu bestaat inderdaad: de omgangstaal spreekt hier namelijk bij
het mathematische van 3-“figuur”-3 en bij het meer dan mathematische van
4-“ding”-4. Derhalve verhindert ons thans niets deze termen ook bij ons
wijsgerig werk te gebruiken. “Figuur” en “ding” sluiten dus in al wat we
onder “subjectseenheid” verstonden, vermeerderd met wat we in de leer
omtrent 5-de verbanden aantroffen-5.

Opm. De verhouding van mathematische figuren en dingen is deze, dat de eerste
steeds aan de laatste inherent zijn en 6-voor-6 de afzonderlijke behandeling in de
mathesis 7-door-7 analyse uit de dingen worden gewonnen.

Deze analyse verwarre men niet met “abstractie”: de mathematische figuur bezit,
al komt ze niet buiten de dingen voor, dezelfde concreetheid als de dingen.

Tekst volgens 32–39
§55. Terminologie: De termen “subjectseenheid” en “ding”

A. “Subjectseenheid”.
Geven we ons er nu rekenschap van, dat een subjectseenheid steeds in samen-
hangen staat, dan kunnen we met de term “subjectseenheid” twee kanten uit: we
kunnen hem òf aanhouden òf door een andere vervangen. In het eerste geval zal
men aan dit woord opnieuw een vollere betekenis dienen toe te kennen. Het vol-
gen van deze weg is echter alleen dàn gewenst, indien de omgangstaal ons geen
betere term aan de hand doet. Dit is intussen wèl het geval. Want voor datgene
wat niet alleen een subjectseenheid is, maar ook in samenhang staat met andere
dit’s die eveneens subjectseenheden zijn, gebruikt het dagelijks spraakgebruik het
woord “ding”.

Zien we nu terug, dan bemerken we, dat “subjectseenheid” een abstractie is.
Ze kon slechts zólang met vrucht [worden] gebruikt als we nog buiten bespreking
lieten de samenhangen waarin de dingen steeds staan. Nu we ook met deze
samenhangen gaan rekenen kunnen we deze hulpterm laten varen.

1 41a–45: Par. 68. || De hoofdtekst is vanaf 41a; de tekst volgens 32–39 is weergegeven
hierna. 2 43/67: subjectsfunctie 3 41a–43/67: “figuren” 4 41a–43/67: “dingen” 5 41a–43/67:
verbanden aantreffen 6 43/67: door 7 41a–41d: voor [sic]
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B. “Ding”.
1. Met het voorgaande hebben we zo meteen het inzicht gewonnen, dat een
ding zonder samenhangen niet bestaat. Met andere woorden een “Ding an sich”
komt in de kosmos niet voor, en wie er van spreekt ruilt het ding in voor een
subjectseenheid.
2. Houdt de term “ding” dus meer in dan “subjectseenheid”, anderzijds bedenke
men, dat hij alles insluit wat in “subjectseenheid” lag: met andere woorden: 1e
een ding heeft altijd twee of meer subjectsfuncties, die onderling in verticale
verbanden staan en van welke de hoogste de leidende is; 2e een ding is steeds
individueel.

Opm. Met het laatste is niet geloochend het bestaan van dingen die meerdere dingen in
zich sluiten. Maar daarover later.

1-71.-1 Ding en samenhang [41a–45]

Met het voorgaande hebben we zo meteen het inzicht gewonnen, dat, hoewel
een ding niet in z’n samenhangen opgaat, een ding zonder samenhangen (een
“Ding an sich” in deze zin) niet bestaat.

Valt zo mede nadruk op de samenhangen in welke een ding staat, dan is
het gewenst thans een nader onderzoek naar de “samenhang” in te stellen.
Want in deze term namen we tot nu toe nog heel wat bijeen, dat onderling
verschilt.

Tekst volgens 32–39
§55*. Nader onderzoek van de samenhang gewenst

Zal het individuele karakter der dingen duidelijk uitkomen, dan dient een nader
onderzoek [te worden] ingesteld naar de “samenhang”. Want in deze term namen
we tot nu toe nog heel wat bijeen, dat onderling verschilt.

1-72.-1 De richting 2-in-2 de samenhang

Tot nu toe spraken we alleen over “de” samenhang tussen A en B. Dit is
echter een 3-abstractum-3. Want tussen A en B 4-bestaan-4 twee samenhangen,
namelijk die van A tot B en die van B tot A. 5-Zo-5 is bijvoorbeeld de

1 41a–45: Par. 69. || De hoofdtekst is vanaf 41a; de tekst volgens 32–39 is weergegeven hierna.
1 32–39: §56. || 41a–45: Par. 70. 2 32–43/67: van 3 32–39: abstractie 4 43/67: ontstaan 5 32–
39: En deze samenhangen zijn allerminst gelijk. Zo
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verhouding van 6-de-6 cirkelomtrek tot de straal van de betrokken cirkel
= 2π, die van de straal tot de 10-omtrek = 1/(2π)7; 9-evenzo is de 8-weg-8

van Haarlem naar Amsterdam een andere dan die van Amsterdam naar
Haarlem.-9

Uit deze enkele voorbeelden reeds-10 blijkt, dat beide 11-samenhangen-11

niet gelijk zijn, maar verschillen naar de richting van de relatie. Deze 12-rich-
ting nu-12 wordt bepaald door het antwoord op de vraag, welk der beide
relata het aanvangspunt is voor de relatie. Zo is het ook met de samenhang
tussen een voorgaand en een volgend moment en met die tussen 13-twee
figuren of twee dingen.-13

De richting in de samenhang mag dus niet 14-worden-14 verwaarloosd.
Daaruit volgt tweeërlei:

i. Wanneer de relata dezelfde blijven 15-is de éne richting niet te-15 vervangen
door de andere.

ii. Wanneer de 16-richting-16 dezelfde blijft 17-zijn de relata niet te verwisse-
len.-17

1-73.-1 Samenhang tussen en in 2-figuren en dingen-2

De richting is in iedere samenhang aanwezig. Vragen we thans eens naar de
eigenaardigheden die niet in alle samenhangen voorkomen, maar ons in staat
stellen groepen van samenhangen te onderscheiden.

A. Neem eens de samenhang tussen twee cirkels, die bijvoorbeeld elkaar
tangeren; of de samenhang, die zich voordoet wanneer de vrolijkheid van
een vriend, die me een geestige brief schreef aanstekelijk op mij werkt. In
deze gevallen is er een samenhang tussen de aan dezelfde wet onderworpen
subjectsfuncties van 3-twee of meer-3 5-figuren en dingen 4-(mensen)-4.-5

B. Let ’k nu echter eens op de verhouding tussen straal en omtrek van
een cirkel of op het geval dat ik me op ’t moment herinner een vroegere
analytische activiteit van mezelf. Dan blijkt dat ’k in deze gevallen te doen
heb met samenhangen tussen relata die beide in 6-dezelfde-6 9-figuur en in
7-hetzelfde-7 ding 8-(mens)-8,-9 liggen.

6 43/67: een 7 In 43/67 weergegeven als 1/2π [sic] 8 41a–43/67: route 9 Vanaf 41a. 10 32–39:
omtrek=1/(2π). Uit dit voorbeeld 11 32–39: verhoudingen 12 Vanaf 41a. 13 32–39: de éne
subjectseenheid en de andere. 14 Vanaf 41a. 15 32–39: kan de éne samenhang niet [worden]
16 32–39: samenhang 17 32–39: kunnen de relata niet [worden] verwisseld.
1 32–39: §57. || 41a–45: Par. 71. 2 32–39: subjectseenheden 3 32–43/67: twee of meer 4 Vanaf
43/67. 5 32–39: subjectseenheden. 6 32–43/67: dezelfde 7 32–45: hetzelfde 8 Vanaf 43/67.
9 32–39: subjectseenheid
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1-74.-1 Terminologie: de termen “inter-individuele samenhang” en “intra-
individuele samenhang”

De 2-samenhangen-2 tussen twee subjectseenheden en de samenhangen in één
subjectseenheid zijn te onderscheiden als inter-individuele en intra-indivi-
duele samenhangen.

Opm. Het schema voor de onderscheiding van beide 3-soorten samenhangen-3 is dit:

– hoogste functie

– laagste functie

De grote boogjes duiden inter-, de kleine intra-individuele samenhangen aan.

1-75.-1 Samenhangen binnen en buiten een ding

Een samenhang kan binnen een ding vallen: zo bijvoorbeeld die tussen tong
en verhemelte en die tussen tong en in de mond aanwezige spijze.

Daarnaast komen ook samenhangen buiten een ding voor: zo 2-die-2

tussen het hoofd dat rust op de handen en 3-deze handen, of ook die-3 tussen
m’n ogen en het boek dat ik lees.

1-76.-1 Terminologie: de termen “innerlijke samenhang” en “uiterlijke
samenhang”

Samenhangen binnen een ding kan men gevoeglijk “innerlijke samenhan-
gen”, die buiten een ding “uiterlijke samenhangen” noemen.

Opm. Men verwarre noch “innerlijk” met “intra-individueel”, noch “uiterlijk” met
“inter-individueel”. Want in geen van beide gevallen dekken de termen elkaar. Dat
blijkt daaruit, dat ze in alle mogelijke combinaties voorkomen. Enkele voorbeelden
van die welke de onhoudbaarheid der genoemde identstelling kunnen aantonen
mogen volstaan.
1. Inter-individueel en innerlijk is bijvoorbeeld de samenhang tussen een naald die in
het lichaam drong en dit lichaam; naald en lichaam blijven individueel verschillen en
toch is hun samenhang een innerlijke.

1 32–39: §58. || 41a–45: Par. 72. 2 41a–45: samenhang 3 67: soorten
1 32–39: §58*. || 41a–45: Par. 73. 2 Vanaf 41a. 3 Vanaf 41a.
1 32–39: §58**. || 41a–45: Par. 74.
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2. Intra-individueel en uiterlijk is bijvoorbeeld de samenhang tussen twee 2-bladeren-2

van dezelfde boom die elkaar raken, tussen de tong van een poes die eigen huid likt
en dat deel der huid dat aldus “gewassen” wordt, tussen 3-iemands-3 hoofd dat op
4-z’n-4 handen rust en deze handen.

Van belang is het onderscheiden van genoemde vier termen 5-met name-5 voor
de kentheorie [zie paragrafen 160–162]. Inmiddels tonen de genoemde voor-
beelden dat aan deze verscheidenheid ook afgezien van alle kennis betekenis
toekomt.

1-77.-1 Samenhang tussen gelijktijdige en niet-gelijktijdige relata

Bezien we de in paragraaf 2-73-2 gebruikte voorbeelden eens nader.

A. De samenhang van 3-een cirkel-3 die 4-een andere raakt-4 en de samenhang
tussen straal en omtrek van dezelfde cirkel verschillen onderling als inter-
individueel en intra-individueel. Maar ze stemmen desondanks 5-dáárin-5

overeen, dat de relata 6-gelijktijdig-6 zijn.

B. Geheel anders staat het met de beide overige gevallen.
De samenhang tussen de vrolijkheid van m’n vriend en de mijne enerzijds

en die tussen m’n herinnering en m’n herinnerde activiteit aan de andere
kant verschillen onderling als inter-individueel en intra-individueel. Dat7 sluit
intussen een zekere overeenkomst in een ander punt niet uit, de relata van
beide samenhangen zijn 8-niet gelijktijdig-8.

1-78.-1 Terminologie: de termen “contemporele samenhang” en “succes-
sieve samenhang”, “bestanddeel” en “moment”

A. Het verschil tussen de voorbeelden in paragraaf 2-77-2 onder A en B kan
goed 3-worden-3 vastgelegd met behulp van de termen “contemporeel” en
“successief”.

Opm. De onomkeerbaarheid 4-der richting-4 van successieve samenhangen – bij-
voorbeeld die van oorzaak en werking, en die van grond en gevolg – berust op ’t
gecombineerd-zijn van de successieve samenhang met de onverwisselbaarheid van
z’n relata.

2 32–43/67: bladen 3 32–39: het 4 32–39: de 5 Vanaf 41a.
1 32–39: §59. || 41a–45: Par. 75. 2 32–39: §57. || 41a–45: Par. 71 3 32–39: de cirkel A || 41a–
41d: de cirkel 4 32–41d: B raakte 5 41c–43/67: daarin 6 32–39: gelijktijdig 7 In 41c–43/67
begint hier een nieuwe alinea. 8 32–39: niet gelijktijdig || 41a–43,45: niet gelijktijdig
1 32–39: §59*. || 41a–45: Par. 76. 2 32–39: §59 genoemd || 41a–45: Par. 75 3 Alleen in 45.
4 Vanaf 41a.
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B. Correlaat daarmee kan het verschil tussen de relata in beide samenhan-
gen 5-worden-5 aangeduid met de woorden “bestanddeel” en “moment”.
Bestanddelen zijn 6-dus-6 ten opzichte van elkaar contemporeel, momenten
7-daarentegen-7 successief.

1-79.-1 Het gecombineerd voorkomen van de gevonden verschillen

De zo-even gevonden verschillen 2-komen-2 gecombineerd voor.
3-Zo is samenwerking bij het dragen van een last-3 contemporeel inter-

individueel; 4-het causale verband-4 successief inter-individueel; 5-het verband
tussen middelpunt en omtrek van een cirkel-5 contemporeel intra-individueel;
6-en het verband tussen twee momenten van hetzelfde bestaan-6 successief
intra-individueel.

Al7 deze 8-combinaties-8 lenen zich tot verbinding zowel met de samen-
hangen tussen subjectsfuncties als met die tussen een subjects- en een objects-
functie.

Iedere samenhang tot welke groep ook behorend, heeft één richting.

1-80.-1 Een vollere betekenis van de term “ding”

De behandeling van de gevallen onder 2-paragraaf 79-2 aangeduid vergt nog
het maken van tal van onderscheidingen. Toch is het reeds thans mogelijk
een scherpere omschrijving van “ding” te geven. Houden we namelijk reke-
ning met het in de 3-paragrafen 72–79-3 gevondene, dan blijkt 4-thans, dat het
ding-4 een subjectseenheid met een leidende subjectsfunctie 5-is, die contem-
porele en successieve intra-individuele samenhangen bezit en in contempo-
rele en successieve-5 inter-individuele samenhangen met andere dingen staat.

1-81.-1 Actief en passief. Inleiding

In de gangbare wijsbegeerte speelt ook de correlatie actief en passief een grote
rol. Daarom verdient het aanbeveling in een inleidende studie ook aan haar
2-enige-2 aandacht te besteden.

5 Alleen in 45. 6 32–43/67: dus steeds 7 Alleen in 45.
1 32–39: §60. || 41a–45: Par. 77. 2 32–39: komen op de volgende wijze 3 Vanaf 41a. 4 Vanaf
41a. 5 Vanaf 41a. 6 Vanaf 41a. 7 In 32–43/67 begint hier geen nieuwe alinea. 8 32–41d:
groepen
1 32–39: §60*. || 41a–45: Par. 78. 2 32–39: §60 || 41a–45: Par. 77 3 32–39: §§55–60 || 41a–
45: par. 70–77 4 32–39: het ding thans te zijn 5 32–39: in ’t bezit van (contemporele en
successieve) intra-individuele samenhangen, die in (contemporele en successieve)
1 32–39: §61. || 41a–45: Par. 79. 2 Alleen in 45.
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Intussen3 zij men op z’n hoede 4-voor-4 overschatting van de betekenis die
aan deze correlatie in de kosmos toekomt.

A. Men stelle haar niet gelijk met het verschil tussen twee groepen van
functies derzelfde subjectseenheid, ook niet met dat tussen de actieve (boven-
ruimtelijke) en de niet-actieve (beneden-fysische) functies: haar plaats is
uitsluitend in de 5-samenhangen-5 en wel in de boven-ruimtelijke.

B. Doch ook hier heeft ze een veel bescheidener plaats dan men vaak meent.

1. Actief-passief valt niet steeds samen met 6-verschil-6 in individualiteit:
deze correlatie is dus 7-niet-7 inherent aan de inter-individuele samenhang.
Wanneer bijvoorbeeld twee dingen samenwerken, staan beide wel in inter-
individuele samenhang, maar beider subjectsfuncties zijn actief.
2. Actief-passief valt evenmin samen met de verhouding tussen subjects- en
objectsfuncties: de emotionele waarneembare objectsfunctie, kleur bijvoor-
beeld, is niet per se ook een waargenomen kleur, terwijl anderzijds ook wel
degelijk subjectsfuncties passief kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval
van de herinnerde 8-activiteit.

C. De correlatie actief-passief dient dus steeds als een bijkomend iets uitdruk-
kelijk te worden vermeld.-8

In de volgende paragrafen bespreek ik enkele combinaties in welke dit
schema voorkomt.

1-82.-1 De correlatie actief-passief in de samenhang tussen subjectsfuncties

A. Bij inter-individuele samenhangen. Wanneer de ene mens de ander iets
suggereert, is de een suggererend of actief, de ander besuggereerd of passief.

B. Bij intra-individuele samenhangen. Wanneer iemand zich eigen analytische
actie van een vroeger moment in een volgend herinnert, is het vroegere
moment passief, het tegenwoordige actief.

Opm. Beide samenhangen kunnen gelijktijdig voorkomen: een herinnering kan con-
temporeel zijn met een suggestie.

3 In 41c,43/67 begint hier geen nieuwe alinea. 4 32–43/67: voor de 5 43/67: samenhang
6 32–43/67: het verschil 7 32–39: niet vanzelf || 41a–41d: vanzelf [sic] 8 32–43/67: activiteit.
Vandaar dat *–de correlatie actief-passief–* steeds als een bijkomend iets uitdrukkelijk dient [te
worden] vermeld. (* 32–41d: deze correlatie)
1 32–39: §61*. || 41a–45: Par. 80.
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1-83.-1 De correlatie actief-passief in de samenhang tussen een subjects- en
objectsfunctie

A. Bij inter-individuele samenhangen. Wanneer iemand een 2-dier analytisch-2

waarneemt, is 3-het-3 laatstgenoemde 4-passief.-4

B. Bij intra-individuele samenhangen. Wanneer ’k m’n hand bezoedelde en
dat thans emotioneel waarneem, is de intra-individuele verhouding tussen
oog en hand er tegelijk een van actief-passief.

1-84.-1 Nadere onderscheiding zowel tussen de manieren van samenwerking
als tussen de verschillen in de correlatie actief-passief gewenst

Èn de samenwerking van twee actieve subjectsfuncties, èn de correlatie tus-
sen een actieve en een passieve functie vertonen merkwaardige verschillen,
die eerst duidelijk worden wanneer men rekent met het verschil in rijken,
waartoe de dingen behoren.

De2 bespreking van dit verschil is er echter mee gebaat, dat we eerst nog
3-de-3 derde bepaaldheid behandelen die in de kosmos voorkomt.

Afdeling ii. De derde bepaaldheid, haar verscheidenheid
en het gecombineerd voorkomen van deze

bepaaldheid met de beide 1-andere (de richting)-1

2-85.-2 De derde bepaaldheid [41a–45]

Behalve de twee reeds besproken eenvoudigste bepaaldheden – die van indi-
vidualiteit en modaliteit – komt in het aards subjècte een derde eenvoudigste
bepaaldheid voor, namelijk die van “goed” en “kwaad”.

1 32–39: §62. || 41a–45: Par. 81. 2 32–43/67: ander emotioneel 3 Alleen in 45. 4 39–41d:
passief. Echter doet zich hier iets anders voor dan wanneer hij besuggereerd wordt. Nu kunnen
waarneming en suggestie met elkaar gepaard gaan. Maar dat is toch lang niet steeds het geval.
Wordt iemand uitsluitend waargenomen, dan is hij *–qua talis–* niet ‡–súbject,–‡ maar object.
(* Niet in 39; ‡ 39: subject – in zijn psychische subjectsfunctie verandert niets -) || 32: passief.
Echter doet zich hier iets anders voor dan wanneer hij besuggereerd wordt. Qua psychische
waarneming is hij niet subject – in zijn psychische subjectsfunctie verandert niets –, maar object.
1 32–39: §62*. || 41a–45: Par. 82. 2 In 32 begint hier geen nieuwe alinea. 3 32–39: een
1 32–45: andere. 2 41a–45: Par. 83. || De hoofdtekst is vanaf 41a; de tekst volgens 32–39 is
weergegeven hierna.
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Evenals bij het hemels subjècte is ook hier 3-de tegenstelling in-3 deze
bepaaldheid niet een oorspronkelijke, dat wil zeggen niet krachtens schep-
ping optredend.

Intussen speelt zij sinds de zondeval 4-in-4 het aards subjècte en speciaal
in het menselijk bestaan een uiterst belangrijke rol.

Tekst volgens 32–39

1-Afdeling ii.-1 De derde bepaaldheid, haar verscheidenheid en het
gecombineerd voorkomen van deze bepaaldheid met de beide andere

§62**. De derde bepaaldheid.2

De derde bepaaldheid die we in de kosmos ontwaren is die van “goed” en
“kwaad”, en komt in de meest eenvoudige vorm alleen bij de mens voor.

1-86.-1 De verscheidenheid in deze bepaaldheid

A. Ze is die van goed en kwaad.

B. Deze verscheidenheid draagt niet alleen een zuiver duaal, maar bovendien
een antithetisch karakter: kwaad staat tegenover goed als ongehoorzaam
tegenover gehoorzaam.

1-87.-1 De verhouding van deze verscheidenheid bij 2-de-2 mens tot de
vroeger besprokene

Evenals vroeger ten aanzien van de verhouding tussen de modale en de indi-
viduele verschillen, hebben we ook thans eerst te letten op de onderlinge
onherleidbaarheid van de tegenstelling goed-kwaad en de vroeger behan-
delde verscheidenheden, om daarna een antwoord te zoeken op de vraag,
hoe ze verbonden zijn.

3 Alleen in 45. 4 Ontbreekt in 41a–41d.
1 32: Hoofdstuk iii. 2 Nummer en opschrift van deze paragraaf ontbreken in 39.
1 32–39: §62***. || 41a–45: Par. 84.
1 32–39: §62****. || 41a–45: Par. 85. 2 43/67: een
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1-88.-1 De onherleidbaarheid van deze verscheidenheid tot de beide andere
en tot hun verbanden

We bespreken eerst (i)2 de onmogelijkheid de antithetische dualiteit te her-
leiden tot de beide andere verscheidenheden op zichzelf en in combinatie;
daarna (ii) de onmogelijkheid van een dergelijke herleiding tot de verschei-
denheden die zich in beider verbanden en in hun 3-combinatie-3 voordoen. In
beide delen van deze paragraaf onderzoeken we eerst, of er 4-wel-4 van dua-
liteit sprake is; alleen wanneer dit het geval is, stellen we de vraag, of deze
dualiteit 5-ook-5 antithetisch is.

i. De onmogelijkheid de antithetische dualiteit te herleiden tot de beide
andere verscheidenheden op zichzelf 6-(A)-6 en in combinatie (B).

A. Nemen we eerst elk van deze 7-twee-7 afzonderlijk. Beide zijn alleen door
groepering in duale schema’s te plaatsen.

1. De modale verscheidenheid “zus-zo” is slechts 8-zuiver-8 duaal in de vroe-
ger genoemde dichotomieën: aritmetisch/boven-aritmetisch en pistisch/
beneden-pistisch. Van deze twee komt de eerste hier niet in aanmerking: de
tegenstelling goed-kwaad onderstelt minstens activiteit in beide tegengestel-
den. Rest dus de dichotomie pistisch/ beneden-pistisch. Doch ook deze valt
niet samen met de tegenstelling goed-kwaad: ’t zuiver goede kwam en komt
nog voor in alle wetskringen – men denke aan de zij ’t ook verheerlijkte toch
ook thans nog echt menselijke natuur van 9-de Christus-9 –, en in de pistische
kring komt evenzeer als elders ook het kwade voor – men denke aan de nog
10-steeds-10 sterke afgoderij –.
18-Opm. 1. Het woord “Al wat niet uit geloof is, is zonde” (Romeinen 14:23), voor
het hier afgewezen gevoelen wel eens aangehaald, zegt natuurlijk niet wat men er
in leest, namelijk dat Paulus een dualistische functieleer zou huldigen volgens welke
de pistische functie goed, al het lagere – inzonderheid ook het staatsleven – daar-
entegen zondig zou zijn. Ware dit wèl het geval, dan zou volgens Paulus òf ook de
Christus naar het beneden-pistische zondig zijn òf het beneden-pistische bij Hem
ontbreken! Wat Paulus meent is echter, blijkens het verband, iets geheel anders. Han-
delend over 11-het-11 eten van afgodenoffer – dus van, volgens heidense opvattingen,
pistische spijze – door Christenen, onderscheidt Paulus twee groepen: de sterken en
de zwakken. De sterken, onder welke hij ook zichzelf rekent, weten dat een afgod
niets is, ontkennen dus alle 12-relatie-12 van enige spijze met een afgod en nuttigen
ook dit vlees als een gave Gods, om Christus wil 13-hun-13 geschonken. De zwakken

1 32–39: §63. || 41a–45: Par. 86. 2 In 32–39 worden andere indelingsletters en -cijfers gebruikt
(respectievelijk A,1,a, enz. i.p.v. I,A,1). 3 43/67: correlatie 4 32–43/67: zelfs wel 5 43/67: vaak
6 Ontbreekt in 41a–41d. 7 Ontbreekt in 43/67. 8 43: halve [sic] || Ontbreekt in 67. 9 41a–
43/67: Christus 10 32–39: zo 11 Alleen in 45. 12 41a–43/67: relaties 13 41a–41d: hen
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daarentegen staan er anders voor: zij weten zich (nog) niet geheel aan de heidense
opvattingen in hun omgeving te ontworstelen, zien deze spijze dus als pistisch, maar,
wijl ze Christenen zijn, tevens als pistisch onrein. Vandaar dat zij zich aan de houding
der sterken stoten. Zouden nu 14-zwakken-14, ondanks hun eigen bezwaren, door de
houding der sterken er toe overgaan dit vlees te nuttigen, dan zouden zij gebruiken
wat volgens hun eigen (gebrekkig) inzicht pistisch onrein is. Zulk een gebruik vindt
15-dan echter-15 niet, zoals bij de sterken, plaats in de vaste overtuiging (16-[Grieks:]
pistis-16) niet te zondigen, maar in 17-twijfel;-17 zulk een doen zonder vaste overtuiging
noemt Paulus zonde. Derhalve onderstelt deze tekst, wel verre van al het beneden-
pistische in tegenstelling met het pistische zondig te noemen, juist de antithese in het
pistische!-18

2. De verscheidenheid in het schema “dit-dat” is evenzo slechts door groe-
pering duaal te maken: zo bijvoorbeeld door die in het schema “ik/niet-ik”,
dat telkens van betekenis verandert wanneer men een 19-andere ik-zegger-19

als uitgangspunt neemt. 20-Dit schema valt dan ook slechts in-20 één geval,
namelijk wanneer 21-de Christus-21 zich stelt tegenover 22-Z’n-22 omgeving,
23-samen-23 met de tegenstelling 24-goed-kwaad: “Wie van U overtuigt mij
van zonde?” [Johannes 8:46]. Derhalve ligt-24 de grond daarvoor niet in dit
schema.

B. 25-De onherleidbaarheid van de antithetische dualiteit tot de beide eerste
verscheidenheden in combinatie.

In deze structuur – dus die der subjectseenheid – is niets gegeven wat duaal
is dan het verschil tussen de twee eerste verscheidenheden zelf. Maar dit is
allerminst antithetisch.-25

ii. De onherleidbaarheid van de antithetische dualiteit tot de beide grondver-
banden op zichzelf (A) en gecombineerd voorkomend (B).

A. Bezien we eerst weer de onherleidbaarheid van de nieuwe verscheidenheid
tot elk der beide grondverbanden op zichzelf.

1. De samenhangen. Bij deze was meermalen sprake van duale 26-verschil-
len-26: zo bijvoorbeeld van 27-dat-27 tussen inter- en intra-individuele, tus-
sen innerlijke en uiterlijke, tussen contemporele en successieve samenhan-
gen. Doch in geen van deze 28-verschillen-28 staan de groepen tegenover

14 41a–41d: leden van deze groep 15 41a–43/67: dus 16 41a–43/67: pistisch 17 41a–43/67:
twijfel: men nuttigt vlees en 18 Vanaf 41a. 19 32–39: ander ik 20 32–39: En slechts [in]
21 41a–43/67: Christus 22 32–43/67: de 23 32–39: valt dit schema samen 24 32–39: goed-
kwaad. Doch dan ligt dus ook 25 32–39: Letten we nu op het geval waarin de twee eenvou-
digste verscheidenheden gecombineerd voorkomen, dus op de subjectseenheid. ¶ Zou men de
antithetische dualiteit tot haar kunnen herleiden, dan kan dit niet berusten op de twee ver-
scheidenheden die in de subjectseenheid zijn begrepen zolang men deze elk afzonderlijk neemt.
Rest dus nog slechts te letten op de grondverbanden in subjectseenheid en ding. 26 32–41d:
onderscheidingen 27 32–43/67: die 28 32–41d: onderscheidingen
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elkaar als goed en kwaad; 30-en 29-evenmin-29 bij de dualiteit van richtingen
in de samenhang.-30

Opm. 2. Te verwerpen is namelijk de mening, die men nog al eens bij wijsgeren
aantreft, alsof het huwelijksverband iets kwaads is. Deze gedachte wortelt in het
streven naar autarkie (zelfgenoegzaamheid), dat, consequent doorgevoerd, moet
uitkomen bij de verbreking van iedere samenhang.

2. De verticale verbanden. 32-Hier onderscheide men subject (a) en object (b)
en de samenhang tussen deze twee (c).

a) Het subject.31 Hier boden-32 retro- en antecipatie althans in zoverre een
aanknopingspunt, 33-als men ook bij hen met-33 een duaal verschil van doen
heeft, dat bovendien 34-een verschil-34 van richting is. 37-Het bevreemdt dan
ook niet, dat het paganisme herhaaldelijk meende hier de tegenstelling van
goed en kwaad op het spoor te zijn. Daarbij onderscheide men twee opvat-
tingen. De ene ontkent voor één of meer hogere functies het schema van
substraat en superstraat, huldigt dus een partieel apriorisme, en ziet nu in de
verbinding van het haars inziens a-priorische 35-met-35 het niet-a-priorische
het kwade, daarentegen is de zelfdistantiëring bij het hogere vàn het lagere (in
ascese en sterven) het goede. De andere opvatting daarentegen denkt ascen-
derend: het hogere is het latere. Zij ziet in het verband van het lagere met het
hogere nu eens het goede – het hoogste is hier niet slechts het latere, maar
tevens het doel waarnaar het lagere heeft te streven – dan weer het kwade –
door zich op het hogere te richten verloochent het lagere z’n basis, tot welke
het heeft terug te keren –.

Beide opvattingen, dus zowel de partieel a-prioristische als de ascende-
rende, zijn af te wijzen: retro- en antecipatie hebben slechts betrekking op
het onderling verband der functies, niet op de tegenstelling tussen goed en
kwaad. Bedoelde theorieën staan dan 36-ook-36 alle met uranische en telluri-
sche themata der paganistische religie in verband.-37

Opm. 3. De retrocipatie van het hogere op het lagere is dus niet “vleselijk” en de
antecipatie van het lagere op het hogere (of van het hogere op het nog hogere) niet
“geestelijk”! 39-Deze termen hebben namelijk in de Heilige Schrift een geheel andere
betekenis 38-(vergelijk Kolossenzen 2:23)-38. Ook-39 het “zich onder de macht van

29 67: evenmin is dit het geval 30 In 32–43 komt deze zinsnede onmiddellijk na Opm. 2. 31 De
openingstermen bij “a)”, “b)” en “c)” zijn in 67 onderstreept. 32 32–39: Hier bieden 33 32–
39: dat men hier met || 41a–41d: als men ook bij de analogieën 34 32–39: één 35 41a–41d: wel
[sic] 36 41a–41d: tot 37 32–39: Doch deze tegenstelling in richting komt zowel bij het goede
als bij het kwade voor: juist wijl ze verbonden met de antithetische dualiteit optreedt, dekt ze
deze niet. 38 Alleen in 45. 39 32–39: Wie dit meent ziet òf vermeende – het ding – immanente
doelmatigheid òf ascese voor religie aan. Wat echter niet opgaat, zelfs niet voor iedere heidense
religie, maar zeker niet voor de christelijke. Want
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geen dezer laten brengen” 40-(1 Korintiërs 6:12)-40 is geheel iets anders dan 41-partieel
a-prioristische-41 ascese.

46-b) Het object. Dit heeft niets duaals in zich en leent zich dus niet voor
speculatieve verbinding met het schema goed-kwaad.

c) Het verband tussen subject en object. Het bezit één duaal verschil,
namelijk dat in de richting van beider samenhang; het werd dan ook hier
en daar met het verschil tussen goed en kwaad verbonden. Ten deze staan
zelfs twee concepties tegenover elkander. De ene 42- – het objectivisme –-42

overschat het object tot wet voor 43-het-43 súbject; de andere daarentegen
([bijvoorbeeld] de theorie der zelf-objectivatie) vat 44- – subjectivistisch –-44

de verhouding juist omgekeerd. Beide opvattingen zijn af te wijzen: de wet
staat boven het verschil in súbject en object, die beide subjèct zijn, en 45-ligt
dus niet in het object; en anderzijds bleek het object-45 ons reeds vroeger iets
totaal anders dan het resultaat der verbrokkeling van een wereld-súbject [zie
paragraaf 66].-46

B. De onherleidbaarheid van de antithetische dualiteit tot de beide grondver-
banden gecombineerd voorkomend.

In deze structuur – dus 47-in-47 die van 48-figuur en ding-48 – is niets gegeven
wat duaal is dan het verschil tussen de 49-twee-49 grondverbanden zelf. Maar
dat is allerminst antithetisch.

Samenvattend: De antithetische verscheidenheid is onherleidbaar tot de beide
andere en tot hun verbanden.

1-89.-1 De onherleidbaarheid der beide andere verscheidenheden tot het
verschil goed-kwaad

Reeds het feit, dat het mogelijk was deze verscheidenheden, 2-hun-2 verban-
den en 3-het-3 gecombineerd voorkomen 4-van deze-4 5-in figuur en ding-5 te
bespreken zonder rekening te houden met het verschil in het derde schema
toont, dat deze niet tot het laatstgenoemde zijn te herleiden.

1-90.-1 De onderlinge onherleidbaarheid der verscheidenheden in de drie
schema’s

Deze volgt uit het in de laatste twee paragrafen aangevoerde.

40 Vanaf 41a. 41 Vanaf 41a. 42 Alleen in 45. 43 Ontbreekt in 43/67. 44 Alleen in 45. 45 41a–
41d: het object bleek 46 Vanaf 41a. 47 Alleen in 45. 48 32–39: het ding 49 32–39: beide
1 32–39: §63*. || 41a–45: Par. 87. 2 43/67: hun gecombineerd voorkomen, hun 3 32–41d:
hun 4 Vanaf 43. 5 Vanaf 41a.
1 32–39: §63**. || 41a–45: Par. 88.
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1-91.-1 Het verbonden voorkomen van deze verscheidenheden

Onherleidbaarheid sluit ook hier niet een verbonden-voorkomen uit. Want
gehoorzaamheid moge dan, evenals ongehoorzaamheid, noch een ding, noch
een functie zijn, ze is toch bij de mens een richting in 2-zijn functies.-2

Opm. De onherleidbaarheid vergt, dat in de schemata een “derde dimensie” worde
onderscheiden. Het verbonden voorkomen vergt, echter, dat dit in de schemata
mogelijk zij. Daartoe accentueren we nu het nimmer afgewezene en daarom reeds van
meet af aan in de schemata opgenomen verschil tussen links en rechts. We beperken
ons tot de tekening van dit verschil bij één functie: de twee richtingen der derde
bepaaldheid duiden we aan met in tegengestelde richtingen wijzende horizontale
pijltjes, niet in de boogjes van de samenhangen maar in de functielijn.

1-92.-1 Terminologie: “hart”, “ding” en “mens”

A. De tegenstelling goed-kwaad treffen we 2-op aarde-2 zowel tussen mensen
als ook in mensen 3-aan-3.

Wijl ondanks de scherpe tegenstelling tussen goed en kwaad beide ressor-
teren onder de “richting van het mensenleven” en het verschil in richting niet
stamt uit de functies die integendeel door dit verschil in antithetische rich-
ting bepaald worden, zoeken we naar een aanduiding van datgene 4-wat-4

deze functies èn ten goede èn ten kwade richt, en dus zelf vóór – of wil men,
achter – alle menselijke functies ligt.

Ook hier wijst de Heilige Schrift ons de weg. Men denke slechts aan het
woord: “Uit het hart zijn de uitgangen des levens” [Spreuken 4:23; zie ook
Matteüs 12:34b–35; 15:18; Lucas 6:45].

Opm. 1. 5-Met deze uitgangen des levens zijn bedoeld niet de functies qua talis [“als
zodanig”] – want dan zou ieder ding een hart hebben – maar de beide religieuze
richtingen in welke de functies bij de mens werken.-5

B. Hoewel, gelijk we zagen, de structuur van een mens, zolang men afziet
van het hart, 6-daarin met die van de dingen overeenstemt, dat ze eveneens
functioneel is,-6 verstaan we nu hoe het komt dat een mens meer is dan een
ding: wat z’n structuur van die der dingen doet verschillen is juist het hart
7-in de zin van “het pre-functionele”-7.

1 32–39: §63***. || 41a–45: Par. 89. 2 32–39: de functies van een ding, namelijk van de mens.
1 32–39: §63****. || 41a–45: Par. 90. 2 32: aan 3 Vanaf 39. 4 32: dat 5 32: Met deze
“uitgangen des levens” zijn bedoeld de functies, maar niet op zichzelf – dan zou ieder ding
een hart hebben! –, doch als gericht ten goede en ten kwade, wat men alleen bij de mens vindt.
6 32: geheel overeenstemt met die van de dingen, 7 Vanaf 41a.



160 uitgaven 32–45

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 160.

Opm. 2. Voor “hart” 8-in deze zin – het woord heeft ook een andere betekenis –
kan men soms-8 ook zeggen “ziel” en “geest”. Doch indien men deze woorden in
de hier bedoelde zin gebruikt, bedenke men steeds dat ze ident zijn met hart, en
niet met 9-hogere functies, bijvoorbeeld met het boven-organische, boven-psychische
of boven-juridische.-9 Wie dat vergeet, vervalt in functionalisme, ziet juist het ken-
merkende van de mens over het hoofd, en eindigt in een teleologische of ascetische
pseudo-religie.

1-93.-1 De verhouding van hart (ziel) en 2-het overige (lichaam) bij de
mens-2

Het bovenstaande werpt ook schriftuurlijk licht op de verhouding van ziel
en 5-lichaam.

Beide hebben met elkander gemeen, dat ze slechts bij (3-als-3 leden van de
kosmos, met de tijd geschapen)4 mensen voorkomen.

Het verschil tussen deze twee, althans voorzover dit reeds hier besproken
kan worden, ligt daarin dat de ziel pre-functioneel, het lichaam daarentegen
functioneel is.

Voor de verhouding van ziel en lichaam vloeit daaruit voort, dat zij
tot elkander staan-5 niet als hogere en lagere functiegroep, maar als 6-het
richtingbepalende en het daardoor in richting bepaalde-6 van dezelfde mens.
Het verband tussen beide is dus intra-individueel. Toch is het niet een intra-
individueel verband tussen functies of tussen 7-bestanddelen-7, momenten,
enzovoort: want terwijl de vroeger besproken 8-intra-individuele-8 verbanden
alle lagen op het gebied der functies, is dit verband er een, waarbij 9-geheel-9

de functiemantel 10-(2 Korintiërs 5:1–8)-10 niet meer dan één der 11-relata-11

is.

1-94.-1 De verhouding van mensen en dingen

Deze kan eerst met vrucht 2-besproken worden-2, wanneer 3-vooraf-3 de
structuur 4-der rijken en der mensheid-4 in de kosmos is behandeld. Vandaar
dat we thans onze aandacht op deze vestigen.

8 32–39: kan men 9 32: de boven-organische respectievelijk boven-psychische functies. || 39:
de hogere functies, bijvoorbeeld de boven-organische, boven-psychische of boven-juridische
functies.
1 32–39: §64. || 41a–45: Par. 91. 2 32: lichaam || 39: leven (lichaam) 3 Vanaf 43/67. 4 Haakjes
alleen in 45. 5 32–39: lichaam. Deze staan tot elkander 6 32–39: richtingbepalend centrum
en daardoor in richting bepaalde omtrek 7 32: elementen 8 Alleen in 45. 9 32: heel || 39: heel
10 Vanaf 39. 11 41d–43/67: relatie [sic]
1 32–39: §64*. || 41a–45: Par. 92. 2 32: worden besproken || 39: besproken 3 32: eerst 4 32–
39: van de rijken
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Onderdeel ii. 1-Structuur en richting-1 der rijken en der mensheid*

2-95.-2 Inleiding.

In het vorige onderdeel behandelden we de structuur [en richting] van ding
en mens. Daarmee werd het concrete bestaan van het aards subjècte reeds
belangrijk benaderd. Toch mag het nog allerminst bereikt heten. Ding en
mens zijn immers wel individuele schepselen, 3-met elkander in verband,-3

maar beide staan in genetisch verband met andere dingen en mensen, terwijl
ze ook in de religie een eigen plaats innemen. Derhalve zijn deze twee trekken
in ieder geval nog te bespreken, wil men het aards subjècte in z’n concreetheid
zien.

Afdeling i. De structuur der rijken

1-96.-1 Overzicht

Het aards subjècte – ding en mens – staat niet op zichzelf maar ressorteert
genetisch onder een of ander rijk.

Derhalve hebben we achtereenvolgens te bespreken de veelheid dezer
rijken en hun onderling verband.

Hoofdstuk i. De veelheid der rijken

1-97.-1 Inleiding

Het aards subjècte vertoont een veelheid van genetische verbanden of rijken:
het rijk der fysische dingen, dat der planten, dat der dieren en dat der mensen.

In zoverre deze genetische verbanden alle “rijken” zijn, is er een overeen-
stemming; in zoverre als er een veelheid bestaat, ook weer een verscheiden-
heid.

1 41a–45: De structuur 2 41a–45: Par. 93. 3 Alleen in 45.
1 41a–45: Par. 94.
1 41a–45: Par. 95. || Zie ook §64** van 32–39.

*Opmerking redacteur. De paragrafen 95–136 bevatten vanaf 41a deels bijgewerkte, deels
nieuwe teksten vergeleken met het overeenkomstige tekstgedeelte van 32–39 (§§64**–94).
Dit gedeelte van 32–39 is separaat opgenomen in Appendix iia. De gezamenlijke weergave
van de tekst van de uitgaven 32–45 vangt weer aan bij paragraaf 137.
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Vragen we nu eerst, wat van deze overeenkomst en van dit verschil ons
duidelijk wordt op grond van het tot nu toe gevondene. Uiteraard zal het
antwoord, zo verkregen, niet toereikend zijn: het rijksverband sluit meer in.
Doch dat meerdere komt des te beter uit, wanneer we eerst zien, hoever het
vroeger besprokene reikt.

1-98.-1 2-Punten van overeenstemming en verschil-2 tussen de rijken in
zoverre als beide reeds thans zijn te verduidelijken

A. We kunnen constateren:

1. inzake de overeenstemming: de dingen tot één rijk behorend hebben alle
een leidende functie van dezelfde modaliteit;

2. inzake de verscheidenheid: 3-de-3 dingen tot verschillende rijken behorend
verschillen in de modaliteit der leidende functie.

B. Denken we beide stellingen verder door, dan vinden we:
ad 1: overeenkomst bij de dingen van één rijk in:

a. het aantal der subjects- en objectsfuncties;
b. de blijken van verticaal verband tussen deze functies bij ieder ding;
c. de structuur van ieder dezer functies in verband met het aantal en de aard

der ante- en retrocipaties;
d. de modale bepaaldheid der intra- en inter-individuele samenhangen.

ad 2: verschil bij de dingen tot verscheiden rijken behorend in dezelfde
punten.

1-99.-1 Een ander punt van overeenstemming en verschil

Tot nog toe spraken we niet van het genetisch verband bij ding en mens. Ook
dit verband 2-echter is-2 zowel bij ding als 3-bij-3 mens aanwezig. Brengen we
het thans mede in rekening, dan vinden we tweeërlei.

1. Alle dingen, behalve de eerste, ontstonden en ontstaan uit vorige dingen;
met andere woorden de regel nihil ex nihilo [“uit niets komt niets voort”],
bij de schepping van de eerste 4-dingen – een-4 werk Gods – uiteraard niet
aan te leggen, 5-geldt-5 voor de latere dingen – één uitzondering daargelaten,
over welke zo straks – onbeperkt.

1 41a–45: Par. 96. || Zie ook §64*** van 32–39. 2 41a–41d: Punten van overeenstemming
3 Alleen in 67.
1 41a–45: Par. 97. || Zie ook §64**** van 32–39. 2 Vanaf 43. 3 Vanaf 43. 4 41a–41d: dingen
een [sic] 5 67: geldt daarentegen
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2. De genesis dezer dingen speelt zich af binnen het rijk waartoe het betrok-
ken ding behoort, dat wil zeggen de dingen van één rijk stemmen – evenals
de mensen – daarin overeen, dat zij met de dingen der andere rijken genetisch
niet samenhangen.

Opm. Naar men ziet, is de laatste 6-formulering-6 negatief. Dit houdt verband met
het feit, dat men in de niet-menselijke rijken een veelheid van genetische reeksen of
echte (genotypische, niet fenotypische) soorten aantreft, terwijl niets ons noopt aan
te nemen, dat deze reeksen vroeger onderling in genetische samenhang stonden, wat
bij de menselijke bloedgroepen wel het geval is.

1-100.-1 Wat het genetisch verband inhoudt

Het typerende voor het genetisch verband is evolvering van het jongere ding
uit één of meer reeds vroeger bestaande.

Opm. Deze evolvering is dus een totaal andere dan die welke de aanhangers van de
functionalistische evolutietheorie en van een bepaald soort metafysica leren. Volgens
hen zouden namelijk de superstraatsfuncties van hetzelfde ding voortkomen uit de
substraatskringen (2-epifenomenalisme-2) of het lagere deel der vermeend a-priorische
functiegroep uit het hogere deel dezer groep (bedoelde metafysica).

Het genetisch verband sluit daarom steeds in: de overgang van één of meer
dingen uit een intra-individuele in een inter-individuele samenhang.

Zijn bij het ontstaan van een jonger ding twee of meer andere betrokken,
dan vindt daarenboven nog een andere overgang plaats: de bestanddelen van
het latere ding, die aanvankelijk onderling in inter-individuele samenhang
stonden, gaan met elkaar een intra-individuele samenhang aan.

1-101.-1 De overgang uit een intra-individuele in een inter-individuele
samenhang, bij alle genesis aanwezig

Niet verbonden met de andere treft men deze overgang zowel bij fysische
dingen als bij organismen en lagere dieren aan.

In het rijk der fysische dingen vindt zulk een overgang bij het uitstoten van
elektronen 2-door een atoom-2 plaats. Genetische zin heeft dit proces 3-ook-3

voor de uitstotende stof – het moederatoom –, daar zij door dit “atoomver-
val” als dochteratoom onder een ander element komt te ressorteren.

6 41a–45: formule
1 41a–45: Par. 98. || Zie ook §64***** van 32–39. 2 67: evolutionisme
1 41a–45: Par. 99. 2 Vanaf 43. 3 Alleen in 45.
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Opm. 1.4 “Individualiteit” betekent dus niet “ondeelbaarheid”.

Opm. 2. De vroeger veel voorkomende opvatting, dat 5-de-5 fysische materie zonder
genesis zou zijn is dus, dank zij de wijziging van het elementen-begrip, niet houdbaar.
6-Materie is het fysische in z’n technisch-historische objectsfunctie.-6

7-Bij-7 het rijk der organismen en bij lagere diersoorten spreekt men in ana-
loge gevallen van ongeslachtelijke voortplanting.

1-102.-1 Genesis met overgang uit een inter-individuele in een intra-indivi-
duele samenhang

A. Zulk een overgang ontwaren we bijvoorbeeld bij een chemische verbin-
ding.

1. In de eenvoudigste gevallen is deze verbinding een totale tussen twee of
meer verschillende dingen, die ieder uit slechts één elementaire stof bestaan,
welke echter bij elk van beide een andere is.

Opm. 1. De individuele gang van zulk een ding interesseert nu wel niet de chemicus:
hem is het om de 2-technè-2 der verbinding en om de praktische bruikbaarheid van het
verkregen product te doen. De vertegenwoordigers der betrokken vakwetenschappen
daarentegen (fysici en wiskundigen) stellen steeds meer belang in de vragen die
verband houden met de individualiteit dezer fysische dingen.

Beide dingen stonden aanvankelijk in een inter-individuele samenhang, doch
gaan nu een intra-individuele samenhang aan, zodat ze tot één individueel
ding worden.3

Deze verandering vertoont zich in alle functies: niet alleen de fysische
functie verandert, maar ook de ruimtelijke (wijziging in constellatie) en
evenzo de aritmetische (eenheid).

2. In andere gevallen is de verbinding een niet-totale: slechts delen der oor-
spronkelijke dingen gaan een intra-individuele samenhang aan. Deze delen
maken dus de overgang van inter- in intra-individuele samenhang mee, de
rest der oorspronkelijke dingen niet.

In zulke gevallen gaan de genoemde overgangen daarom gepaard met over-
gangen in omgekeerde richting: de delen die met elkaar een intra-individuele
samenhang aangingen staan nu in inter-individuele samenhang tot de rest der
dingen uit welke ze zijn voortgekomen (chemische ontbinding).

4 In 41a–43/67 komt deze opmerking in de volgende paragraaf voor; zie noot 3 aldaar. 5 41a–
45: het [sic] 6 Alleen in 45. 7 41a–41d: In
1 41a–45: Par. 100. || Zie ook §65 van 32–39. 2 41a–41d: techniek 3 In 41a–43/67 volgt hier,
als “Opm. 2”, de eerste opmerking van de vorige paragraaf.
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B. Analogieën van zulke verbindingen treft men ook in de andere rijken aan.

1. In planten- en dierenrijk voorzover de voortplanting daar geslachtelijk
geschiedt.

Opm. 2. Evenmin als bij een chemische verbinding 4-vindt-4 bij plant en dier – en ook
bij de mens – 5-geen-5 vermeerdering van het aantal der modaal-verschillende functies
plaats.

Opm. 3. Over de verandering der boven-fysische functies bij 6-organismen, dieren en
mensen-6 handelen onder andere de wetten van Mendel.

2. Mutatis mutandis vindt hetzelfde bij de menselijke voortplanting plaats.
Deze raakt immers de mens als levende ziel, met andere woorden de mens
als geheel, dus inclusief de ziel in de zin van hart.

Opm. 4. De voortplanting is bij de mens dus niet tot het lichaam beperkt. Een (indi-
vidualistisch) beroep voor het tegenovergestelde gevoelen op de schepping van Adam
gaat niet op: het ontstaan der latere mensen is niet met dat van Adam parallel, daar
zij immers uit Adam en Eva voortkomen. Op deze regel is slechts één uitzondering,
de heilige ontvangenis van de vaderlijke factor bij de Middelaar naar Diens mense-
lijke natuur. Intussen is zij allerminst met bedoelde regel in strijd, die zij, integendeel,
bevestigt: de Christus immers moest juist, in tegenstelling met ons, wel aan Adam
parallel zijn.

1-103.-1 De correlatie actief-passief bij deze overgang

Tot nu toe beschouwden we beide bestanddelen van het nieuwe ding als
actief: vandaar de uitdrukking “een intra-individuele samenhang aangaan”.
Deze terminologie is ook dán juist wanneer de activiteit van het éne der
betrokken bestanddelen zich eerder 2-ontwikkelde-2 dan die van het andere.

Toch kan ook in deze verbinding het schema actief-passief een rol spelen.
Dat geschiedt bijvoorbeeld wanneer de toekomstige bestanddelen der nieuwe
eenheid door de oorspronkelijke dingen worden uitgestoten.

4 41d–43: vindt men 5 67: een 6 41a–43/67: organismen en dieren – en bij mensen -
1 41a–45: Par. 101. || Zie ook §65* van 32–39. 2 43/67: ontwikkelt
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Hoofdstuk ii. Het 1-verband-1 tussen de verschillende rijken

2-104.-2 Inleiding

Hoewel er tussen hen geen genetisch verband bestaat, staan de rijken aller-
minst los van elkander. Dat blijkt uit tal van 3-relaties-3 tussen dingen die
onder verschillende rijken ressorteren.

Deze 4-relaties-4 zijn in hoofdzaak tweeërlei: in het ene geval is er affiniteit
bij súbjecten van verschillende rijken, in het andere geval overheerst de
subject-object-relatie.

1-105.-1 Dit verband 2-in-2 de affiniteit bij subjecten uit verschillende rijken

Bij dit verband zijn tal van gevallen te onderscheiden.

1. Het verband is er een van onwillekeurige samenwerking. Voorbeeld: 3-De-3

warmte-uitstraling van de zon, de loswerking van de grond door de wortels
van lupinen, de verzameling van honing door de bijen, enzovoort – dat alles
strookt met bepaalde uitingen van menselijke activiteit en werkt in zoverre
met laatstgenoemde samen.

Opm. Ook in zulk een geval hoede men zich voor antropomorfistische interpretatie
van de activiteit der niet-menselijke dingen bij deze samenwerking betrokken.

2. Verband bestaat er, wanneer de 4-relatie-4 tussen 5-súbjectsfuncties-5 van
dingen uit verschillende rijken gepaard gaat met de correlatie actief-passief:
zo bijvoorbeeld wanneer de groei van plant en dier opzettelijk door mensen
wordt bevorderd, als bij kweken en telen.

3. 6-Sterker nog-6 is de affiniteit wanneer de samenhang tussen zulke sub-
jectsfuncties, aanvankelijk inter-individueel, later voor een intra-individuele
plaats maakt. Zulke samenhangen kwamen de laatste tijd aan het licht door
de verfijning van de voedseltheorie: vele 7-anorganische zouten bleken onmis-
baar voor het goed functioneren van-7 organismen, dieren en mensen; evenzo
zijn tal van vitaminen noodzakelijk voor de instandhouding van de organi-
sche functie en daarmee voor het bestaan van mens en dier.

1 41c–41d: verschil [sic] 2 41a–45: Par. 102. 3 41a–41d: samenhangen 4 41a–41d: samen-
hangen
1 41a–45: Par. 103. || Zie ook §66*A van 32–39. 2 41a–41d: is 3 Ontbreekt in 67. 4 41a–41d:
samenhang 5 41a–43/67: subjectsfuncties 6 67: Nog sterker 7 Ontbreekt in 41a–41d.
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1-106.-1 Dit verband in de subject-object-relatie

In verreweg de meeste gevallen loopt het verband tussen verschillende rijken
over de subject-object-relatie. Daarbij richt de activiteit van een lid der
hogere rijken – mens2-, dier of plant-2 – zich op één of meer dingen van
een ander rijk in objectsfunctie. Dergelijke samenhangen bestaan tussen
alle rijken. Zo gebruikt een plant een steen tot steun of tot beschutting en
3-benutten-3 dieren planten deels tot voeding, deels tot nestbouw. Nog groter
rol speelt dit verband echter in de verhouding van de mens tot de dingen der
niet-menselijke rijken.

1-107.-1 De rol der subject-object-relatie in de verhouding van het mense-
lijke leven tot de dingen der overige rijken

2-In de organische wetskring zijn mens, dier en plant súbject, daarentegen de
fysische dingen object, terwijl in de psychische wetskring mens en dier als
subject fungeren en behalve het fysische ding ook de plant object is. Qua
súbject is de mens dus in ’t organische aan plant en dier, in ’t psychische aan
het dier parallel.-2

Deze3 parallellie 4-houdt-4 in het boven-psychische op. Hier is alleen
de mens súbject en komen de dingen 5-van-5 al de overige aardse rijken
uitsluitend in objectsfunctie voor. Daarbij komt, dat in deze hogere kringen
het aantal der objectsfuncties groter is dan 6-in-6 de lagere. Vandaar het grote
gewicht dat aan de subject-object-relatie speciaal in en voor het mensenleven
toekomt.

Een volledig inzicht in wat deze relatie hier omspant is uiteraard niet
mogelijk, zolang de leer van het object niet verder is uitgewerkt. Daarom
beperk ik me er hier toe haar in ’t kort slechts voor de analytische en
historische wetskring aan te geven, welke twee immers voor de menselijke
samenlevingsverbanden van bijzonder belang zijn.

1 41a–45: Par. 104. 2 41a–41d: of ding 3 41a–41d: bevatten [sic]
1 41a–45: Par. 105. 2 41a–41d: Ook in de lagere wetskringen, dat wil zeggen in die in welke
ook plant en dier als súbjecten fungeren, staat de mens als actief subject in relatie tot fysisch
ding en plant als objecten. Daarin is hij echter, hoewel anders, toch niet meer dan parallel van
[sic] plant en dier. 3 In 41a–41d begint hier geen nieuwe alinea. 4 41a–43/67: houdt echter
5 41a–41d: an [sic] || 43/67: en 6 Alleen in 67.
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1-108.-1 De subject-object-relatie speciaal in de analytische en 2-de-2 histori-
sche wetskring

A. Het menselijk kennen steunt, gelijk later bij de behandeling van de ken-
theorie blijken zal, allerminst uitsluitend op de subject-object-relatie – men
denke slechts aan het verstaan van de medemens en van zichzelf – [zie bij-
voorbeeld paragrafen 160D, 161E, 164E en 168E]. Toch speelt bedoelde
relatie in dat kennen een belangrijke rol: zonder het optreden van fysische
dingen, planten en dieren als objecten in de analytische wetskring zou zelfs
van een niet-wetenschappelijke kennis omtrent deze rijken geen sprake zijn,
en daarmee ook de technè haar naaste basis missen.

B. Ook 3-in-3 de historische wetskring 4-is-4 de subject-object-relatie niet de
enige: de samenwerking is primair een relatie van subject tot medesubject.
Dit wil intussen niet zeggen, dat de subject-object-verhouding 5-ook-5 hier
niet van bijzonder belang zou zijn. Uiteraard draagt zij in de historische wets-
kring een ander karakter dan in de analytische: zij is niet op een kennen, maar
op een beheersen van het object door het subject gericht, en omvat boven-
dien de beheersing van het analytische leven. Als reconstructie met haar
belangstelling naar het verleden gekeerd, treedt de subject-object-relatie in
de historische wetskring voorzover de menselijke interesse de toekomst raakt
als technè op. Ook deze vergt, gezien haar belang voor de westerse cultuur,
later een bredere bespreking [zie paragrafen 207–215]. Maar reeds hier dient
te worden opgemerkt, dat ook de technè staat en valt met de subject-object-
betrekking 6-in-6 het historische: zonder deze relatie zou verdere bewerking
van fysisch ding 7- – hier materie –-7, plant en dier immers zijn uitgesloten.

Afdeling ii. 1-Structuur en richting-1 der mensheid

2-109.-2 Inleiding

Het menselijk geslacht staat niet slechts met andere rijken in verband, maar
bouwt mede op deze basis tal van samenlevingsverbanden op, over welke de
volvoering van z’n taak verdeeld is.

Nu3 is deze taak de mensheid door God opgedragen. Belangrijker nog
dan deze verbanden is dan ook de relatie in welke het menselijk geslacht in
de religie tot God staat.

1 41a–45: Par. 106. 2 Alleen in 45. 3 41a–41d: is [sic] 4 41a–41d: in [sic] 5 Alleen in 45.
6 Vanaf 43. 7 Alleen in 45.
1 41a–45: De structuur 2 41a–45: Par. 107. 3 Alleen in 45 begint hier een nieuwe alinea.
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Derhalve4 hebben we thans over deze verbanden en over de religie te
handelen.

Hoofdstuk i. De samenlevingsverbanden

1-110.-1 Overzicht

Achtereenvolgens staan we stil bij het karakter dezer verbanden, hun ver-
scheidenheid, hun onderlinge verhouding en hun betrekking tot de religie.

1-111.-1 Het karakter

De thans te bespreken verbanden komen slechts in het menselijk leven voor.
Zij berusten op historische basis, bevatten behalve deze steeds ook de lingu-
ale en sociale functie en beogen de samenwerking in boven-linguale zin.

Dienovereenkomstig vertonen al deze verbanden de volgende trekken.
Krachtens hun historische basis zijn het machtsverbanden; hun mede-
linguaal karakter komt daarin uit, dat overleg, overtuiging, overreding hier
overal als constituerende factor optreden; aan het sociale ontlenen deze
verbanden de gemeenschappelijke trek der aanwezigheid van de correlatie
gezag-ontzag. Voorts bepaalt de leidende functie van zulk een verband de
bestemming daarvan. Terwijl tenslotte de gezagdragers – uiteraard niet zon-
der contact 2-met de-2 ontzagbieders – de wet, voor het betrokken verband
geldend, hebben te positiveren en te handhaven.

Opm. 1. Om de (leer omtrent de) verbanden te onderscheiden van de (theorie
3-omtrent de-3) dingen kan men de leidende functie van een verband beter de “pre-
valerende functie” noemen.

Opm. 2. Men onderscheide scherp gezag en gezagdrager. De aanwezigheid der cor-
relatie gezag-ontzag berust op de structuur van de kosmos, gaat dus op een schep-
pingsordinantie terug, terwijl de dragers van het gezag mensen zijn door anderen
4-tot gezagdragers-4 aangewezen en 5-als zodanig-5 erkend. Dat het ambt “bij de gra-
tie Gods” bestaat en wordt bekleed houdt dus allerminst in, dat de gezagdrager iets
goddelijks in zich zou hebben zoals de leer omtrent “het koningschap van Gods
genade” 6-in de oud-Germaanse zin-6 poneert.

4 Alleen in 45 begint hier een nieuwe alinea.
1 41a–45: Par. 108.
1 41a–45: Par. 109. 2 43: mede [sic] 3 41a–41d: ontleend aan 4 Alleen in 45. 5 Alleen in 45.
6 Alleen in 45.
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Opm. 3. Tot de taak der gezagdragers behoort ook de handhaving van de gepositi-
veerde wetten. Dit houdt tweeërlei in.
a. Passen de gepositiveerde wetten niet meer in de gewijzigde constellatie of vertonen
zij leemten, dan dienen ze te worden vervangen of aangevuld: handhaving van
verouderde wetten brengt onrechtvaardigheid mee.
b. De gezagdragers hebben het verband te handhaven tegen hen die tot het betrokken
verband behoren doch zich aan de eisen die de samenwerking in dit verband stelt,
trachten te onttrekken.

Zo kan de staat zich er niet toe beperken eenvoudig te registreren wie militaire
dienst weigert. Wie dit doet, uit welk motief ook, moet dan ook de gevolgen –
bijvoorbeeld het statenloos verklaard worden – dragen.

Daar in deze verbanden de samenleving en geordende samenwerking op de
voorgrond 7-staan-7, domineert in hen de intermenselijke relatie, dus die van
subject tot subject. Intussen ontbreekt ook de subject-object-relatie hier niet;
het aantal klassen van objectsfuncties is in de betrokken kringen, naar we
vroeger vonden [zie paragraaf 65 en 66], zelfs groter dan in de beneden-
historische. Ook deze relatie is in de samenlevingsverbanden van boven-
historische aard; zij draagt dus een beheersend karakter. Een voorbeeld
moge dit verduidelijken. Tot de samenlevingsverbanden behoort ook het
bedrijf. Nu bezitten fysische dingen, planten en dieren in het economische,
krachtens hun structuur, dus onafhankelijk van alle menselijke activiteit, een
objectsfunctie – ze zijn economische goederen –; ware dit niet het geval,
er zou van prijs geen sprake kunnen zijn. Toch is de prijs dezer goederen
iets anders dan de goederen zelf: de “prijs” wordt door de behoefte der
menselijke subjecten bepaald, die hem zelfs opzettelijk kunnen opjagen en
drukken.

Zo vertonen deze verbanden zowel in hun primaire intermenselijke rela-
ties als in hun secundaire betrekking tot de niet-menselijke dingen duidelijk
hun boven-historisch karakter: daardoor staat in de eerste de beslissing, in
de tweede de handeling op de voorgrond. Daar het sociale echter tevens op
het analytische steunt, zijn beide relaties allerminst irrationeel van aard.

1-112.-1 De verscheidenheid

Ook van deze verbanden bestaat er meer dan één. Nu is de basis bij alle
dezelfde; bovendien zijn bij verschillende verbanden veelszins dezelfde men-
sen betrokken; derhalve kan de grond voor deze verscheidenheid niet hier

7 41a–43,45: staat
1 41a–45: Par. 110.
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liggen, maar moet hij elders worden gezocht. Bij nader onderzoek blijkt 2-de-2

verscheidenheid aan het verschil 3-in-3 prevalerende functie toe te 4-schrij-
ven-4.

Deze laatste namelijk is bij het verenigingsleven de sociale, bij handel en
bedrijf de economische, bij het kunstenaarsgilde de esthetische, bij de staat
de juridische, bij het gezin de ethische en bij het 5-cultusverband-5 de pistische
functie.

Nu omvat elk van deze verbanden alle menselijke functies tussen de histo-
rische en z’n bestemmingsfunctie. Derhalve stemmen de meeste dezer verban-
den ook daarin met elkander overeen, dat zij meer dan louter de historische,
linguale en sociale functie gemeen hebben. Zo bezitten bedrijf, kunstenaars-
gilde, staat, gezin en 6-cultusverband-6 alle ook een economische zijde, al deze
verbanden behalve het bedrijf 7-en de kunstenaarsgilde-7 ook een juridisch
aspect en zowel gezin als 8-cultusverband-8 een ethische functie. Intussen
verschillen zulke gemeenschappelijke gebieden – evenals de historische en
de linguale – wel degelijk van elkander, en wel doordat al deze functies op
grond van het verschil in bestemmingsfunctie ook verschillend bepaald zijn.
Daarom is bijvoorbeeld 9-het-9 recht voor de 10-cultusgemeenschap-10 een
ander dan dat voor het gezin en verschillen beide weer van dat voor de staat.

Correlaat met dit dubbel verschil – namelijk in bestemmingsfunctie en in
de tussen-functies – is ook de taak der ambtsdragers in ieder verband een
eigene. Vandaar dat reeds een vorige generatie in navolging van [Abraham]
Kuyper hier terecht sprak van “soevereiniteit in eigen kring”.

Dit adagium kreeg in de praktijk al spoedig een sterk negatieve inslag. Nu
is deze ook voor onze tijd waarlijk niet van zin ontbloot. Toch dient men ook
hier de positie als basis der negatie te zien. Dan echter betekent dit principe
in de eerste plaats, dat de gezagdragers in ieder levensverband de wetten
daarvoor geldend, in overleg met de ontzagbieders, hebben te positiveren.

Opm. 1. Kuypers kernspreuk heeft ook voor onze eeuw niets van haar kracht inge-
boet. Eerder kan men zeggen dat zij de laatste decennia aan betekenis won: men
denke slechts aan de weerklank die deze conceptie blijkens het opkomen van “het
subsidiariteitsbeginsel” in rooms milieu en het ijveren voor “functionele decentrali-
satie” in 11-socialistische kringen-11, vond. Daarbij komt dat haar betekenis in menig
opzicht verduidelijkt werd, nu de jongere generatie van Kuypers volgelingen met deze
gedachte ook in de functieleer ten volle ernst maakte.

Opm. 2. Om misverstand te voorkomen onderscheide men, sterker dan Kuyper zelf
deed, soevereiniteit en autonomie. De eerste raakt modale, de tweede individuele

2 67: dat 3 41a–43/67: van 4 67: schrijven is 5 41a–41d: cultuurverband 6 41a–41d: cultuur-
verband 7 Ontbreekt in alle uitgaven. 8 41a–41d: cultuurverband 9 Alleen in 45. 10 41a–41d:
cultuurgemeenschap 11 41a–43/67: *–socialistische–* kringen, elders (* 41a–41d: specialisti-
sche [sic])
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verschillen. Zo zijn gezin en bedrijf beide soeverein voor eigen levensverband, waarbij
het eerste ethisch, het tweede economisch is gekwalificeerd. Binnen de kring van
beide verbanden bestaat echter een grote verscheidenheid: er zijn vele gezinnen en
vele bedrijven. Uiteraard heeft het geen zin, ja werkt het zelfs verwarrend nu ook
de vrijheid der verschillende gezinnen ten opzichte van elkanders interne regelingen
“soevereiniteit” te noemen. In ieder geval is hier verschil en kan onderscheiding ook
in de terminologie dus slechts 12-verheldering wekken-12. De bedoelde verschillen treft
men ook elders aan: staten hebben dezelfde soevereiniteit, namelijk de juridische,
maar ten opzichte van elkander zijn ze niet soeverein, maar autonoom, evenals
binnen het gebied van dezelfde staat de provincies.

Opm. 3. Ook autonomie onderscheide men scherp van tweeërlei:
(i) 13-van-13 Autonomie, dat wil zeggen de mondigverklaring van de mens ten op-

zichte van God. Deze 14-Autonomie-14 staat tegenover de Heteronomie, dat wil
zeggen de erkenning, dat de wet niet door ons, maar door God is gesteld, zoals de
autonomie in de zin van bevoegdheid tot het opstellen van regelen voor eigen ter-
ritoir staat tegenover de heteronomie, het staan onder de wetten van een ander
territoir. Zo verstaat men dat het afvallig denken, zich op de Autonomie base-
rend, telkens weer bij de 15-heteronomie-15 belandde, daarentegen het calvinisme,
van de Heteronomie uitgaande, zowel de soevereiniteit in eigen kring als de auto-
nomie wist te handhaven en daardoor in een land als het onze, waar het grote
invloed had, “oorsprong en waarborg onzer constitutionele vrijheden” werd en
bleef.

(ii) 16-van-16 autarkie, dat wil zeggen het zichzelf genoeg willen zijn. De autonomie
immers sluit de erkenning van het gejuxtaponeerd-zijn met andere verbanden in,
terwijl deze juxtapositie bij de autarkie – al of niet tijdelijk – wordt ontkend.

1-113.-1 De wederzijdse verhouding

Zij is een tweeledige, namelijk genetisch en statisch. Daar de samenlevings-
verbanden weliswaar blijkens de structuur van het menselijk lichaam krach-
tens de schepping in potentie gegeven zijn, doch 2-door-2 de mensheid zelf in
hun verscheidenheid gerealiseerd moeten worden, ga de genetische verhou-
ding hier voorop.

A. De genetische verhouding.
Zij wordt bepaald door de genesis van het volle menselijk leven. Deze

wortelt in de geslachtelijke voortplanting, die, naar we zagen [zie paragraaf
102], ook een pre-functionele zijde bezit. Nu is het gezin het levensverband
waarin man en vrouw elkander trouw bewijzen. Maar daarin gaat de rol

12 41a–43/67: verhelderend werken 13 Alleen in 45. 14 41a–43/67: autonomie 15 67: Hetero-
nomie 16 Ontbreekt in 67.
1 41a–45: Par. 111. 2 Alleen in 67 en 45.
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van het gezin niet op. Want wanneer de echtgenoten tevens ouders zijn,
voeden ze ook hun kinderen in het gezinsverband op. Deze opvoeding nu
beoogt de kinderen rijp te maken voor de samenleving, niet slechts in eigen
toekomstig gezin, maar tevens in al de overige levensverbanden. Vandaar dat
voor de toekomstige ontplooiing van het mensenleven zo uitermate veel aan
de opvoeding gelegen is. En binnen de opvoeding weer aan de beantwoording
van de vraag, of deze taak door beide ouders wordt gezien en of zij daarbij
voor de eigenaardigheid der verschillende levensverbanden oog hebben.

Opm. 1. Opvoeding is dus de taak van het gezin, primair die der ouders, secundair
die van eventuele broers, zusters en hulpen. Loopt de opvoeding – door sterfgeval,
ziekte of ook door verwaarlozing – gevaar, dan hebben andere gezinnen – in de eerste
plaats uit de familie – helpend op te treden. Pas wanneer dergelijke hulp ontbreekt
heeft het cultusverband, en bij ontstentenis ook daarvan het staatsverband een taak,
daar anders op den duur ook deze verbanden, evenals de overige, schade lijden.
Deze taak is echter een uiterst begrensde: zij houdt niet in, dat deze verbanden de
opvoeding overnemen, maar bestaat slechts daarin, dat zij het kind aan een ander
gezin toevertrouwen.

3-Opm. 2.-3 Voor het onderwijs wordt het gezin bij het opgroeien van de kinderen
bijgestaan door de school. Ook deze, als het goed is, zelf resultaat 4-van de samen-
werking-4 veler ouders, heeft het gezin niet te vervangen, maar de opvoeding der
kinderen door het gezinsverband te verlichten en te steunen.

5-Het-5 beginsel der soevereiniteit in eigen kring heeft voor de school wel zeer bij-
zondere betekenis. Want het 6-raakt-6 niet slechts, evenals bij de andere levensverban-
den, haar – hier uiteraard relatieve – zelfstandigheid tegenover de zusterverbanden,
maar ook het doel van haar werk. Onderwijs immers beoogt primair het scherpen van
het onderscheidingsvermogen en het bijbrengen van onderscheidingen. Maar zonder
onderscheiding van hun bestemming is realisering van de samenlevingsverbanden en
daarmee tevens de ontplooiing van het mensenleven, in het volgende geslacht, voor
welke ook de school opleidt, niet mogelijk. Derhalve speelt de school in de naaste
toekomst der realisering een wel slechts helpende, maar belangrijke rol.

B. 7-De-7 statische verhouding.
Deze is zowel positief als negatief te bepalen.

1. Positief dient deze verhouding er een van hartelijke samenwerking te zijn.
Want al deze verbanden beogen de bloei van verschillende onderdelen van
hetzelfde mensenleven.

Deze samenwerking sluit tweeërlei in:

3 Alleen in 45. In 41a–43/67maakt de eerste alinea van deze opmerking deel uit van Opmerking
1. 4 Alleen in 45. 5 41a–43/67: Opm. 2. Het 6 41a–41d: zoekt [sic] 7 Ontbreekt in 67.
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(i) de nakoming van eigen taak. Een staatsverband kan niet floreren indien
het economische leven, in de bedrijven georganiseerd, niet bloeit; gelijk ook
het gezinsleven kwijnen gaat, wanneer 8-het-8 pistisch verband te kort schiet.
(ii) de erkenning van 9-de-9 eigen taak der overige verbanden. Deze immers
danken noch hun 10-ontstaan-10 noch hun voortbestaan aan de gunst van
een ander verband. Derhalve heeft geen dezer verbanden aan enig ander
toestemming 11-voor-11 eigen optreden of ontplooiing te vragen.

Deze dubbele eis geldt niet slechts het gebied der prevalerende functie, maar
ook de activiteit der verschillende verbanden in die wetskringen 12-welke-12

zij met elkander gemeen hebben. Dus houdt samenwerking niet slechts in dat
staat, gezin 13-en-13 cultisch verband elkander erkennen in hun eigen aard,
maar ook, dat zij elkaars juridische verordeningen eerbiedigen. Daarom
hebben inzonderheid zij, die beide eisen erkennen in al deze verbanden, aan
welke men zich nooit zonder schade onttrekt, een belangrijke taak.

2. Negatief is daarbij tweeërlei in acht te nemen.

a) Preventief heeft ieder verband zich te onthouden van inmenging in de
interne regelingen op het gebied waar andere verbanden competentie bezit-
ten; inzonderheid geldt dit 15-het gebied, dat 14-een-14 ander verband als pre-
valerende functie karakteriseert-15. A fortiori zijn alle pogingen geoordeeld
een ander verband door overschrijding van eigen competentie overbodig te
maken.
b) Is eenmaal de juiste verhouding verstoord, dan dient het bedreigde ver-
band zich tegen de aanmatiging van het andere met alle geoorloofde midde-
len te verzetten.
16-Opm. 3.-16 Zo waakten in de loop der eeuwen, herhaaldelijk de 17-cultusver-
banden-17, ook wel paganistische, krachtig tegen het ingrijpen van staatswege in haar
eigen rechtsgebied – het ius in sacris [“recht in sacrale zaken”] –; anderzijds hadden
tal van staten niet zelden een scherpe strijd te voeren tegen de machtsaanmatiging
van pistische gezagdragers in politicis [“in politieke zaken”]. Op dezelfde lijn lag
in de negentiende eeuw het verzet van het gezinsverband tegen de opvoeding van
staatswege, alsmede het optreden in de staat tegen de zelfoverschatting van het
bedrijf, toen de overheid had te verhoeden, dat de 18-werknemer-18, volgens de fictie
van de homo oeconomicus [“economische mens”], zozeer door het bedrijfsleven
werd geabsorbeerd, dat hem geen tijd voor deelname aan het staatsleven restte.

8 41a–43/67: het gelijk [sic] 9 Alleen in 45. 10 43/67: bestaan 11 41a–43/67: voor zijn 12 41a–
41d: willen [sic] 13 41a–43/67: in 14 41c–43: aan [sic] 15 67: een gebied van een verband door
een andere prevalerende functie gekarakteriseerd 16 Alleen in 45. In 41a–43/67 behoort de
inhoud van deze opmerking tot de hoofdtekst. 17 41a–43/67: cultuurverbanden 18 41a–43:
werknemers
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Zwaarder en veelzijdiger werd zulk een verzet, wanneer één der levensver-
banden in het functionele leven totalitair trachtte te zijn, dat wil zeggen al de
overige verbanden poogde te verdringen, wat het lichtst door het immers alle
burgers omvattend staatsverband geschiedt. Het diepst echter gaat een der-
gelijke worsteling wanneer een levensverband bovendien religieus wil zijn,
en, ondanks eigen functioneel karakter, in z’n totaliteitsstreven ook het hart
tracht te 19-betrekken-19.

1-114.-1 De betrekking van deze verbanden tot de religie

Reeds tot tweemaal toe kwamen wij in het vorige op het hart; de eerste maal
toen we over de structuur van de mens handelden [paragraaf 92], de tweede
keer toen diens genesis aan de orde was [paragraaf 102].

Ook de samenlevingsverbanden echter hebben iets met het hart te maken.
Want wel dragen zijzelf een functioneel 2-karakter,-2 maar hun realisering is
de al of niet gehoorzame uitvoering van een taak, het menselijk geslacht van
alle eeuwen doorGod opgelegd en toevertrouwd, zodat ook bij die uitvoering
de richting van het hart beslissend is.

Dat blijkt reeds uit de rol die de worsteling over de competentie der
verbanden in het menselijk leven speelde en speelt. Met name daar waar
de aanspraak van enig verband op totaliteit ook het pre-functionele in het
menselijk leven raakt. Maar ook afgezien van de competentie-kwestie blijft
nog altijd de vraag, in welke richting een bepaald verband koerst.

Wat ook hier over goed en kwaad beslist is de wet Gods. Nader de tweede
tafel der tien geboden, welke immers, anders dan de eerste, demens niet in z’n
verhouding 3-rechtstreeks-3 tot God, maar in die tot z’n medemensen raakt.

Derhalve hebbenwe hier in de eerste plaats te vragen naar de inhoud dezer
wet. Zij luidt, in 4-de-4 samenvatting die de Christus – daarin aansluitend bij
het Oude Testament (Leviticus 19:18) – van haar (Matteüs 22:39) gaf: “Gij
zult liefhebben … uw naaste als uzelf.” Drie punten vergen hier afzonderlijk
aandacht: het begrip “naaste”, het “als” en de eis “lief te hebben.”

De naaste is, evenals de in dit gebod aangesprokene, de volledige mede-
mens, voorzover we in de door God bestuurde gang van ons leven in z’n
naaste omgeving geraken.

“Als” – Grieks hoos – spreekt niet van maat, zodat het zou wijzen in de
richting van het “juiste midden” tussen egoïsme en altruïsme: de Schrift ziet
het 5-mathematische-5 niet als wet voor het overige. Deze term betekent dan

19 41a–41d: bereiken
1 41a–45: Par. 112. 2 41a–43/67: karakter, zodat zij, met behoud van hun structuur, nog al
eens van gedaante verwisselen; 3 Ontbreekt in 41c–41d. 4 Ontbreekt in 43/67. 5 41a–43/67:
mathematisch
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ook iets anders namelijk “op dezelfde wijze als”. Dus onderstelt het, dat we
ook ons zelf dienen lief te hebben, waarbij natuurlijk voor deze liefde op
haar beurt geldt, dat we ons zelf behoren lief te hebben op dezelfde wijze als
de naaste. Derhalve 6-vergt dit “hoos”-6 een criterium dat zowel buiten de
ene als buiten de andere liefde ligt. De bedoeling is wel deze: ge zult uzelf en
de naaste liefhebben als beeld Gods, dat wil zeggen voorzover gij en hij als
kinderen op de Vader in de hemel gelijken.

De liefde. Met betrekking op haar lette men op tweeërlei: haar antitheti-
sche structuur en haar pre-functioneel karakter.

De structuur dezer liefde is antithetisch. Dat wil zeggen het gebod dat me
beveelt, m’n naaste en mezelf lief te hebben, voorzover we de trekken van
onze Vader vertonen, draagt me tegelijk op, 7-zowel-7 de naaste als mezelf te
haten, voorzover we tegengestelde trekken vertonen.

Het karakter dezer liefde is pre-functioneel. Zij valt dus niet met het func-
tionele bestaan samen, daar ze dit immers juist beheerst. Nog minder mag
men haar dus vereenzelvigen met een bepaalde functionele betrekking, als
bijvoorbeeld de ethische, laat staan met de seksueel-ethische, al doordringt
zij 8-ook-8 deze twee. De Schrift noemt dan ook de tweede tafel der wet – en
a fortiori die der tien geboden in haar geheel – nergens “zedenwet”.

Vatten we een en ander samen, dan blijkt, dat de taak der realisering
van de levensverbanden dient te worden uitgevoerd naar de tweede tafel
der tien geboden. Dat is de eis der wet. Maar deze eis wordt lang niet
steeds nagekomen. Want ook 9-in-9 de verhouding tot dat deel der wet,
hetwelk op de verhouding tot de naaste betrekking heeft, 10-komt-10 zowel
gehoorzaamheid als ongehoorzaamheid 11-voor-11.

Tenslotte: deze twee staan niet op zichzelf. Evenmin als het correlate deel
der wet. Want zoals de wet voorzover zij liefde tot de naaste gebiedt, beheerst
wordt door het gebod van liefde tot God, is de verhouding tot de naaste
afhankelijk van de religie.

Derhalve is de betrachting van de taak der naastenliefde niet met de religie
ident, maar wordt ze wel rechtstreeks door deze bepaald.

Daarmee zijn we aan de behandeling van de religie toe.

6 41a–41d: wijst dit “hoos” op 7 41a–41d: zoveel [sic] 8 41a–43/67: dan ook 9 Ontbreekt in
41a–41d. 10 41a–43/67: bestaat 11 Alleen in 45.
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Hoofdstuk ii. De religie

A.1 Inleiding

2-115.-2 Gedachtegang

Hoewel we als Schriftgelovigen in het voorgaande voortdurend rekening
hielden met het woord Gods, werden de 3-actie Gods, daarin ondersteld,-3

en haar correlaat bij de mens tot nu toe niet nader besproken.
Dat geschiedde allereerst daarom, wijl niet alles wat in het geschapene

valt op te merken, tegelijk aan de orde 4-kan komen.-4 Doch waarom de
behandeling van de religie tot het laatste uitgesteld? Zeker niet omdat ze
weinig zou betekenen, maar veeleer omdat ze het gehele menselijke bestaan
beheerst en ’t dus goed was eerst eens dat beheerste te analyseren.

Thans dienen we 5-ook haar-5 nader te bezien. Want hoe grote verschei-
denheid we tot nog 6-toe in de grondstructuren van het aards-subjècte ook
aantroffen,-6 zolang niet de religie besproken is, hebbenwe het aards-subjècte
zeker nog niet in z’n volle concreetheid gevat.

Zetten we ons tot dit deel onzer taak, dan sta voorop, dat het in een
studie als deze ondoenlijk is, de religie ook maar enigszins volledig te bespre-
ken. Slechts de hoofdzaakmoge hier worden samengevat. 7-Daarom-7 hebben
we ons voorlopig te beperken tot de voornaamste vragen, namelijk (i) “Wat
is religie?”, (ii) “Wat 8-veronderstelt-8 zij?”, (iii) “Welke structuur vertoont
zij?”. Zijn deze vragen beantwoord, dan zal ook de indeling van het reste-
rende ons duidelijk zijn.

1-116.-1 Wat religie is

Religie is de verhouding der mensheid tot het eerste en grote gebod: “Gij
zult liefhebben de here uw God uit geheel uw hart, met geheel uw ziel, met
geheel uw verstand en met al uw kracht”.

Uit deze samenvatting van de eerste tafel der wet, door – weer in navol-
ging van het Oude Testament (Deuteronomium 6:5) – de Christus gegeven
(Matteüs 22:37), blijkt, dat God hier als de God des Verbonds optreedt. Der-
halve is de religie de verhouding der mensheid tot de God des Verbonds in
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan zijn fundamentele liefdewet.

1 In 41a–43,45 ontbreekt deze indelingsletter. 2 41a–45: Par. 113. 3 41c–43/67: acties Gods
ondersteld daarin, 4 41c–43/67: komt. 5 41a–43/67: haar ook 6 41c–43/67: toe aantroffen
in de grondstructuren van het aards-subjecte, 7 41a–43/67: Daarvan 8 41c–43/67: onderstelt
1 41a–45: Par. 114.
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1-117.-1 Wat in zulk een verbond ondersteld is

In zulk een verbond is ondersteld:

A. Het bestaan Gods en Zijn scheppende activiteit.
Bij deze laatste speelt die van Logos en Geest een bijzondere rol (Psalm

33:6). Dit scheppen onderstelt uiteraard niet het bestaan van iets behalve
God, bijvoorbeeld een vormbare materie.

B. Het resultaat dezer activiteit, dat wil zeggen het bestaan van hemel en
aarde, en, wat de laatste betreft, speciaal van de mens.

Deze, met al z’n functies in onderling verband door God uit de aarde
geformeerd en door inblazing van de adem des levens in z’n neusgaten tot
een levende ziel geworden, verschilde reeds naar deze z’n structuur van
alle andere creaturen. Bovendien was hij van meet af naar het beeld Gods
geschapen, zodat zijn natuur goed was, en hij, wijl door God gecreëerd,
aangesproken en tot het goede gericht, in het verbond als het concrete
correlaat van de Drie-enige Diens heerlijkheid op aarde kon weerspiegelen
(vergelijk 2 Korintiërs 3:18) en in oorspronkelijke gerechtigheid aan de eis
Zijner wet kon voldoen.

Opm. 1. Bedoelde plaats handelt niet over het aanschouwen, maar over het weer-
spiegelen van de heerlijkheid Gods (nader in de Middelaar).

Opm. 2. Men spreke van “(het) naar het beeld Gods (geschapen) zijn”, wat een rela-
tionele toestand aanduidt, en niet van “het beeld Gods”, daar dit een 2-abstractum-2

is, welk gebruik in de geschiedenis niet ongevaarlijk bleek. Vooral wanneer men dan
nog, het accent op het “beeld” leggend, het op God betrokken-zijn daarvan uit het
oog verloor, vervolgens ging vragen, wat dit beeld wel mocht zijn, en het tenslotte
somtijds zocht in 3-een-3 bepaalde groep functies of zelfs in een vermeend aangeboren
begrijpen.

C. De oprichting van het verbond tussen God en de mens van Godswege,
inclusief het stellen van een ambtsdrager.

Opm. 3. Men onderscheide dus God en Z’n verbondsrelatie tot het menselijk ge-
slacht – dit tegen een eventuele verabsolutering van het verbond –.

Opm. 4. Men onderscheide 4-dus-4 eveneens het beeld- (aanvankelijk van-God-) zijn
en het ambt. Het eerste behoort tot de natuur van de mens en is dus bij ieder mens
aan te treffen, daarentegen werden met het hier bedoelde pre-functionele ambt alleen
de eerste en de tweede Adam bekleed. De onderlinge verhouding van 5-beeld-Gods-
en ambtsdrager-zijn-5 is deze, dat het eerste het tweede mogelijk maakt en dus daarin
is ondersteld.

1 41a–45: Par. 115. 2 41a–43/67: abstractie 3 41c–43/67: de 4 67: dus bij de mens 5 41a–
43/67: die twee
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Verwaarlozing van bedoeld verschil kan in tweeërlei zin plaats vinden.

a. Men subsumeert het beeld-zijn onder het ambt; dan ressorteert het eerste niet
onder de natuur van de mens en is het evenals het ambt verliesbaar (Rome).

b. Men subsumeert het ambt onder het beeld-zijn; dan 6-valt het verschil tussen
Adam en ons weg.-6

1-118.-1 De structuur van zulk een verbond

Evenals in ieder verbond zijn er ook in een religieus verbond na de oprichting
twee partijen: God en het menselijk geslacht in zijn religie, 2-uitkomend in
de (on)gehoorzaamheid aan de belofte Gods-2.

Opm. 1. 3-Misvatting-3 van de term “partij” is, na wat boven werd gezegd, wel
uitgesloten: de mens, door God zowel geschapen als in het verbond tot Hem gesteld,
4-is,-4 hoewel in dit verbond Gods correlaat, uiteraard allerminst Gods gelijke. 5-De
instelling van het verbond is dan ook “monopleurisch” [“eenzijdig”], de structuur
“duopleurisch” [tweezijdig].-5

A.6 Aan de 7-kant van God-7 is in het verbond Logosopenbaring aanwezig.
Zij houdt steeds in: enerzijds belofte van zegen bij trouw aan het verbond en
anderzijds bedreiging van vloek bij verbreking daarvan.

Opm. 2. Men onderscheide deze twee “zijden” vooral van de twee “partijen”.

B. Aan de kant van het menselijk geslacht in z’n religie is steeds een drager
van het pre-functionele ambt gesteld, die bij God heeft op te treden in de
dingen, die voor de in het verbond begrepenen te doen zijn.

Opm. 3. Dit ambt raakt dus enerzijds de verhouding van de ambtsdrager en de
zijnen tot God en anderzijds de betrekking van de ambtsdrager tot de in het verbond
begrepenen.

Naast de genoemde trekken vindt men in de geschiedenis der religie andere,
die niet constant zijn. Deze trekken raken aan de zijde der wet de inhoud
der Logosopenbaring en aan de kant der religie de met het ambt beklede,
diens verhouding tot het woord Gods en de betrekking der in het verbond
begrepenen tot de ambtsdrager.

6 41a–43/67: wordt het tweede boven–individueel, wat echter bij een natuur, die immers geen
relatie aanduidt, niet kan.
1 41a–45: Par. 116. 2 Alleen in 45. 3 41a–41d: Uitvalling [sic] 4 Ontbreekt in 41c–43. 5 In
67 komt deze zin in de hoofdtekst voor. 6 De indelingsletters A en B komen alleen in 45 voor.
7 41a–43/67: zijde Gods
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1-119.-1 Indeling

Op grond van bedoelde verschillen onderscheide men in de geschiedenis der
religie tweeërlei verbond: het scheppings- en het herscheppingsverbond.

1-B.-1 Het scheppingsverbond.

2-120.-2 Inleiding

A. Karakter

Dit verbond is door tweeërlei gekarakteriseerd: bij de Logosopenbaring is
niet van genade – in de zin van vergeving – en van herschepping sprake, en
wat de religie betreft valt op te merken, dat de met het ambt beklede de eerste
mens was, dat diens verhouding tot het woord Gods niet constant bleek en
dat uit deze ambtsdrager al de door hem in z’n ambt vertegenwoordigden
voortkwamen, respectievelijk zouden voortkomen.

B. Indeling

Daar dit verbond door de betrokken ambtsdrager niet gehouden is, onder-
scheide men hier een tweetal etappes, namelijk die vóór en die ná 3-zijn (de)-3

val.

1-121.-1 Het scheppingsverbond vóór de val

In deze periode zijn twee stadia te onderscheiden. In beide treedt de correlatie
van Logosopenbaring en religie op.

A. Het eerste stadium – vóór de schepping van Eva –.

1. De Logosopenbaring aan Adam.

Wanneer de drie-enige God, als eerste uitvoering van Zijn plan, [namelijk]
mensen “naar ons beeld en naar onze gelijkenis” te scheppen (Genesis 1:26),
Adam tot het aanzijn geroepen heeft, spreekt Hij als Here, dus als God des
Verbonds, hem aan en draagt Hij hem op, de hof van Eden te bouwen en te
bewaren (Genesis 2:15).

1 41a–45: Par. 117.
1 41a–41d,45: A. || De letter ontbreekt in 43. 2 41a–45: Par. 118. 3 41a–43/67: de
1 41a–45: Par. 119.
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Het eerste deel dezer opdracht, die mede inhield dat Adam het leven
van andere aardse creaturen diende na te gaan, had primair betrekking
op de verhouding van Adam tot (een overigens beperkt aantal [van]) z’n
medeschepselen (op een nog zeer beperkt terrein).

Met het tweede daarentegen stond het anders. Het zag blijkbaar op een
van elders dreigend gevaar, daarin gelegen, dat een deel der engelenwereld,
niet in de waarheid – dat wil zeggen vastheid – staande gebleven (Johannes
8:44), het aardse leven in de hof belaagde. Want dit deel der opdracht wordt
onmiddellijk gevolgd door het proefgebod (Genesis 2:16 en 17), waarin het
gebied werd aangeduid, waar de aanval van de vijand kon worden verwacht,
terwijl de openbaring van de straf des doods bij overtreding een aansporing
te meer was om in eventuele verzoeking stand te houden en zo de zegen –
eeuwig in Gods gunst te leven – te verwerven. Dit “bewaren” raakte dus
rechtstreeks Adams betrekking tot God en z’n pre-functionele ambt, Hem
als profeet, priester en koning trouw te zijn.

Naar beide delen 2-was-2 deze opdracht een betoon van Gods gunst.

Opm. 1. Vandaar dat men het scheppingsverbond ook “gunstverbond” noemen kan,
al verdient mijns inziens de eerste term de voorkeur, èn omdat hij meer omspant,
èn omdat 3-“genade”-3 soms in breder zin dan die van “door zonde verbeurde
gunst” wordt gebruikt. Welke term men echter ook kiest, het werken in dit verbond
was niet – zoals de (trouwens pas later opgenomen) term “werkverbond” wel niet
bedoelt, maar blijkens de ervaring nogal eens suggereert – een verdienen van Gods
gunst, maar de uitvoering van een, krachtens die gunst Adam opgedragen, dubbele
taak, bij welke op het gehoorzamen de zegen – de overwinning 4-op-4 de vijand en
het niet meer kunnen sterven – was beloofd, daarentegen op ongehoorzaamheid als
straf de vloek – 5-het ónderliggen in de strijd en het ondergáan van de toorn Gods in
de (eerste) dood – was gesteld.-5

2. De religie.

Zij bestond in het gelovig aanvaarden van taak en ambt.

Opm. 2. Het geloof hield ook toen, even goed als nu, een voor waarachtig houden
van al wat God in Zijn woord 6-heeft-6 geopenbaard en een vertrouwen op Zijn
gunst in; daarentegen was van geloof aan “genade” – in de zin van vergeving – hier
uiteraard nog geen sprake.

Wanneer Adam de dieren namen geeft, let hij ook op het genetisch verband
tussen de oudere en jongere generatie en op 7-basis-7 daarvan, de samen-
werking der seksen. Dan bespeurt hij, dat de mogelijkheid van zulk een
samenwerking bij hem ontbreekt (Genesis 2:20).

2 41d–43/67: van [sic] 3 41a–43/67: de opvatting van “gunst” in deze betekenis, namelijk
“genade”, 4 41a–43/67: van 5 41a–43/67: het onderliggen in de strijd, het ondergaan in de
toorn Gods in de eerste dood – stond. 6 Ontbreekt in 41a–43/67. 7 41a–41c,45: de basis
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Opm. 3. DeHeilige Schrift stelt Adam niet voor als een ongeslachtelijk wezen, dat aan
de differentiatie der seksen 8-voorafging-8 of boven haar verheven 9-was-9 ([Grieks:]
mounogenes [“van één geslacht”] in de speculatieve zin die Parmenides* en anderen
aan deze term hechten); Adam is een man, die node een vrouw als hulp mist.

Wanneer, nadat dit gemis door Adam is opgemerkt, God hem, naar Zijn plan
(Genesis 1:26), dit ontbrekende heeft geschonken, erkent Adam daarin dan
ook terstond vol vreugde de vervulling van zijn begeerte (Genesis 2:23).

Opm. 4. De mededeling dat Eva uit Adam werd geschapen, zegt ons, dat God de
tweede mens niet los van de eerste tot aanzijn riep, maar de eenheid der mensheid
van meet af handhaafde.

B. Het tweede stadium – na de schepping van Eva –.

1. De eerste Logosopenbaring tot Adam en Eva.
Deze openbaring omvatte het gebod der vruchtbaarheid en een uitbrei-

ding van de taak.

a. Het gebod: “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u” gaat van de Logos
uit. Reeds dit zegt ons duidelijk, dat de diskwalificatie van het huwelijk, aan
vele richtingen der gangbare wijsbegeerte inheems, allerminst op de Schrift
steunt. En alleen 10-daar ziet men-10 het huwelijksleven goed, waar men, het
woord Gods bewarend, in de genetische ontplooiing van het mensenleven het
resultaat bewondert van Geesteswerking, die het menselijk leven zegenend
doet opbloeien (Psalm 127 en 128), 11-èn door de vermenigvuldiging der
mensen-11 èn door de daarmee gelijke tred houdende bloei van het planten-
en dierenleven (Deuteronomium 7:13 en vele andere plaatsen).
b. Onmiddellijk op het gebod der vruchtbaarheid volgt de opdracht: “en
onderwerpt de aarde en hebt heerschappij over de vissen der zee”, enzo-
voorts. Vergelijkt men deze taak met die welke Adam zich vóór de schepping
van Eva zag toevertrouwd, dan blijkt, dat zij aanzienlijk vergroot is: de
opdracht is niet meer tot de hof beperkt, maar heeft ook op de aarde en de
zee betrekking. Deze uitbreiding houdt wel verband met de mogelijkheid der
ontplooiing van het menselijk geslacht met de schepping van Eva gegeven.

8 41a–43/67: voorafgaat 9 41a–43/67: is 10 41a–41d: deze wet van [sic] 11 Ontbreekt in 41a–
41d.

*Noot redacteur. De term ‘mounogenes’ (of ‘monogenes’) is niet in Parmenides te vinden.
Mogelijk wordt Poimandres (Hermetische literatuur) bedoeld; cf. R. Roukema, Jezus, de gnosis
en het dogma (Zoetermeer: Meinema, 2007), pp. 62, 107, 221.
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2. De religie.

a. Zij is niet meer die van één mens, maar van een echtpaar. Dit bracht
tweeërlei mee. Het eerste samenlevingsverband wortelt van meet af in het
pre-functionele: de huwelijksband wordt hier gezien als een verhouding van
twee naasten, die beiden naar Gods beeld geschapen zijn.

Opm. 5. Men hoede er zich natuurlijk voor, “het beeld Gods zijn” met dit 12-in-12

intermenselijk verband staan te vereenzelvigen: de Schrift weet – in tegenstelling met
de voorstellingen bij vele heidense volkeren in zwang – bij God niets van een seksueel
verband.

Anderzijds vindt hier het pre-functionele ambt van Adam pas z’n voltooiing.
Want eerst na de schepping van Eva kon Adam mede voor een ander bij
God optreden in de dingen die voor die andere(n) bij Hem te doen zijn en zo
worden “het voorbeeld van degene die komen zou” (Romeinen 13-5:14-13).

b. Wat hun kennis van de antithese van goed en kwaad betreft houde men
het volgende in het oog. Vóór de val hadden Adam en Eva bij ervaring wat
“goed” was, namelijk te leven als kinderen van God, die de liefde 14-huns
harten-14 betoonden door gehoorzaamheid en door acht te geven op de
waarschuwing van de Logos tegen het van uit de geestenwereld dreigend
gevaar. Ze deden dit mede door in de verhouding tot hun naaste te leven
niet voor zichzelf als een wereldje op zichzelf (microkosmos) of ook als een
individu dat zich afsluit van z’n omgeving, maar in samenhang met de naaste,
die, hoewel anders toegerust, in dezelfde verhouding tot God stond en aan
dezelfde wet(ten) onderworpen was.

Inmiddels ontbrak in deze periode toch ook niet enige kennis van het
kwaad. Wel bezaten de eerste mensen deze kennis, anders dan die van het
goede, niet door ondervinding. Maar toch was hun een gemakkelijk voorstel-
bare handeling verboden en van dit verbod hadden ze weet, evenals hiervan,
dat de dood dreigde bij het eventueel volvoeren van de betrokken daad.

Zo was reeds vóór de val het leven niet zonder dreiging van gevaar; en
15-evenmin-15 zonder de koninklijke strijd, bij de vervulling van de taak in
dienst van God, welke 16-worsteling-16 de zin der geschiedenis uitmaakt.
Derhalve hing voor de toekomst der mensheid alles af van de vraag, of Adam,
de ambtsdrager, in deze strijd tegen de boze in gehoorzaamheid aan Gods
zijde zou staan, dan wel zijn Schepper ongehoorzaam zou zijn.

12 Ontbreekt in 41a–41d. 13 41a–45: 4:14 [sic] 14 67: van hun hart 15 41a–43/67: was dit
16 41d–43/67: voorstelling
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1-122.-1 Het scheppingsverbond na de val

A. Het menselijk leven in en onmiddellijk na de val.

1. De Heilige Schrift, de enige bron voor de kennis omtrent deze dingen, deelt
ons mede, dat de mens door Satan 2-verleid-2 werd. En wel met behulp van
list en waan. Want door de vraag: “Is het ook dat God gezegd heeft?”, werd
de verbondsrelatie ter zijde geschoven en bovendien het woord Gods van z’n
wetskarakter beroofd, waarmee de baan was geëffend voor de prediking van
het ideaal der Autonomie: eritis sicut Deus [“Gij zult als God zijn”].
2. De eigenlijke catastrofe vond plaats toen na Eva ook Adam bezweek.
Want daarmee bleek ook het hoofd van het verbond ontrouw tegenover
God, moedwillig ongehoorzaam aan Diens wet en de zwakkere tegenover
de vijand.
3. Tengevolge van de verboden daad staan Adam en Eva nu niet meer
vertrouwend tegenover God: zij vrezen thans Diens toorn. Maar ook de
wederzijdse samenhang ondervindt de gevolgen: waar zij eerst in soeverei-
niteitswaan 3-meenden-3 God te worden, staan zij thans vreemd tegenover
elkaar: wie ontkent onderworpen te zijn aan de wetten door God gesteld,
ziet ook de samenhang, die immers onder de wetten staat, over het hoofd.
4. Goed en kwaad staan thans in hun leven niet meer in de verhouding van
’t aanwezige tot het aangeduide, doch in die van verleden tot heden. Door
de zonde besmet en bovendien niet meer in staat het goede te doen, dat
het gebod van hen bleef eisen, en dus in die onmacht ook schuldig, waren
zij thans onderworpen aan de dood. Een straf, die op grond van Adams
ambtelijke positie, ook tot Eva en al haar nakomelingen doorging (Romeinen
5:12).
5. De val bracht de mens uiteraard niet boven de wet uit: de overtreding
van de wet geschiedt onder de wet. Evenmin raakte ’s werelds standwis-
sel de structuur van mens en mensheid: Adam en Eva worden straks de
4-stamouders-4 van hun nakomelingen.
6. Wat daarentegen weliswaar niet verloren ging, maar toch sterk veran-
derde, was de natuur van de mens. Want aan deze was, naar we zagen
[paragraaf 117], aanvankelijk inherent het beeld Gods zijn en het staan in
oorspronkelijke gerechtigheid tot Zijn wet. Beide relationele toestanden nu
sloegen bij de val in hun tegendeel om. Want wat het eerste betreft geldt
het woord van [Zacharias] Ursinus: “de mens is door de val getransfor-
meerd van een heerlijk beeld Gods tot een verfoeilijk beeld van Satan”.

1 41a–45: Par. 120. 2 41d–43/67: misleid 3 41a–43/67: menen 4 41c–43/67: stamhouders [sic]
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En wat het tweede aangaat: de oorspronkelijke gerechtigheid maakte thans
voor ongerechtigheid plaats.

Opm. 1. Deze tweeledige omkeer kan aldus schematisch worden aangeduid:

vóór de val

na de val

7. Het spreekt vanzelf dat een mens met zo radicaal gewijzigde natuur niet
langer het pre-functionele ambt kon bekleden, met andere woorden dat
Adam uit zijn ambt moest worden ontzet 5-(Genesis 3:17 [en volgende])-5.

Opm. 2. Krachtens de onderscheiding van beeld-zijn en ambt poneerde de Reformatie
hier tegenover Rome, 6-dat-6 de natuur, hoewel getransformeerd in verkeerde zin,
niet –, daarentegen het ambt wèl verloren ging.

B.7 De eerste Logosopenbaring na de val.
Zij is primair, na onderzoek, een uitspraak van straf.
Deze raakte, wat het mensenleven betreft, ten dele zowel Adam als Eva,

voor een ander deel Adam alleen.

1. Eerstbedoelde straf bestond daarin, dat de menselijke levende zielen de
dood 8-sterven-8. Wat niet wil zeggen dat zij vernietigd worden – God hand-
haaft tegenover Satan ook dit deel van Zijn werk –, maar dit, dat geheel
9-hun-9 bestaan, ondanks de – trouwens verzwaarde – voortplanting, een
gestadige dood is, totdat ze bij de scheiding van lichaam en ziel als eenheid
voorlopig verdwijnen uit de aardse samenhang. Deze ellende wordt nog tij-
dens het leven verzwaard door de vloek die God niet alleen over die slang
maar ook over de aardbodem uitsprak, zodat deze voortaan aan de bearbei-
ding door de mens sterke beletselen in de weg zou leggen.

Opm. 3. De vloek bestaat dus, wat dit onderdeel betreft, niet in het gebonden zijn
van de mens aan de aarde, maar in het verbonden zijn van 10-het lot der aarde aan
dat van-10 de mens.

2. De tweede straf gold Adam alleen, en wel de bekleding van zijn ambt.
Waar hij niet aan de zijde van God tegen Satan gestreden had, werd in de
voorzegging van de strijd tussen vrouwen- en slangenzaad het ambt van
hem weggenomen en voor een ander bestemd, die wel, 11-via-11 Eva, met

5 Alleen in 45, als: “(Gen. 3:16)”. 6 41a–43: die [sic] 7 De nummering binnen deel B alleen
in 45. 8 41a–41d: streven [sic] || 43/67: stierven 9 41a–41d: kan [sic] 10 41a–43/67: de aarde
aan 11 41a–43/67: na
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Adam in de staat der rechtheid verbonden zou zijn, maar met hem in z’n
dubbele kwaliteit van ontrouwe ambtsdrager en gevallen stamvader niet van
doen zou hebben.

Maar dit laatste behoort reeds ten dele bij het volgende.

1-C.-1 Het herscheppingsverbond

2-1.-2 Inleiding

3-123.-3 Gedachtegang

Ten aanzien van dit verbond hebben we in de eerste plaats te bespreken: het
karakter, de uitwerking in de tijd en het indelingsprincipe van wat verder
behandeling vraagt.

1-124.-1 Het karakter van dit verbond

Ook hier onderscheide men punten van overeenstemming (A) en van verschil
(B) (met het vorige verbond).

A. Dit verbond heeft met het eerste gemeen zowel wat daarbij was veronder-
steld als de verbondsstructuur.

1. Wat het eerste betreft: de 2-herschepping-2 is niet het werk van een andere
God dan [Die van] de schepping (gnostiek); ook heeft het tweede verbond
niet op iets anders betrekking dan op het eens geschapene (dopersen); terwijl
het tenslotte eveneens uitsluitend tot stand kwam door een oprichten en een
ambtsdrager stellen van Godswege.

Opm. 1. Het bestaan van de kosmos behoort naar we vroeger zagen [paragraaf
117B], tot het bij alle verbond onderstelde. Nu is dit bestaan bij het tweede verbond
uiteraard een voortbestaan. Intussen blijft ook het voortbestaan een onderstelde van
het tweede verbond. Het is dan ook niet een vrucht daarvan, dus niet een gevolg van
herschepping of ook van genade: de straf op de verbreking van het eerste verbond
was immers niet de vernietiging van Gods werk, maar het sterven van de overtreder.
En deze twee dekken elkander niet: de overtreder was slechts een – zij het ook uiterst
belangrijk – onderdeel van het geschapene en sterven is voortbestaan onder de toorn
Gods, dus allerminst een niet-voortbestaan.

1 41a–41d,45: B. || In 43 ontbreekt de indelingsletter. 2 In 41a–43,45 ontbreekt het indelings-
cijfer. 3 41a–45: Par. 121.
1 41a–45: Par. 122. 2 41a–41d: heerschappij [sic]
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2. Wat de structuur van het verbond aangaat, ook hier zijn Logosopenbaring
en religie3-, uitkomend in de gehoorzaamheid van het geloof aan de beloften
Gods,-3 met elkander correlaat.

B. Intussen is het uiteraard van groot belang te letten op de punten waarin
het tweede verbond van het eerste verschilt.

1. Bij de Logosopenbaring is thans, anders dan in het verbond met Adam,
van genade en herschepping sprake.

Opm. 2. Men onderscheide genade van genadegave. Genade is een gezindheid Gods
en wel het oppositum van toorn. Zij staat dan ook niet tegenover zonde, van welke
ze, evenals de toorn, niet het oppositum maar één der correlata is. Nog minder
staat ze tegenover “de natuur”, welk woord men immers zonder nadere bepaling in
philosophicis [“in filosofische aangelegenheden”] het best in de betekenis van “het
in bepaalde richting geschapene” kan nemen. Genadegave is al wat op grond van de
genade de begenadigde toekomt.

2. Wat de religie betreft is er verschil met het eerste verbond in ambtsdrager
(a), in diens verhouding tot het woord Gods (b) en in de betrekking der in
het verbond begrepenen tot de met het ambt beklede (c).

a. De ambtsdrager.

Daar de verbondsstructuur onveranderd bleef, werd, nu de aanvankelijke
ambtsdrager ontrouw was gebleken, de eerste Adam vervangen door de
tweede. Ook diens werk was de uitvoering van de ambtstaak ter verwerving
van de toegezegde zegen: eeuwig te leven in Gods gunst. Deze taak hield in,
dat Hij, anders dan Zijn voorganger, stand had te houden in de verzoeking.
Maar daar de herschepping niet een tweede schepping is, diende de tweede
Adam tevens, ter voldoening aan het recht en ter verzoening van de toorn
Gods, voor de Zijnen de straf te dragen, op de verbreking van het eerste
verbond gesteld.

4-Vergelijkt-4 men deze taak met die van de eerste Adam, dan is hier
een ontzaglijke verzwaring te constateren. De last van de toorn Gods tegen
de zonde van het 5-ganse-5 menselijke geslacht kon immers niet door enig
mens gedragen worden: derhalve moest de ambtsdrager van het tweede
verbond tegelijk God zijn. 6-Voorts-6 diende Hij 7-qua mens-7 enerzijds als
het zaad der vrouw met Adam in de staat der rechtheid verbonden te zijn
en anderzijds parallel met hem te zijn, dus buiten diens zonde te staan.
Daarom onderscheide men bij de 8-Middelaar-8 de vereniging van de Logos
met een concrete, 9-dus-9 individuele, menselijke natuur en de ontvangenis

3 Alleen in 45. 4 41a–41d: Vergelijke 5 41a–43/67: ganselijke 6 41a–43/67: Als mens 7 Alleen
in 45. 8 41a–43/67: Messias (Grieks: “Christos”) 9 Alleen in 45.
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van de vaderlijke factor 10-dezer natuur-10 uit de Heilige Geest, al waren die
twee temporeel niet gescheiden. En voorts van deze twee, die de uitvoering
van de ambtstaak mogelijk maakten, de bekleding met het ambt.

Opm. 3. De kerk sprak hier van “natuur” en – in tegenstelling met 11-Nestorius-11 –
niet van “persoon”, om – gesteld dat het persoonsbegrip in de antropologie bruik-
baar ware – aan te geven, dat de menselijke constituante in de Middelaar nimmer
afzonderlijk – dus als component – bestond, daar reeds haar ontstaan in dienst van
de vleeswording des Woords stond.

Het12 positieve correlaat der afwijzing van de conceptie door 13-Nestorius-13

voorgestaan luidt dan ook, dat de Persoon des Zoons Zich verenigd heeft met de
menselijke natuur en dat het resultaat dezer vereniging ([Grieks:] henoosis) een
14-enigheid-14 ([Grieks:] henotès) – niet eenheid – is.

Deze15 formule onderscheide men van een geheel andere, volgens welke de men-
selijke natuur van de Middelaar “onpersoonlijk” ([Grieks:] anhypostatos) zou zijn.
Deze zegswijze, die bovendien minstens drieërlei zin heeft en dus allerminst eenduidig
mag heten, komt immers hier op neer, dat òf hetzij de individualiteit hetzij de inte-
griteit der betrokken natuur wordt ontkend òf deze natuur als een tweeheid wordt
gezien, die een 16-vinculum substantiale-16 [“substantieel verbindingsmiddel”] nodig
heeft, in welke rol dan in dit geval de Zoon Gods zou optreden. Geen dezer construc-
ties strookt dus met de Heilige Schrift of ook met het dogma.

Opm. 4. De geboorte uit de maagd sluit dus niet minachting 17-voor-17 het huwelijk
in – zoals [P.A.] Kohnstamm cum suis menen – maar diende integendeel tot redding
van het gehele menselijke leven, inclusief van het huwelijk.

b. De verhouding van de ambtsdrager tot het woord Gods.

Deze relatie was, anders dan bij de eerste Adam, een constante: de 18-Mid-
delaar-18 bouwde naar z’n menselijke natuur in leven en sterven op het woord
Gods en doet dit nog. Zo bleek Hij in 19-de ure-19 der verzoeking de sterkere
van Satan, waarom dan ook de engelen Hem kwamen dienen (Matteüs 4:1–
11).

c. De verhouding van de ambtsdrager tot de in hem begrepenen.

Ook deze betrekking is een andere dan voorheen. Want terwijl al de in het
eerste verbond begrepenen uit Adam zouden voortkomen en hij door Eva
ook inderdaad 20-ons-20 aller stamvader werd, heeft men aan de Christus
alleen door toerekening deel. En wel door een tweezijdige: “Dien, Die geen

10 41a–43/67: der laatste 11 41a–43/67: Nastorius [sic] 12 In 41a–41d begint hier een nieuwe
opmerking; in 43/67 begint hier geen nieuwe alinea. 13 41a–43/67: Nastorius [sic] 14 41a–
41d: eeuwigheid [sic] 15 In 43/67 begint hier geen nieuwe alinea. 16 Ontbreekt in 41a–41d.
17 41a–43/67: van 18 41a–43/67: Christus 19 67: het uur 20 41a–43/67: de ons
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zonde gekend heeft, heeft Hij (God) zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”21 (2 Korintiërs 5:21; [zie
ook:] Romeinen 8:3, Galaten 3:13, 1 Petrus 2:22–24).

Deze toerekening ligt naar beide zijden, dus ook wat het tweede deel – de
22-rechtvaardigverklaring-22 – betreft, vast in de verkiezing 23-(electie)-23, die
men 24-onderscheide-24 van de voorbestemming (predestinatie): de eerste is
slechts ten goede, de tweede zowel ten goede als ten kwade.

Zowel van de predestinatie als van de verkiezing zegt de Schrift ons dat
ze er zijn. Daarentegen deelt zij ons niet met name mede, wie in de electie
besloten zijn, dan in een enkel geval en dan nog slechts van hen die reeds lang
uit dit leven zijn 25-heengegaan-25 (vergelijk Genesis 26-25:23-26 met Maleachi
1:2 en 3 en met Romeinen 9:12 en 13). Toch tasten we in dit opzicht niet in
het duister. De predestinatie en electie worden in de tijd uitgewerkt, waarbij
de God des Verbonds Zich, naar 27-we-27 nog zien zullen, 28-op allerlei wijze-28

aan de structuur van eigen scheppingswerk houdt.

1-125.-1 De uitwerking van dit verbond in de tijd

Bij deze uitwerking wordt de rechtvaardigverklaring tot rechtvaardigma-
king.

Deze laatste geschiedt in de eerste plaats in de Middelaar, en wel in
de aanvaarding van zijn lijden en dood bij Zijn opwekking uit de doden
(Romeinen 4:25).

Deze vrucht van Z’n werk wordt nu door de verheerlijkte Christus al
de Zijnen toegebracht in hun rechtvaardigmaking, welke vervat is in die
roeping, met welke Hij geestelijk doden levend maakt. Deze levendmaking
of wedergeboorte immers is de omwending van het hart, die bewerkt, dat de
vernieuwde, vrijgesproken van 2-schuld-2 en van straf en recht hebbend op
het eeuwig leven, naar al de geboden Gods begint te wandelen.

Opm. 1. Deze daad Gods geschiedt “onmiddellijk”, dat wil zeggen niet door het mid-
del der overreding van de wil (Remonstranten) of der overtuiging van de 3-praktische
rede (school van Saumur)-3, maar rechtstreeks door het woord Gods, in de zin van
vocatio efficax [“krachtdadige oproep”]: God is het die doden levend maakt en die
de dingen die niet zijn roept alsof zij waren [zie Romeinen 4:17].

21 Geciteerd naar de Statenvertaling, met rechtzetting van enkele kleine onnauwkeurighe-
den. 22 41a–43/67: rechtvaardigheidsverklaring 23 Alleen in 45. 24 41a–43/67: onderscheidt
25 Alleen in 45. 26 41a–43/67: 26:23 [sic] 27 41a–43/67: we op allerlei wijze 28 Alleen in 45.
1 41a–45: Par. 123. 2 41a–43: schuld is 3 41a–41d: predestinatie (school van Saumar) [sic] ||
43/67: prehistorische (school van Saumar) [sic]
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Schematisch laat deze omwending zich aldus weergeven:

Men vereenzelvige deze daad Gods dus niet met de prediking van Zijn woord
door de gezanten van de Christus: de wedergeboorte immers gaat als opening
van het hart aan het woord hunner prediking 4-vooraf.-4

Opm. 2. De herleving van dit inzicht sinds het einde der vorige eeuw is vooral aan
de invloed van [Abraham] Kuyper te danken.

Intussen bleef dit gegeven van de Schrift bij hem verbonden met een tweetal
andere stellingen, die daarvan in ieder geval te onderscheiden zijn en dus afzonderlijk
dienen te worden bezien.

Deze stellingen hielden in, dat de wedergeboorte de kiem zou zijn en voorts,
dat zij gepaard zou gaan met een getuigenis van de Geest, inhoudende, dat de
Schrift Gods woord is. Met betrekking tot de eerste stelling zij opgemerkt, dat de
Schrift (Lucas 8:11 en vervolgens) het (geopende) hart met de (toebereide) aarde
vergelijkt, daarentegen het beeld van de kiem op het gepredikte woord betrekt5-: het
woord “wies”-5. Ten aanzien van de tweede gedachte het volgende. Kuyper wilde, in
tegenstelling met de ook door hem krachtig bestreden leer van het inwendige licht,
bedoeld getuigenis zuiver “formeel” houden: men verwarre z’n conceptie inzake het
testimonium Spiritus Sancti 6-(speciale)-6 [“(bijzondere) getuigenis van de Heilige
Geest”] dan ook niet met de theorie van een testimonium Spiritus Sancti generale
[“algemeen getuigenis van de Heilige Geest”]. Intussen was ook in de eerste wel
degelijk een inhoud gegeven, wat niet bevreemdt, daar een “getuigenis” nu eenmaal
niet formeel kan zijn. Bovendien is zulk een testimonium overbodig: de Schrift is in
zichzelf 7-geloofwaardig en-7 voor de wedergeborene zonder zulk een getuigenis te
erkennen. Wat zij ons zegt omtrent het getuigenis des Geestes volgt dan ook eerst op
het 8-Christ-geloof-8 en komt in deze studie dus pas later aan de orde. Derhalve zijn
bedoelde toevoegingen beide af te wijzen.

Deze kritiek mag er intussen niet toe leiden dat men nu ook de grondstelling zou
verwerpen: zij betekent in de strijd tegen de overschatting van het kerkelijk ambt in
vroeger en later tijd een belangrijke 9-winst-9.

De10 levendmaking zet ook de pistische functie (de fides qua creditur, dat wil
zeggen het geloof waarmee geloofd wordt) om. Daardoor richt dit geloof zich
nu op 11-het door de kerkelijke ambtsdragers gepredikte woord Gods,-11 met
name op de kern daarvan, namelijk op het Evangelie. Zowordt het geloof, nu
in de zin van het geloofde (fides quae creditur), gewekt door het gepredikte
woord.

4 41a–43/67: vooraf (Handelingen 16:14). 5 Alleen in 45; zie Marcus 4:8 (Statenvertaling).
6 41a–43/67: speciale 7 41a–43/67: geloofwaardiger 8 41a–43: Christ. geloof || 67: christelijk
geloof 9 Ontbreekt in 41a–43/67. 10 Deze en de volgende drie alinea’s worden in 41a–43/67
tot voortzetting van de voorafgaande opmerking gerekend. 11 41a–43/67: het gepredikte
woord Gods (door de kerkelijke ambtsdragers)
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Op dit wekken volgt dan het versterken. Dit vindt plaats deels door
hetzelfde gepredikte woord, deels door het (gelovig) gebruik van de sacra-
menten.

Het gepredikte woord dat 12-steeds-12 onvoorwaardelijk is, behelst deels
voorzegging, deels toezegging.

De voorzegging raakt de eerste, respectievelijk tweede komst van Chris-
tus, die plaats vond respectievelijk plaats vinden zal ondanks het ongeloof
onder Gods volk (Genesis 18:12, Jesaja 7:12 en volgende, Luk 1:18 en 18:8).

De toezegging daarentegen draagt een ander karakter. Zij richt zich als
belofte niet slechts tot de gelovigen, maar ook tot hun kinderen en tot de
met beiden in de gemeenschap der Kerk opgenomenen, en vergt nu, dat zij
als belofte van God, die de Betrouwbare is, ook geloofd wordt. Zo komt
deze belofte als bevel tot het verbondsverband (vergelijk “Kort Begrip [der
Christelijke Religie]”, vraag 20: “beloofd en bevolen te geloven”).

Deze wet nu draagt evenals iedere norm een tweezijdig karakter: de
gehoorzamen belooft zij de zegen en de ongehoorzamen bedreigt zij met de
wraak des verbonds.

De zegen bestaat in het opwassen in de genade, waarbij de Geest met
onze geest getuigt, dat wij kinderen Gods zijn (Romeinen 8:16; 2 Korinti-
ers 1:22 en 5:5; Efeziërs 1:13–14 en 4:30). Bovengenoemde zegen wacht
de gehoorzamen, 13-dat wil zeggen-13 de uitverkorenen voorzover deze niet
vroeg stierven.

De vloek daarentegen bestaat daarin, dat degene die het verbond bre-
ken een zwaarder oordeel treffen zal (Leviticus 26:15 [en volgende] verge-
lijk 14-[vers] 24-14; Deuteronomium 31:20; Romeinen 11:28–30; Hebreeën
10:28–31 en 12:25).

Opm. 3. Voor de versterking van z’n geloof is de schriftgelovige dus niet slechts op de
leiding die de prediking van de norm des geloofs hem biedt, aangewezen, maar ook
op het gebruik van de sacramenten, in verband met de structuur van het pistische
object ingesteld.

Opm. 4. De sacramenten zijn aan de Kerk geschonken, onderstellen derhalve, evenals
de prediking van het woord Gods, het bestaan der Kerk en dus de werking der levend-
makende kracht des Geestes op aarde. Om misverstand te voorkomen onderscheide
men intussen het ontvangen van de sacramenten en het gebruik daarvan. Zowel bij
de 15-besnijdenis en de doop van-15 volwassenen als bij Pascha en Avondmaal gingen
gebruik en ontvangst 16-bij een gezond geloofsleven samen-16; bij de besnijdenis en de
17-doop van kinderen-17 daarentegen stond en staat het enigszins anders: terwijl de
kinderen der gelovigen dit sacrament ontvangen, vindt het geloof-sterkend gebruik

12 41a–43/67: deels 13 41a–45: d.i. 14 41a–45: 44 || In de gegeven context lijkt vers 24 meer
gepast. 15 41a–43/67: besnijdenis van en de doop voor 16 41a–43/67: samen (bij een gezond
geloofsleven) 17 41a–41d: kinderdoop
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vooral door de 18-ouders en de gemeente-18 plaats. En voorzover de ontvangenden
pas na de 19-ontvangst van het betrokken sacrament-19 worden wedergeboren is een
geloof-sterkend gebruik – het pleiten op de gegeven belofte – tijdens de ontvangst
zelfs uitgesloten.

De prediking in de kerk heeft, zowel in de dienst des woords als in de cate-
chese het karakter der kerk als christelijk-pistisch levensverband in het oog
te houden. Ze is dan ook niet evangelisatie – prediking van de voorzegging
naar buiten –, maar bediening van de sleutelmacht, zowel om te openen als
om toe te sluiten. In deze zin opgevat is zij van grote invloed op de religie des
harten met haar gebed, en maakt zij van de gemeente een dapper en tegelijk
in z’n wandel met God voorzichtig volk.

De betekenis der kerk – die reeds sinds de zondeval bestaat – is dus groot.
Daarom is het van veel belang haar verhouding zowel tot de religie als tot de
andere levensverbanden goed te zien.

De kerk is christelijk-pistisch levensverband. Daardoor valt zij enerzijds
niet samen met de Christenheid, die immers haar christendom ook in andere
levensverbanden openbaart – men denke aan het christelijk gezinsleven –.

Opm. 5. Men duidt dit verschil soms aan met behulp van de termen “kerk als
organisme” en “kerk als instituut”. Deze wijze van onderscheiding is niet bijzonder
gelukkig: “organisme” ligt voor het plantenleven, “instituut” voor 20-resultaat-20 van
juridische actie vast. Daarom spreke men liever van “Kerk” en “kerk”, of – wat
wellicht nog duidelijker is – van “Christenheid” en “kerk”. Intussen vergete men
niet, dat de kritiek opminder heldere termen het verschil, dat zij beogen te formuleren
allerminst opheft. Dat is vooral in dit verband van belang, daar anders het gevaar
dreigt dat men alle christelijke actie zou willen verkerkelijken, wat niet slechts zulke
actie zou belemmeren, maar ook de kerk zou betrekken in allerlei vragen die niet op
haar weg liggen, wijl haar taak uitsluitend daarin bestaat dat zij door de bediening
van het woord Gods en van de sacramenten, alsmede door haar diaconaal werk,
het christelijk geloof heeft te wekken en te versterken. Speciaal wat de christelijke
wetenschap betreft zorge zij zich niet op het terrein 21-van-21 deze te wagen: terwijl
laatstbedoelde behalve de Schrift geheel de kosmos dient te onderzoeken, is het
dogma der kerk uitsluitend aan de Schrift gebonden en draagt het tevens een niet-
wetenschappelijk karakter.

Anderzijds verschilt de kerk van alle ander levensverband. Dit wortelt deels
in haar bestemmingsfunctie, deels in haar richting.

Reeds krachtens het eigen karakter van haar bestemmingsfunctie ontleent
zij haar bestaansrecht niet aan enig ander levensverband: een pistisch levens-
verband is sui generis [“met eigen aard”] en verschilt op die grond van gezin
en school, staat, bedrijf, enzovoort.

18 67: gemeente, onder meer de ouders, 19 41a–43/67: doop 20 41a–41d: realiteit 21 41a–
43/67: in
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Bovendien is de kerk als geheel rechts gericht: zij is immers het christelijk-
pistisch levensverband. Daardoor verschilt zij van de synagoge en andere
anti-christelijk-pistische levensverbanden. Maar tevens is op deze grond voor
een christelijke actie in de kerk, parallel aan die in de staat, geen plaats. Want
terwijl de staat alle burgers omvat, kan de kerk slechts de Christ-gelovigen
en hun kinderen als leden erkennen. Vandaar dat een “volkskerk” steeds een
contradictoir bestaan leidt.

De kerk behoort één te zijn en mag, in verband met haar prediking,
dan ook slechts naar taalkringen verschillen. Wat met deze eis in strijd is
vergoelijke men dus niet. Intussen verwarre men ook hier niet wet en subjèct:
in tal van landen bestaat een veelheid van christelijk-pistische verbanden
naast elkaar, die alle op de naam “kerk” aanspraak maken. Deze toestand
is door allerlei conflicten in het – deels reeds verre – verleden ontstaan;
bovendien wortelen vele van deze schismata vrij diep; dus vallen zij niet te
negeren en nog minder op korte termijn op te heffen. Zal echter het subjèct
ten deze ooit weer aan de wet conform worden, dan zal dit slechts de vrucht
kunnen zijn ener diepgaande bestudering van de geschiedenis der betrokken
schismata 22-en van voortdurende-22 reformatie in eigen kring. Ook met een
reünie op de basis van een der betrokken verschillen nivellerend compromis
is de zaak allerminst gebaat: ze zou de veelheid maar met één vermeerderen.
Ook hier geldt geen andere maatstaf dan de wet.

Daarbij ziet men vooral toe ondertussen niets dat niet in de Heilige Schrift
is vervat in het dogma in te dragen, daar speciaal dit pleegt scheiding te
bevorderen en hereniging te vertragen.

Opm. 6. Bij bedoelde studie zal men ook de invloed van vele verschillen in de
gangbare filosofie niet mogen verwaarlozen: een waarlijk calvinistische wijsbegeerte
zal dan ook het streven naar een hereniging in goede zin veelszins kunnen bevorderen.

Bij geheel dit streven handhave men intussen de antithese: christelijke en
anti-christelijke pistische levensverbanden kunnen er zeker bij winnen, wan-
neer zij het gemeenschappelijke in beider structuur 23-duidelijker-23 gaan
zien en bij hun optreden in rekening brengen, maar deze bezinning zal,
wanneer zij 24-bij-24 het licht der Schrift plaats grijpt, des te scherper de onver-
zoenlijke tegenstelling tussen de kerk enerzijds en de synagoge en andere
anti-christelijke pistische samenlevingsverbanden [anderzijds] aan de dag
doen treden.

22 41a–41d: van voortvarende 23 41c–41d: duidelijk 24 43/67: in
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1-126.-1 Indeling

In verband met het feit, dat de tweede Adam er niet terstond was, onder-
scheide men in het herscheppingsverbond een tweetal hoofdperioden, name-
lijk die vóór en die na de vleeswording van de Logos.

1-2.-1 Vóór de vleeswording des Woords

2-127.-2 Inleiding

A. Karakter.

In de Logosopenbaring staat de aankondiging van de tweede Adam op de
voorgrond.

B. Indeling.

In verband daarmee zijn in deze 3-hoofdperiode-3 twee perioden te onder-
scheiden, namelijk die vóór en die na de differentiëring der betrokken open-
baring.

a. De periode der niet-gedifferentieerde Logosopenbaring

1-128.-1 Inleiding

A. Karakter.

Gedurende deze eeuwen is de openbaring van de Logos nog voor alle mensen
dezelfde.

B. Indeling.

In deze periode onderscheide men weer een tweetal fasen, namelijk die vóór
en na de zondvloed.

1 41a–45: Par. 124.
1 41a–43,45: 1. || Opschrift bij dit nummer ontbreekt in 41a–41d. 2 41a–45: Par. 125. 3 41a–
45: hoofdperioden [sic]
1 41a–45: Par. 126.
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1-129.-1 Vóór de zondvloed

A. De Logosopenbaring.

Daar de mens door Satan was verleid, moest, zou er nog sprake zijn van
een weer-leven-met-God, de eerste toenadering van Gods zijde komen, wat
alleen mogelijk was door de liefde Gods.

Welnu, God is gekomen. Z’n liefde vertoont, met het oog op de nieuwe
toestand, het karakter van genade: reeds in het paradijs kondigt Hij de
Middelaar van het nieuwe verbond aan. En wel als het zaad der vrouw dat in
vijandschap zal leven met het zaad der slang, maar in deze strijd overwinnen
zal.

B. De religie.

1. Correlaat met deze wijziging in openbaring verandert ook de religie.
Hoewel van haar vervalsing gered, werd ze niet hersteld in de oude toestand,
maar wordt ze, gelijk paste bij de nieuwe situatie, tot genade-religie. Evenzo
houdt het vernieuwde geloof niet alleen meer voor waarachtig het vroeger
gesproken woord Gods, maar evenzo de belofte Gods omtrent de redding
van allen die deze belofte geloven (het “niet alleen anderen, maar ook mij”
van de Heidelbergse Catechismus [Zondag 7, vraag 21]).
2. Dit geloof is echter niet een deel van allen: niet weinigen verwerpen in
hoogmoed de beloften Gods.

Dat2 verschil is reeds empirisch te ontwaren in het eerste gezinsleven. Eva
aanvaardt de belofte en steunt op de God des Verbonds (Genesis 4:1). Kaïn
daarentegen is hoogmoedig: wanneer God z’n offer niet aanneemt ontsteekt
hij in toorn, luistert niet naar de waarschuwing voor een nieuwe zonde en
bekommert zich zelfs na z’n boze daad slechts om het behoud van zijn nu
door een speciale vloek getroffen leven (Genesis 4:3–14).

Opm. Ook over dit verschil gaat de raad Gods. De predestinatie, die op alle ont-
wikkeling betrekking heeft, is in betrekking tot het inslaan van deze twee wegen
uiteraard tweezijdig ([Latijn:] gemina); wanneer ze een beslissing ten goede inhoudt
heet ze verkiezing, waarom de electie, indien men haar maar onderscheidt van de
predestinatie, dan ook niet gemina is.

3. In verband met dit verschil in het menselijk geslacht openbaart zich thans
daarin de antithese. Deze laat zich uiteraard ook opmerken in de uitwerking
van de taak, de mensheid opgedragen, en in 3-de-3 culturele resultaten van
haar inspanning.

1 41a–45: Par. 127. || Zie ook §89 van 32–39. 2 In 41c, 41d en 67 begint hier geen nieuwe
alinea. 3 Alleen in 45.
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1-130.-1 Na de zondvloed

A. De aanvulling in Logosopenbaring bij Noach.

1. Hoewel het geloof aan de beloften Gods bleef (Genesis 5:24) nam de zonde
hand over hand toe en werd de aarde zelfs vervuld met wrevel. Daarom
berouwde het God dat Hij de schepselen had gemaakt. Toch vernietigde
Hij Z’n werk niet, maar besloot 2-Hij-2 het uitbreken der zonde te verzwak-
ken.
2. Tegelijk met de mededeling van dit voornemen aan Noach maakt Hij
ook, ter aanduiding van het leven na de zondvloed in vertrouwen op Zijn
genade, de term “verbond” aan Noach bekend (Genesis 6:18). In deze bedie-
ning van het verbond met de zo sterk getuchtigde maar daardoor juist
behouden mensheid ziet God niet slechts af van bestraffing door een tweede
zondvloed, maar deelt Hij dit voornemen ook mede, waarbij Hij het ver-
schijnen van de regenboog tot herinnering aan Zijn belofte stempelt. Hij
veroorlooft tevens het gebruik van dierenvlees voor voeding, belooft een
regelmatige afwisseling van seizoenen en beteugelt de zonde door de opname
van de reeds vroeger uitgeoefende (Genesis 4:23) bloedwraak in het over-
heidsrecht.

B. De religie.

1. Door het geloof – niet alleen bij de Semieten gevonden! – aan de aldus
verrijkte belofte wordt de periodieke cultivering van het land en van de
daarvoor benodigde dieren mogelijk. In dit geloof is het vertrouwen op de
grondbelofte van redding verondersteld.
2. Intussen brengt het ongeloof – ook bij de nakomelingen van Sem! – er
toe bepaalde samenhangen (bijvoorbeeld tussen wolkenhemel en aarde of
ook tussen de beide seksen), ambten (ambtsdragers), dingen (zon en maan,
enzovoort) of functies (denken, voorstellen) als goddelijk te beschouwen.
Ook op de door God ingestelde periodiciteit der seizoenwisseling werpt
zich het ongeloof door de miskenning van God in de verering van vege-
tatiegoden. Door dit alles maakt de zekerheid des geloofs plaats voor een
besef van onveiligheid. Zo verstaat men hoe het animisme kon vergeten
dat de niet-menselijke aardse schepselen alleen via de mensheid in religi-
eus verband met God staan, en, uitgaande van het juiste inzicht, dat er ook
bij dieren van psychisch leven sprake is, dit verklaarde als een gevolg van

1 41a–45: Par. 128. || Zie ook §90 van 32–39. 2 Alleen in 45.
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zielsverhuizing en op deze wijze kwam men tot de uitvaardiging van het
slachtverbod, waardoor men de weldaden in het noachitisch verbond goed-
deels van hun kracht beroofde.

Opm. 1. De verwarring van ziel en psychisch leven is reeds oud.

Opm. 2. Het verbond met Noach is dus een fase van het genadeverbond en wel de
tweede van de periode met niet-gedifferentieerde Logosopenbaring.

De ontkenning van dit karakter hangt samen met een tweetal misvattingen. Vol-
gens de eerste zou het leven tussen zondeval en zondvloed nog de nabloei van het
scheppingsverbond hebben gebracht, terwijl volgens de tweede het genadeverbond
pas bij Abraham zou zijn begonnen. Geen dezer opvattingen is juist: de hoofdincisie
der geschiedenis valt niet bij de zondvloed, maar bij de zondeval; en het genade-
verbond begint reeds in het paradijs wanneer bij ontstentenis van een waardige
ambtsdrager God in de moederbelofte voorziening belooft.

Daarmede vervalt ook de mogelijkheid de verhouding tussen het verbond met
Noach en dat met Abraham in het schema natuur-genade onder te brengen.

b. 1-De periode der gedifferentieerde Logosopenbaring.-1

2-131.-2 Inleiding

A. Karakter.

Terwijl de aanvulling in Logosopenbaring bij Noach nog aan geheel de
mensheid wordt bekend gemaakt, treedt er ten tijde van Abraham een merk-
waardig verschil op: de nieuwe aanvulling in Logosopenbaring wordt slechts
aan een kleine kring verstrekt.

B. Indeling.

Men onderscheide ook hier twee fasen, namelijk de patriarchale en de natio-
nale.

1-132.-1 De patriarchale fase

A. De Logosopenbaring.

Zij heeft rechtstreeks betrekking op de geboorte van de beloofde Messias,
die als het zaad eerst van Abraham, dan van Izaäk, vervolgens van Jakob en
eindelijk van Juda wordt aangekondigd.

1 Ontbreekt in 41a–43. 2 41a–45: Par. 129.
1 41a–45: Par. 130. || Zie ook §91 van 32–39.



198 uitgaven 41a–45

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 198.

Deze openbaring onderstelt die aan Noach, doch brengt daarbij de verze-
kering van Abraham, respectievelijk aan één zijner nazaten, dat in hem al de
geslachten des aardrijks zullen gezegend worden, waartegenover hem naast
de altijd geldende eis “Wees oprecht en wandel voor Mijn aangezicht” [zie
Genesis 17:1] die van geloof speciaal ook aan deze belofte wordt gesteld. Als
sacrament dient de besnijdenis, die de uitrukking van de zonde betekent en
verzegelt.

B. De religie.

1. Ongeloof en geloof, ook wel speciaal inzake deze belofte, worstelen in de
harten van Abraham en Sara en in die van hun nakroost.
2. Ondertussen duurt ook de uitsluitend-noachitische religie voort (Melchi-
zedek enzovoort). Zij lijdt evenwel slechts een veelal kwijnend bestaan. Doch
hoewel de volkeren steeds meer door onzedelijkheid, animisme en idealisme
van de ware religie vervreemden, houdt God Z’n goedheid jegens hen niet in:
een concreet oordeel treft alleen bepaalde streken bij ergerlijke ontwikkeling
van zonde (Sodom).

1-133.-1 De nationale fase

A. De Logosopenbaring.

1. De Logos richt Zich eerst tot Mozes en Aäron en roept hen Abrahams
zaad uit Egypte te leiden. Als sacrament dient het Pascha, de maaltijd van
het offerlam, die Israël eraan herinnerde, hoe de engel des verderfs hun met
bloed getekende huizen voorbijging.
2. De inscherping van de wet der tien geboden onderstelt, behalve het voor-
afgaande, ook de verlossing uit Egypte.

Van2 deze wet zijn te onderscheiden de geboden voor het staatsleven – die
thans de bloedwraak van het familierecht beteugelen – en de voorschriften
inzake de ceremoniële handelingen, die de beloften bevestigden, of dienden
om aan de daden van de God des Verbonds te herinneren en vermenging
met de in de omgeving wonende heidenen tegen te gaan (bijvoorbeeld het
verbod bepaalde dieren te eten, die in menige heidense religie een voorname
rol speelden juist op grond van hun verband met graf en dood).

Opm. In scherpe tegenstelling met het mortalisme bij enkele volkeren in de omgeving,
dat met de dood een mogelijkheid voor rijke ontplooiing gegeven achtte, bleef het
woord Gods de dood als straf zien. Dat er intussen ook reeds aan Israël iets bekend

1 41a–45: Par. 131. || Zie ook §91* van 32–39. 2 In 43/67 begint hier geen nieuwe alinea.
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was omtrent het verschil in toestand na de dood tussen hen die Gods beloften
aanvaarden en [hen die deze] verwerpen, en vooral omtrent het verschil na de
opstanding (Psalm 49), is uiteraard iets geheel anders.

3. Het pre-functionele ambt van de Messias wordt afgeschaduwd in de drie
ambten van profeten, priesters en koningen, die naast elkaar staan. De Mes-
sias echter zal ze alle tezamen bekleden: Hij zal een profeet zijn als Mozes en
een koning als David. Meer moeite leverde het priesterschap op, dat immers
aan een andere stam dan aan die van Juda gebonden was. Vandaar dat de
voorspelling van de Messias als priester-koning spreekt van een toekomst
in welke de differentiatie van de openbaring aan Abraham zal zijn opgehe-
ven: de Messias zal priester zijn naar de ordening van Melchizedek 3-(Psalm
110)-3. Deze 4-voorzeggingen-4 zijn vast, ook al worden ze niet geloofd, zelfs
niet door hen, die als leden der heilige linie, bij haar vervulling het nauwst
betrokken zijn (Jesaja 5-7:1–17-5).

B. De religie.

1. De speciale beloften aan Israël vragen ook een speciaal geloof. Ongeloof
en bondsbreuk bij de leden van de volksgemeenschap worden dan ook streng
berispt. Nemen deze de vermaning niet ter harte, dan komt de vloek om de
verbreking van het verbond. Daarbij is weer verschil: de zonde is ernstiger
naar mate de toezegging vaker werd herhaald (Deuteronomium 6-29:20–
21-6), het verbond juist is vernieuwd (Jozua 5:1–9), het gebod bepaalder
(Jozua 6:18 en 7:1), de belofte meer toegespitst op één familie (2 Samuël
7 en Jesaja 7:17), de profetie minder schaars (Jesaja 24:6) of de reformatie
onder het volk krachtiger (Zacharia 5:3) was, en daardoor de breuk resoluter.
Correlaat met de schuld verschilt ook de straf: soms treft de vloek zelfs het
door de gestrafte gecultiveerde (Jozua 7:24, Zacharia 5:4)!
2. Intussen blijft God ook een God der volkeren die deze rechten niet ken-
nen (Psalm 147:20), zonder de (dat wil zeggen deze) wet leven (Romeinen
7-2:12-7), maar 8-dan ook, zonder de(ze)-8 wet geoordeeld, alleen door onge-
loof aan de hun wel geopenbaarde beloften verloren gaan. Dat heft niet op,
dat God goed is zowel over de enkele buiten de gemeenschap van Israël en z’n
Paschafeest gesloten vreemdeling (Exodus 12:43 en Deuteronomium 10:18),
als over gehele groepen. Zo staat bijvoorbeeld tegenover de strenge straf die
Egypte en Babel treft wegens verharding, de goedheid Gods jegens Ninevé,
wanneer reeds de dreiging van het oordeel het tot inkeer brengt.

3 Alleen in 45. 4 41a–43/67: beloften 5 67: 7:1–9 6 41a–45: 29:21 7 41a–41d: 2:22 8 41a–
43/67: dus ook, zonder deze



200 uitgaven 41a–45

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 200.

1-3.-1 Na de vleeswording des Woords

2-134.-2 De opheffing van de differentiëring in Logosopenbaring met de
prediking van de Christus

A. De Logosopenbaring.

1. De beloofde Messias werd ontvangen uit de Heilige Geest (Matteüs
3-1:18-3) en geboren uit de maagd Maria. Zo is Hij het hoofd der nieuwe
mensheid, doch – anders dan de eerste Adam – zonder zonde. In het bezit
van alle functies voldeed Hij ook in alles aan de eis der gehoorzaamheid,
daarbij – als geboren onder de Joodse wet – uiteraard ook gebonden aan al
de speciale wetten geldend voor het Joodse volk. Door Z’n op geheel enige
wijze verbonden zijn met de Logos – Die immers de gestalte van een dienst-
knecht had aangenomen (Filippenzen 2:7) – droeg Hij ook de toorn van God
tegen de zonde. Zo verloste Hij de Zijnen van de vloek der wet, dat wil zeggen
van de vloek die de overtreder van de wetten, door God uitgevaardigd, treft.
Daarna uit de doden opgestaan, sterft Hij niet meer, maar zendt, ten hemel
opgevaren en volkomen verheerlijkt, de door Hem verworven geestesgaven
uit over Zijn volk. Zo hun gevend van Zijn geest – de geest der gehoorzaam-
heid – heet Hij zelf het hoofd van dit lichaam (Kolossenzen 1:18) en de geest
(2 Korintiërs 3:17) die Z’n volk bewaart in gemeenschap met zichzelf.
2. Correlaat met de vervulling van de belofte is ook de wet voor het bonds-
volk gewijzigd. Ten eerste is door de vervulling van de belofte de voltrekking
van de op deze vervulling vooruitwijzende ceremoniële handelingen zinloos
geworden: de Christenen zijn vrij van de desbetreffende geboden. Terwijl het
staatkundig verschil tussen Israël en de volkeren, voorzover het nog bestond,
wordt gehandhaafd – de Christenen uit de heidenen waren niet aan de Joodse
staatswetten onderworpen –, is het religieuze verschil opgeheven: de predi-
king van het genadeverbond sluit weer aan bij de niet aan Abraham en Israël
gebonden vorm.

B. De religie.

1. Naast elkaar leven nu in Zijn gemeenschap de Christenen uit de Joden
en uit de heidenen. Voorzover beiden de oude beloften geloofden, hadden
ze in de Christus slechts de vervulling van deze toezeggingen te ontdek-
ken – vandaar enerzijds de uitvorsende vraag van Nathanaël (Johannes
4-1:48-4) en aan de andere kant de bekering van 3000 zielen op één dag
(Handelingen 2:41) –. Radicale omkeer daarentegen was nodig wanneer ze

1 41a–43,45: 2 2 41a–45: Par. 132. || Zie ook §92 van 30–39. 3 41a–43/67: 2:18 [sic] 4 41c–
43/67: 1:19 [sic]|| 41a–41b, 45: 1:49 || In E. Nestle’s Novum Testament Graece, 21e ed.: 1:48.
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de beloften vroeger niet verstonden (Paulus) of 5-verwierpen-5 (heidenen).
Doch allen leven thans als door de Christus gerechtvaardigd en gereinigd.
2. Zij weten nu als gelovigen alles (1 Johannes 6-2:20-6 [Statenvertaling]),
dat wil zeggen met betrekking tot de vroeger goeddeels verborgen wil Gods
omtrent de verlossing, en brengen in dankbaarheid vruchten des geestes
voort.
3. Daarbij leven en sterven ze in verwachting van de wederkomst van de
Christus. Want ook over hun sterven valt, nu ze de dubbele komst van de
Zoon Gods kunnen onderscheiden, helderder licht. Sterven blijft ook thans
een losgemaakt worden uit de samenhang, waartegen men opziet (2 Korinti-
ers 5:1–4). Liever had men, dat de Christus weder kwam, zodat de gang naar
het graf, die slechts weinige gelovigen werd gespaard, vervangen werd door
een plotselinge, ook voor hen nodige 7-verandering-7. Doch tweeërlei uitzicht
troost de Christenen die vroeger sterven. Het eerste is dit, dat de straf, die
ook over hen als kinderen van Adam komt, gepaard gaat met een zegen.
Want wel wordt bij hen ook de levenseenheid gebroken, maar tegelijk is ook
de strijd tussen “geest” en “vlees”, die hun leven 8-verteerde-8, ten einde:
terwijl hier op aarde ook bij hen de boze begeerten uit het hart kwamen,
woont hun ziel, dan daarvan gereinigd, bij de Heer 9-in-9 (2 Korintiërs 5:8).
En ook hun lichaam zal straks volgen: het valt, hoewel in verderfelijkheid,
oneer en zwakheid begraven, evenmin als hun ziel aan de dood ten prooi: dit
zaad zal, daar het in verband staat met de Heilige Geest, als een geestelijk
lichaam worden opgewekt (1 Korintiërs 15: 10-42–44-10). De gelovigen die de
wederkomst van de Christus wèl beleven, zijn tot op dat moment eveneens
11-sterfelijk-11 en moeten onsterfelijkheid “aandoen”.

Beide groepen van Christenen, de opgewekten en de veranderden, zijn
dan ontheven aan de macht van de tweede dood, aan welke de overigen
zullen worden onderworpen (Openbaring 20:14 en 21:8 tegenover 2:11 en
20:6).

Opm. “Onderworpen zijn aan de dood” is niet “vernietigd worden” evenmin als
“voortbestaan” hetzelfde is als “onsterfelijk zijn”. Beide verwarringen vindt men
bij de voorstanders van de zogenaamde conditionele onsterfelijkheid. Men kan hen
alleen goed 12-weerleggen-12 wanneer men niet alleen de eerste maar ook de tweede
fout vermijdt: de Schrift leert dat alle mensen na de dood naar ziel en lichaam voort-
bestaan, maar tevens – in afwijking met het humanistisch spraakgebruik, hetwelk
alleen aan het hogere maar dan ook aan het hogere van alle mensen onsterfelijkheid
toekent, en dit aan deze zijde van het graf! – dat alleen de Christ-gelovigen, en dit
pas na de opstanding en als gehele mensen, onsterfelijkheid zullen aandoen.

5 41a–41d: aanvaardden 6 41a–41d: 1:21 [sic] 7 41a–41d: veranderingen 8 43/67: verteert
9 Alleen in 45. 10 41a–45: 42 en 43 11 41c–41d: verderfelijk sterfelijk 12 41d–43/67: voorleg-
gen [sic]



202 uitgaven 41a–45

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 202.

1-135.-1 De strijd in het leven van een Christen

Zo ligt het centrum van ons leven buiten onszelf, en evenzeer buiten de eerste
Adam, met wie we ondertussen als levende zielen samenhangen. Door God
hersteld in de juiste verhouding tot Hem, leren we gehoorzaam zijn aan het
liefdegebod door de geest van Christus, die de door God van allen gevergde
liefde in ons hart uitstort.

Intussen is ook deze rust niet zonder strijd, die correlaat is met de pre-
diking van zegen en vloek in de volle Logosopenbaring. Want krachtens de
herstellende werkzaamheid Gods houdt onze pistische functie voor waar en
zeker wat deze openbaring ons zegt, namelijk dat we een eeuwig verbond met
God hebben en dus ook 2-in-2 betrekking tot ons geldt wat ze zegt omtrent
de zegen en de vloek van dat verbond. Want zolang we dit verbond hou-
den, en het eigen vlees doden, werken alle dingen ons mede ten goede en zijn
we, ondanks onze zonden en blijkens de kastijding, in leven en sterven des
Heren, onverschillig of we dat weten of (in slaap en bewusteloosheid) niet
weten. Doch indien we ons afkeren van de Christus, verbergt God ook voor
ons Zijn aangezicht en wacht ons, indien we niet wederkeren, een oordeel
dat zwaarder zal zijn dan zij hebben te duchten die een geringer openbaring
hebben veracht. Dienovereenkomstig woedt in het leven juist van de Christen
voortdurend de strijd tussen “vlees” en “geest” (Romeinen 73), dat is tussen
oude en nieuwe mens.

Opm. Deze strijd sluit die van de ene functie tegen hypertrofie van de andere niet uit.
Doch laatstgenoemde moeite, hoewel een gevolg van de zondeval, vindt men ook bij
hen, die de strijd van de Christen geheel vreemd is. Zij achten de oplossing van deze
moeilijkheid het voornaamste en pogen haar in eigen kracht meester te worden. Dit
noemt Paulus echter juist “vleselijk”.

1-136.-1 De strijd tussen Kerk en wereld

Wijl bij deze tweestrijd nog komt de bestrijding van buiten, dat wil zeggen
van de zijde der wereld en vooral van Satan, zijn de Christenen 2-allereerst-2

aangewezen op het gebed. 3-Daarnaast hebben zij in deze strijd-3 elkander te
helpen. Zo betoont zich de aanwezigheid van het lichaam (= romp) van de
Christus (= hoofd) in 4-de-4 samenwerking der gelovigen, niet het minst bij
de gezinsopvoeding van de volgende generatie.

1 41a–45: Par. 133. || Zie ook §93 van 30–39. 2 41d–43/67: de 3 41c: 8 || Hoofdstuk-nummer
ontbreekt in 41d–43/67.
1 41a–45: Par. 134. || Zie ook §94 van 30–39. 2 Alleen in 45. 3 41a–43/67: In deze strijd
hebben zij 4 Ontbreekt in 43/67.
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Als middelen om elkaar deze hulp in breder kring dan het gezin te verlenen
komen zowel verenigingen als organisaties in aanmerking.

Het christelijk verenigingsleven beoogt, dat Christenen elkaar helpen het
inzicht te verscherpen voor de tegenstelling tussen Kerk en wereld en voor
de structuur van de kosmos, opdat de leden der Kerk zelf verschillende
terreinen en dientengevolge ook de verschillende levensverbanden met de hen
typerende prevalerende functies helder onderscheiden.

Daarnaast is echter organisatie nodig. Deze bedoelt openlijke aanvallen
en geleidelijke ondermijning van deze structuren door leugen en dwaling
tegen te staan door mobilisering van al de macht over welke de samenwer-
kende Christenen kunnen beschikken.

Wanneer het georganiseerde leven behoefte heeft aan vaster kaders wordt
het van organiserend instituerend: het product van deze actie is een instituut.
Zulke instituten zijn niet rustende standbeelden, maar 5-“lichamen”-5 in
welke mensen 6-werken-6 krachtens een zekere opdracht, en tegelijk door
hun werk terugwerken op hun lastgevers.

Ook bij deze verschillende vormen van samenwerken blijft de norm Gods
woord. Vandaar dat de Logos eist, dat overal dit woord wordt gepredikt,
verbonden met de dienst der sacramenten die heen wijst naar de vervulling
van de belofte in het verleden, terwijl de sacramenten zelf onderhouding
van het geloof door Hem in het heden aanduiden en beloven. Er is dan ook
alles aan gelegen, dat overal, waar dit nog, of opnieuw, nodig is, de Christ-
gelovigen zich verbinden tot de stichting en onderhouding van een instituut
dat de geregelde bediening van woord en sacrament beoogt. Daarbij zijn zij
gehouden dit instituut te laten functioneren door de ambten die Christus
daarvoor heeft ingesteld.

Opm. Dat men reeds vroeg deze eis heeft veronachtzaamd en niet zelden tot in
onze tijd in deze fout volhardt, werkt uiterst bedenkelijk terug op de christelijke
samenwerking in vereniging en organisatie.

Dit instituut nu is de christelijke kerk (als instituut). Ze onderstelt niet alleen
de verkiezing en het verbond, doch ook de blijvende aanvaarding van het
laatste, en kan daarom, hoewel lokaal en nationaal gekleurd, slechts zelden
en dan nog zeer kort alle leden van een volk omvatten. En zelfs dan is ze niet
zonder meer een pistisch, doch wel degelijk een christelijk-pistisch instituut.

Nergens opgekomen zonder de actie van het georganiseerd christelijk
leven, staat dit christelijk instituut met pistische doelstelling, evenals de haar
organiserende macht, op historische basis. Het beweegt zich dan ook op
het gebied van de taal, heeft eigen sociale omgangsvormen (het ambtelijk
bezoek), goederen in eigen beheer, een eigen schoonheid (met roeping tot

5 41a–43/67: lichamen 6 Ontbreekt in 41a–41d.
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een eigen kerkkunst), een eigen recht (kerkrecht) en eigen zeden. De doel-
stelling is echter pistisch. Vandaar dat de ambten van dit instituut uitsluitend
liggen in de pistische kring en niet mogen [worden] verward noch met het
pre-functionele ambt van Adam en de Christus noch met de ambten van
gezagdragers in levensverbanden (algemeen of christelijk) met een boven-
linguale, doch niet pistische prevalerende functie – wat voert tot tirannie en
belemmering van steeds nodige reformatie –. Vandaar anderzijds ook, dat
alle eigen activiteit van dit instituut op niet-pistisch terrein ondergeschikt
dient te zijn aan de ongestoorde werking der (christelijk) pistische functie,
en bijvoorbeeld de opleiding van haar toekomstige ambtsdragers door het
instituut zich behoort te beperken tot de toebereiding voor hun toekomstig
praktisch werk (door hulppredikerschap).

Deze samenwerking van Christenen vindt op de aarde plaats en is dus
in de tijd waarneembaar. In haar innerlijke strijd kampen echter onzicht-
bare machten mee. Ook deze staan echter in dienst van haar 7-onzienlijke-7

Koning. Dat brengt ons op het verband tussen hemel en aarde.

7 41a–41d,67: onaanzienlijke [sic]
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Deel 1-III-1. Het verband tussen hemel en aarde*

2-137.-2 Inleiding

We hebben thans de voornaamste ons bekende structuren van het geschapene
behandeld: in Deel 3-i-3 bespraken we namelijk de enkele gegevens omtrent
de hemel 4-en-4 in Deel 5-ii-5 kwamen die omtrent de aarde aan de orde.

Rest nog een ogenblik de aandacht te vestigen op het verband tussen
6-deze twee-6.

1-138.-1 De gegevens omtrent dit verband

2-Inzake-2 dit verband is ons weinig bekend. 3-Kennis daaromtrent-3 ontlenen
we immers uitsluitend aan het woord Gods, dat echter op dit punt uiterst
sober is.

In hoofdzaak komen de ons verstrekte gegevens hierop neer, dat de enge-
len invloed uitoefenen op het aardse leven, zowel ten goede als ten kwade,
doch dat deze invloed 4-sinds het doorstaan van de verzoeking (Matteüs
4:11)-4 ter beschikking staat van de 5-Christus, Die na Zijn verhoging som-
tijds de hemel opent om te bemoedigen wie voor Zijn zaak lijdt (Handelingen
7:55 en Openbaring 3:8).-5

Opm. 6-Van engelen-invloed ten kwade is “bezetenheid”-6 wel de meest abnormale
vorm.

1-139.-1 De negatieve betekenis van deze gegevens [39–45]

Hoe sober deze gegevens ook mogen zijn, toch hebben ze grote waarde. En
dat niet slechts voor het praktische leven, maar evenzo voor de wijsbegeerte.

Want wel kan laatstgenoemde over dit verband 2-weinig-2 meer zeggen
dan dat het verschilt van alle andere tot nu toe besproken verbanden. Maar
dit weinige is genoeg 3-om zowel-3 negatie als tal van speculaties af te snijden.

1 32: iv 2 32–39: §94*. || 41a–45: Par. 135. 3 32: ii 4 Ontbreekt in 41c–43/67. 5 32: iii
6 32–39: beide
1 32–39: §94**. || 41a–45: Par. 136. 2 32: Omtrent 3 32: De kennis inzake dit terrein 4 Vanaf
39. 5 32: verhoogde Christus. 6 32: “Bezetenheid” is van deze invloed ten kwade
1 39: §94***. || 41a–45: Par. 137. || De hoofdtekst is vanaf 39; de tekst volgens 32 is weerge-
geven hierna. 2 39: positief weinig 3 39: zowel om

*Opmerking redacteur. Hierna zijn de teksten van 32–45 wederom gecombineerd tot en met
de bespreking van de kennis in het Aanhangsel.
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i. Negatie treedt daar op, waar men met sommige stromingen in de gangbare
wijsbegeerte vergeet, dat er een engelenwereld is, het correlaat van het aardse
geschapene negeert en dus ook het aardse deel van de kosmos niet ziet zoals
het is (vergelijk de derde bede [zie Heidelbergse Catechismus, Zondag 49]).
ii. Een gevarieerder beeld toont de speculatie. De meest bekende typen mo-
gen hier aangestipt [A–D].

A. Het dualistisch-trichotomistische type.

Men ziet de kosmos drieledig: hemel, aarde en hel, en vat de aarde en
speciaal de mens op als een drieledig iets, 5-waarvan het laagste demonisch,
het hoogste hemels 4-zou zijn-4,-5 en het tussenliggende, zoal niet uit deze
twee gemengd, dan toch aan beider invloed onderworpen is.

B. Het functionalistisch-dichotomistische type.

Het verband tussen hemel en aarde vereenzelvigt men niet zelden met het
verband tussen de hogere en lagere functies der mensen. Deze zouden dan
zijn samengesteld uit een geestelijke en stoffelijke substantie en de eerste
zou min of meer trekken van 6-verwantschap-6 vertonen met de hemelse
geesten.

7-Daarentegen-7 valt het volgende op te merken.

1. Bij ons onderzoek van de kosmos hebben we wel vele dingen, maar geen
substanties aangetroffen.

Opm. 8-Hypostasis-8 is in de Heilige Schrift vaste grond in religieuze 9-zin.
Bij het gebruik buiten de Schrift-9 onderscheide men ook ten aanzien van dit

woord niet- en wèl- wetenschappelijk en binnen de wetenschap weer vakwetenschap-
pelijk en wijsgerig spraakgebruik.

Hier10 hebben we uiteraard uitsluitend met het laatste te maken. En dan sluit het
woord steeds het bezit van een zelfgenoegzame grond (zelfgenoegzaamheid 11-niet-11

in de zin van gezindheid!) 12-in, waarmee het gebruik in deze zin natuurlijk geoor-
deeld is-12.

2. Dit standpunt onderscheidt de geest des mensen niet van de hogere func-
ties, met andere woorden het huldigt een functionalistische opvatting inzake
het hart des mensen.
3. Op deze wijze komt niet tot zijn recht, dat de individuele mens 13-ook-13

functioneel bezien een ongebroken subjectseenheid is.

4 39,43/67: is 5 Ontbreekt in 41a–41d. 6 41a–41d: wetenschap || 43/67: verstand 7 39: Daar-
tegen 8 39–45: Hypostasis 9 39: zin. Dat is op zichzelf nog geen reden, de term “substantie”
te vermijden. Bovendien 10 In 39 komt deze alinea in de hoofdtekst voor; in 41c–41d komen,
naast deze, ook de vorige alinea in de hoofdtekst voor. 11 Ontbreekt in 39–41d. 12 39:
in. Erkenning van objectsfuncties is dan ook met substantialistisch denken onverenigbaar
13 Vanaf 41a.
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4. De religie is 14-bij deze opvatting-14 aangewezen op een vermeende, het
ding immanente doelmatigheid of op ascese.
5. Men ontkent voor de hogere functies het genetisch verband waarin de
individuele mens 15-tot Adam staat-15.

C. Het verschil tussen hemel en aarde vereenzelvigt men onder vermijding
van het functionalisme, met het intra-individuele verband tussen het hart
(ziel, geest) en de functiemantel (lichaam) der mensen. De gedachte aan een
samenstelling houdt men echter bij.

16-Daartegen-16 dient [te worden] gewaarschuwd op de volgende gronden.

1. 17-“Geest”-17 betekent in de Heilige Schrift 18-richtingsprinciep-18. Van-
daar dat dit woord in de zin van religieus centrum bij schepselen 19-ge-
bruikt kan worden-19 zowel voor aardse als voor hemelse schepselen, die
20-gericht zijn om God – al of niet gehoorzaam –-20 te dienen. Uit deze
gemeenschappelijke benaming van schepselen, die op deze wijze slechts naar
één zijde benoemd worden, doch overigens tot 21-verschillende-21 werel-
den behoren, te besluiten tot het bestaan van een veel 22-verder-22 strek-
kend verband, heeft (ook in de Heilige Schrift) geen enkele grond. Wanneer
het spiritualisme, z’n 23-individualistische-23 oorsprong getrouw, het ambt
negeert, moge het bedenken dat de realisten (in de Middeleeuwse zin van het
woord) met even veel (of 24-even-24 weinig) recht uit de ambtsnaam “engel”
(dat is “bode”) besloten tot het verband tussen hemelse en aardse hiërar-
chie.
2. Het verband tussen hart en functie is van huis uit intra-, niet inter-
individueel. Het hart is dan ook niet een toevoegsel: eerst na de dood 25-komt
het tot een afzonderlijk individueel bestaan der ziel.-25 Wie dit vergeet ont-
kent het verband tussen Adam en de mens in zijn geheel.
3. Ook na de dood wacht de ziel de opwekking van het lichaam, ook
daarin verschillend van de engelen. En het ideaal van de Christen is dus niet
“wederkeer naar het vaderland der zielen”, maar het bewonen van de nieuwe
aarde, waarop gerechtigheid woont.
4. Ook in de eschatologie staat de paganistische opvatting omtrent 26-de-26

verlossing diametraal tegenover de christelijke, die 27-pas rust-27 vindt wan-
neer ze verneemt, dat hemel en aarde bevrijd zullen zijn van ongerechtig-
heid.

14 Vanaf 41a. 15 39: staat tot Adam 16 41a–41d: Daarentegen 17 39–45: Geest 18 39: bewe-
gingsprinciep 19 39: kan [worden] gebruikt 20 39: in beweging zijn om God 21 39: geheel
verschillende 22 Ontbreekt in 41a–41d. 23 39–41d: nominalistische 24 Ontbreekt in 41c–41d.
25 39: krijgt de ziel een afzonderlijk individueel bestaan. 26 Ontbreekt in 39. 27 39: rust
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D. Het verband tussen hemel en aarde vereenzelvigt men 28-met dat tussen
God en de Christen.-28

Daartegenover bedenke men dit:

1. dat ook de hemel een schepsel is en hemelzucht dus iets anders dan ware
religie;

2. dat het verlangen van de Christen naar de hemel, primair niet de hemel
maar de verheerlijkte Christus betreft.

Tekst volgens 32
§94***. De negatieve betekenis van deze gegevens

Hoe sober deze gegevens ook mogen zijn, toch hebben ze grote waarde. En dat
niet slechts voor het praktische leven, maar evenzo voor de wijsbegeerte.

Want wel kan laatstgenoemde over dit verband positief weinig meer zeggen
dan dat het verschilt van alle andere tot nu toe besproken verbanden. Maar dit
weinige is genoeg om tal van speculaties af te snijden.

De meest bekende mogen hier [worden] aangestipt.

A. Het verband tussen hemel en aarde vereenzelvigt men niet zelden met het
verband tussen de hogere en lagere functies der mensen. Deze zouden dan zijn
samengesteld uit een geestelijke en stoffelijke substantie en de eerste zou min of
meer trekken van verwantschap vertonen met de hemelse geesten.

Daartegen valt het volgende op te merken.

1. Bij ons onderzoek van de kosmos hebben we wel vele dingen, maar geen
substanties ontmoet: God alleen is de hypostasis, dat wil zeggen de vaste
grond van heel de kosmos.

2. Dit standpunt onderscheidt de geest des mensen niet van de hogere functies,
met andere woorden het huldigt een functionalistische opvatting inzake het
hart des mensen.

3. Op deze wijze komt niet tot z’n recht, dat de individuele mens functioneel
bezien een ongebroken subjectseenheid is.

4. De religie is aangewezen op een vermeende het ding immanente doelmatigheid
of op ascese.

5. Men ontkent voor de hogere functies het genetisch verband waarin de indivi-
duele mens staat tot Adam.

B. Het verband tussen hemel en aarde vereenzelvigt men, onder vermijding van
het functionalisme, met het intra-individuele verband tussen het hart (ziel, geest)
en de functiemantel (lichaam) der mensen. De gedachte aan een samenstelling
houdt men echter bij.

Daartegen dient [te worden] gewaarschuwd op de volgende gronden.

28 39: wel met dat tussen de Christen en God.
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1. Geest betekent in deHeilige Schrift bewegingsprinciep. Vandaar dat dit woord
kan [worden] gebruikt zowel voor aardse als voor hemelse schepselen, die
in beweging zijn om God te dienen. Uit deze gemeenschappelijke benaming
van schepselen, die op deze wijze slechts naar één zijde benoemd worden,
doch overigens tot geheel verschillende werelden behoren, te besluiten tot
het bestaan van een veel verder strekkend verband, heeft (ook in de Heilige
Schrift) geen enkele grond. Wanneer het spiritualisme, z’n nominalistische
oorsprong getrouw, het ambt negeert, moge het bedenken dat de realisten
(in de Middeleeuwse zin van dit woord) met even veel (of even weinig) recht
uit de ambtsnaam “engel” (dat is “bode”) besloten tot het verband tussen
hemelse en aardse hiërarchie.

2. Het verband tussen hart en functie is van huis uit intra-, niet inter-individueel.
Het hart is dan ook niet een toevoegsel: eerst na de dood krijgt de ziel een
afzonderlijk individueel bestaan. Wie dit vergeet ontkent het verband tussen
Adam en de mens in z’n geheel.

3. Ook na de dood wacht de ziel de opwekking van het lichaam, ook daarin
verschillend van de engelen. En het ideaal van de Christen is dus ook niet
“wederkeer naar het vaderland der zielen”, maar het bewonen van de nieuwe
aarde, waarop gerechtigheid woont.

[4.]1 Ook in de eschatologie staat de paganistische opvatting omtrent verlossing
diametraal tegenover de christelijke, die eerst rust vindt wanneer ze verneemt
dat hemel en aarde bevrijd zullen zijn van ongerechtigheid.

C. Het verband tussen hemel en aarde vereenzelvigt men wel met dat tussen de
Christus [sic; moet zijn: Christen] en God.

Daartegenover bedenke men:

1. dat ook de hemel een schepsel is en hemelzucht dus iets anders dan religie;
2. dat het verlangen van de Christus [sic; moet zijn: Christen] primair naar de

hemel niet de hemel maar de verheerlijkte Christus [raakt]2.

1-140.-1 De positieve betekenis van deze gegevens

A. Inzake de structuur van dit verband [tussen hemel en aarde].

De Christus als schepsel is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is
dan ook niet alleen de tweede Adam, maar ook het Hoofd der engelen. Het
verband tussen hemel en aarde zoeke men dus niet met het individualisme
bij iedere mens, maar uitsluitend in 2-het ambt-2 van de Christus.

B. Inzake de aard van dit verband.

Dit verband is binnen de kosmos wel het meest 3-omvattende-3. Intussen is
het nog geheel intra-kosmisch.

1 Cijfer ontbreekt in 32. 2 Ontbreekt in 32.
1 32–39: §94****. || 41a–45: Par. 138. 2 32–39: de macht 3 32: opvallende
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C. Inzake de grens van dit verband.

De christelijke religie, hoewel ze dit verband niet kan missen, heeft dan
ook dieper grondslag. Zij rust in het nog verder reikend verband tussen de
Zoon en 6-,4-de-4 door Hem 5-aangenomen-5 menselijke natuur in de zin van
homo assumptus, integer, perfectus, singularis-6 [“aangenomen, gave, volle-
dige, unieke mens”]. Dit verband is niet meer intra-kosmisch: het vormt de
band tussen de Soeverein en de in liefdevolle overgave volkomen 7-geestelijk-
subjècte-7. Juist daarom waarborgt het ons de band van God aan al het
herschapene, dat immers in deze mens, de mens Jezus Christus, is begrepen,
en daarmee aan de Kerk de overwinning van haar 8-(thans nog)-8 onzienlijke
Koning.

4 Ontbreekt in 41a–41d. 5 39: aangewezen 6 32: de Christus. 7 32: Subjècte 8 41a–43/67:
(thans) nog
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AANHANGSEL

1-Enkele-1 meer ingewikkelde kwesties der wijsbegeerte

2-141.-2 Inleiding

In het voorgaande werden de eerste noodzakelijke onderscheidingen behan-
deld. Thans zijn we aan 3-enkele-3 meer ingewikkelde wijsgerige kwesties
toe. Bij volledige systematische uitwerking 4-van deze-4 5-gedachten-5 zou
dit Aanhangsel ongetwijfeld breder worden dan het voorgaande. Doch in
een isagogie is dit niet wel mogelijk en ook niet gewenst. Beperken we ons
daarom tot die vraagstukken, wier verheldering nodig is voor het verstaan
van het tweede Hoofddeel, dat het voorlopige negatieve resultaat brengt6.

1-142.-1 Indeling 2-en volgorde-2

A. 3-Indeling.-3

Aan de orde komen hier slechts de resultaten waartoe de toepassing 4-van de-4

hoofdschemata leidt in de theorie omtrent de kennis en 5-in-5 die omtrent de
6-technè en de kunst-6. Aan elk van deze 7-drie-7 wijd ik hier een deel.

B. 8-Volgorde.

1.-8 Dat de kennistheorie de voorrang heeft berust op een dubbele grond:
nòch 9-technè nòch kunst-9 is namelijk mogelijk zonder kennis en het is dus
goed met de bestudering van laatstgenoemde aan te vangen, wat bovendien
dringend nodig is 10-met-10 het oog op de verwarrende maar 11-desondanks
nog-11 vaak voorkomende gelijkstelling van wijsbegeerte en kennistheorie.

12-2. Ook dat bij de bespreking van technè en kunst die der eerste dient
voorop te gaan, spreekt vanzelf: geen kunst is zonder enige technè moge-
lijk.-12

1 32–39: De 2 32–39: §94*****. || 41a–45: Par. 139. 3 32–39: de 4 32: der 5 41c–43/67:
gedachte 6 De indeling in “hoofddelen” is in 45 komen te vervallen; zie de “Algemene inlei-
ding”.
1 32–39: §94******. || 41a–45: Par. 140. 2 Vanaf 41a. 3 Vanaf 41a. 4 32: der 5 Ontbreekt in
67. 6 32: kunst en de techniek 7 32–39: twee 8 Vanaf 41a. 9 32: kunst nòch techniek 10 32:
juist met 11 Vanaf 39. 12 Vanaf 41a.
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Deel i. Het menselijk kennen

Inleiding

1-143.-1 De grens ook hier gehandhaafd

De theorie omtrent de kennis is het antwoord op de vraag: “Wat is kennis?”
Intussen2 dient deze vraag rekening te houden met het vroeger gevondene.

“Kennis” is namelijk een woord met vele betekenissen; 3-zo kan men onder
andere-3 spreken van kennis die voorkomt bij God en bij schepselen.

1-144.-1 Terminologie: “kennis van” en “kennis omtrent”

Zal de theorie omtrent de kennis niet terstond 2-in een grensoverschrij-
dende conceptie-2 verstrikt geraken dan dient men nauwkeurig onderscheid
te maken tussen kennis van (hem die deze kennis bezit) en kennis omtrent
(het gekende).

1-145.-1 De kennis van God en die van de schepselen

De kennis van God omtrent Zichzelf en Zijn schepselen is scherp van die
der schepselen omtrent Hem en ’t geschapene te onderscheiden. Alleen door
woordopenbaring weten we dat God kent. Maar ook dat deze kennis een
andere is dan de onze. Alleen datgene wat God ons daaromtrent heeft willen
mededelen in menselijke taal is voor ons kenbaar.

1-146.-1 De kennis der schepselen

Ook ten aanzien van deze is [het volgende] te onderscheiden.

A. Door woordopenbaring is ons bekend, dat ook de engelen kennen: zo
bijvoorbeeld dat ze verstaan wat God tot hen zegt, en ook dat zij onder-
scheidend tot Hem spreken. Maar hoewel deze kennis als tot het schepsel
behorend scherp van de goddelijke kennis is te onderscheiden, is ons slechts
uiterst weinig van haar bekend.

1 32–39: §95. || 41a–45: Par. 141. 2 In 32–39 begint hier geen nieuwe alinea. 3 32–39: zodat
men kan
1 32–39: §95*. || 41a–45: Par. 142. 2 Vanaf 41a.
1 32–39: §96. || 41a–45: Par. 143.
1 32–39: §97. || 41a–45: Par. 144.
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B. Kennis vindt men tenslotte ook bij aardse schepselen en wel bij mens en
dier.

1. Dat ook de dieren kennen weet iedere landbouwer: ze kennen hun meester,
hun voederbak, de weg die ze eens of meermalen hebben gevolgd, enzovoort
(vergelijk ook Job 28:7 en Jesaja 1:3). Dit kennen, vooral de laatste tijd
door psychologen onderzocht, draagt een louter emotioneel karakter en sluit
in: 2-perceptie-2 of waarneming, reactie, het persevereren van voorgaande
momenten in de volgende en een geheugen dat op dit nawerkende opnieuw
kan reageren.
2. Het kennen van de mens is anders. Reeds in het psychische is bij hem
alles verbonden met het analytische. Bovendien is zijn 3-kennen-3 niet alleen
emotioneel van aard, ja zelfs speelt het emotionele 4-daarin-4 slechts een
ondergeschikte rol. Toch is het goed dat we hier even aandacht vroegen voor
de kennis der dieren. 5-Dit-5 voorkomt namelijk dat in de theorie omtrent
het menselijk kennen gedachten insluipen, die wortelen in een opvatting als
zou een mens samengesteld zijn uit een psychisch-somatische substantie, met
welke hij het dier zou naderen, en een geestelijke, door welke hij op de enge-
len zou gelijken. De mens is een eenheid en behoort bij de aardse schepselen.
En al gaat zijn kennen niet alleen in het boven-psychische, maar ook in het
psychische het kennen der dieren ver te boven, een 6-functioneel-6 kennen
in de boven-psychische 7-functies-7, waarbij het psychische als substraat zou
ontbreken, komt bij hem niet voor.

1-147.-1 De plaats der theorie omtrent het menselijk kennen in de wijsbe-
geerte

A. We beperken ons thans tot de theorie omtrent het menselijk kennen en
gebruiken dan ook in het vervolg de term “kennis-theorie” uitsluitend in
deze engere betekenis.

B. Vragen we thans naar de plaats die aan de aldus beperkte kennis-theorie
in de wijsbegeerte toekomt.

Niet zelden stelt men filosoferen als daad gelijk aan bezinning op de vraag:
“Wat is 2-menselijk kennen-2?”. Correlaat daarmee moet men dan de filosofie
als resultaat gelijk stellen aan kennis-theorie.

2 43/67: perspectie [sic] 3 32–39: kennis 4 32–39: in haar 5 32–39: Dat 6 Vanaf 41a. 7 67:
functie
1 32–39: §98. || 41a–45: Par. 145. 2 32–39: menselijke kennis
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Wie echter ziet, dat 3-het kennen ressorteert onder-3 het zijn, en de resul-
taten nagaat die in het voorgaande werden samengevat, verstaat, dat de
beantwoording van de vraag: “Wat is 4-kennen-4?” slechts aan het licht kan
brengen, dat de gewonnen onderscheidingen ook bij het kennen doorgaan.

1-148.-1 Indeling

A. Er is tweeërlei kennen: een niet- en een wèl-wetenschappelijk kennen (zie
paragraaf 92).

B. Daar het wetenschappelijk kennen op het niet-wetenschappelijke steunt,
dient het laatstgenoemde het eerst 3-te worden-3 besproken.

Onderdeel i. Het niet-wetenschappelijk kennen

1-149.-1 Inleiding

Bij het niet-wetenschappelijk kennen valt te onderscheiden z’n structuur en
2-z’n-2 ontwikkeling. Aan de bespreking van elk van beide is een hoofdstuk
gewijd.

Hoofdstuk i. De 1-structuur-1 van het niet-wetenschappelijk kennen

2-150.-2 Wat kennen is

Kennen is het hebben van kennis, dus 3-het verkeren in-3 een toestand van
rust.

1-151.-1 Kennen en leren kennen

Deze toestand van rust volgt op een van groter of kleiner inspanning, tijdens
welke men “leert kennen”.

3 32–39: de kennis behoort tot 4 32–39: kennis
1 32–39: §99. || 41a–45: Par. 146. 2 32–39: §1b [sic] || In 41a–43 en 45 is er een voetnoot-
nummer zonder voetnoot; in 67 is het nummer weggelaten. 3 Vanaf 41a.
1 32–39: §100. || 41a–45: Par. 147. 2 Vanaf 41a.
1 32–39: momentane structuur 2 32–39: §101. || 41a–45: Par. 148. 3 Vanaf 41a.
1 32–39: §102. || 41a–45: Par. 149.
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1-152.-1 De 2-onderstellingen-2 van het leren kennen

Een mens leert alleen dan iets kennen, wanneer een boven-psychisch goed-
onderscheiden van het onderling verschillende gepaard gaat met het bewa-
ren, herinneren, ordenen, enzovoort van de tevoren gewonnen onderschei-
dingen.

6-Bij dit proces is dus ondersteld:

1. het verbonden zijn 3-onder de wet Gods-3 met geheel de kosmos;
2. het onderworpen zijn aan de analytische en boven-analytische wetten;
3. de activiteit van het leren kennen;
4. het kenbare;
5. 4-het ken-resultaat;-4

5-6. de verwerking van één en ander.-5,-6

1-153.-1 Indeling

Van de zo-even genoemde onderstelden kwamen 1 en 2 reeds vroeger tot hun
recht, en kan 6 eerst later worden behandeld. Resten nog slechts de overige.
Vandaar dat we hier hebben te behandelen:

A. De activiteit van het leren kennen;
B. Het kenbare; en
C. Het ken-resultaat.

1-A. De activiteit van het leren kennen.-1

2-154.-2 Gedachtegang [39–45]

Uiteraard verschilt het leren kennen modaal naar de wetskring binnen welke
het plaats vindt.

Duidelijkheidshalve begin ik bij de ken-samenhang in de laagste boven-
psychische, dus in de analytische wetskring: 3-dit-3 biedt het voordeel, dat ’k
voorlopig me kan beperken tot de bespreking van de ken-samenhang in deze
éne kring, en het meer gecompliceerde boven-analytische hier ter zijde kan
laten.

1 32–39: §103. || 41a–45: Par. 150. 2 32: elementen 3 39: via de wet Gods en onder de wet
4 41c–41d: het resultaat van één en ander. 5 Ontbreekt in 41c–41d. 6 Vanaf 39.
1 39: §103*. || 41a–45: Par. 151. || Deze paragraaf is vanaf 39.
1 39–41d: A. Het leren kennen. || Ontbreekt in 32. 2 39: §104. || 41a–45: Par. 152. || De
hoofdtekst is vanaf 39; de tekst volgens 32 is weergegeven hierna. 3 39–43/67: dat
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Tekst volgens 32
§104. Gedachtegang

Om het leren kennen duidelijk te zien, ontleed ik eerst het element van het goed-
onderscheiden in z’n sub-elementen, en bespreek die afzonderlijk, om dan later
de elementen van het bewaren, herinneren, ordenen enzovoort te behandelen.

1-155.-1 3-De bestanddelen van het 2-analytische-2 leren kennen.-3

A. Het is boven-psychisch onderscheiden.
Met4 de aanduiding van dit onderscheiden als “boven-psychisch” wordt

tweeërlei bereikt:

1. de herinnering aan het psychische als 5-aan het-5 substraat van al de hogere
functies;

2. de vermelding zowel van het analytische als van het boven-analytische.
Wanneer men dit boven-analytische niet erkent, of het met de 6-aprioris-
ten-6 als voor-analytisch opvat en daarin dus geen plaats laat voor retro-
cipaties op het analytische, staat men zichzelf in de weg bij het ontwaren
van de rijkdom in het niet-wetenschappelijk kennen.

B. Het is goed-onderscheiden.
Functioneert7 het analytische – bijvoorbeeld door vermoeidheid – niet

goed, dan maakt men fouten en komt men niet tot kennis, maar tot dwaling.

C. Het is steeds een 8-onderscheiden-8 van het onderling verschillende, waar-
mee het in 9-horizontaal en verticaal verband-9 10-staat.-10

1 32–39: §105. || 41a–45: Par. 153. 2 39–41d: boven-analytische [sic] 3 32:De sub-elementen
van het goed-onderscheiden. 4 In 32–39 begint hier geen nieuwe alinea. 5 Vanaf 41a. 6 32:
meta-fysici 7 In 32–39 begint hier geen nieuwe alinea. 8 32: onderscheiding 9 32: inter- en
intra-individuele samenhang 10 32: staat. Elk dezer elementen vereist nog nadere bespre-
king. ¶ D. Uiteraard verschilt de kennis modaal naar de wetskring binnen welke de ken-
samenhang zich bevindt. ¶ Duidelijkheidshalve begin ik bij de ken-samenhang in de laagste
boven-psychische, dus in de analytische [wetskring]: dat biedt het voordeel, dat ’k voorlopig
me kan beperken tot de bespreking van de ken-samenhang in één kring en het meer gecompli-
ceerde boven-analytische ter zijde kan laten.
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1-156.-1 Indeling

In verband met het laatste hebben we dus zowel op de rol van de analytische
samenhang (1) als op die van het verticaal verband (2)2 in de activiteit van
het leren kennen te letten.

1. De rol van de 1-samenhang in het analytisch leren kennen.-1

2-157.-2 Inleiding

De verscheidenheid binnen de analytische samenhang is even groot als die
in de horizontale verbanden van andere modaliteit. Onderscheiden we 3-de-3

contemporele 4-(a)-4 en de successieve 5-(b)-5.

1-a. De contemporele samenhangen in de analytische wetskring.-1

2-158.-2 3-Indeling.-3

4-Deze samenhangen-4 zijn inter- of intra-individueel.

1-159.-1 De contemporele inter-individuele samenhangen in de analytische
wetskring

Hierbij zijn twee gevallen te onderscheiden.

1. Soms zijn de correlata beide actief en heeft men dus een geval van analyti-
sche samenwerking. Zo bijvoorbeeld bij het voeren van een gesprek waarbij
het op niet-wetenschappelijke onderscheidingen, als bijvoorbeeld tussen God
en kosmos, 2-dier en plant, de ene mens en de andere, bedrijf en staat, enzo-
voort-2 aankomt.
2. In andere gevallen is het ene correlatum actief, het andere passief. Dat
komt voor bij inter-individueel waarnemen en waargenomen worden. Dit
geval dient nader 3-te worden-3 behandeld.

1 39: §105*. || 41a–45: Par. 154. || Deze paragraaf is vanaf 39. 2 In 39 is “(2)” na “kennen”
geplaatst, in 41a–45 aan het einde van de zin.
1 32: analytische samenhang in het kennen. 2 32–39: §106. || 41a–45: Par. 155. 3 32: eerst de
4 32: (§§107–110) [= paragrafen 158–162] 5 32: (§§111–117) [= paragrafen 163–169]
1 Vanaf 39. 2 32–39: §107. || 41a–45: Par. 156. 3 32: De contemporele samenhangen in de
analytische wetskring. 4 32: Ze
1 32–39: §107*. || 41a–45: Par. 157. 2 Vanaf 41a. 3 Vanaf 41a.
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1-160.-1 De inter-individuele analytische waarneming

A. Eerst een paar opmerkingen in verband met de terminologie, die vooral
hier niet duidelijk genoeg kan zijn.

1. Te spreken van inter-individuele waarneming heeft slechts dan zin, wan-
neer er ook een intra-individuele waarneming bestaat. Dat is ook inderdaad
het geval, gelijk uit de volgende paragraaf blijkt.
2. De onderscheiding van inter-individueel en intra-individueel valt ook hier
niet samen met die van 2-uiterlijk en innerlijk-2 3-(vergelijk paragraaf 76)-3.
Om me tot de inter-individuele te beperken: de spijze die ik gebruik, neem
ik, zolang ze nog in de mond is, waar met een waarneming die zowel inter-
individueel als innerlijk is.
3. Niet zelden meent men dat het woord “waarneming” iets aanduidt dat
alleen bij het psychische voorkomt. Men kan deze term natuurlijk zo fixe-
ren, en de analyticus zal dan naar een ander woord moeten omzien. Maar
is dit beperkt gebruik van het woord nu inderdaad in overeenstemming met
de stand van zaken? Men zegt toch, dat Kepler door waarneming van de
Mars-baan en Galilei door het aflezen uit z’n experimenten antwoorden
hebben gevonden op vragen die hen bezig hielden. Wat ze daarbij beoog-
den was toch niet de emotionele werking van de kleur der sterren of van
het geruis der balletjes op hun zintuigen! Want al was het één zowel als
het ander aanwezig, dan toch slechts als substraat van iets anders. En dat
andere was het antwoord op de vragen die Kepler aan sterren en Galilei
allereerst aan mechanische voorwerpen op aarde stelden. En zo vinden we
analytisch hier nagenoeg hetzelfde als daar 4-waar-4 ’k een resultaat verneem
dat een ander bereikte. Want in het laatste geval moge dat geschieden door
middel van symbolen (gesproken, geschreven of gedrukte woorden), ook
daarbij gaat het er niet om, of stem en lettertype me rustig dan wel onrustig
stemmen. Wat me levendig interesseert is de door de woorden aangeduide
gedachte die me een schakel kan brengen welke me nog in m’n betoog ont-
brak, of een voorbeeld dat één mijner uiteenzettingen toelicht, of ook een
tegeninstantie die me tot voorzichtigheid bij ’t verdedigen van een stelling
maant.

Nu spreekt men in laatstgenoemde gevallen, in welke de taal een rol
speelt, van “vernemen”. Doch daar waar de taal de dienst van medium niet
verricht, spreekt men van “waarnemen”; en ’t gezegde moge volstaan om
de stelling te staven dat deze waarneming niet louter psychisch, doch wel

1 32–39: §108. || 41a–45: Par. 158. 2 32–39: innerlijk en uiterlijk 3 32–39: (§§58* en 58**
[= paragrafen 75 en 76]) || In 41a–43 is er een voetnoot-nummer zonder voetnoot; in 67 is het
nummer weggelaten. 4 Ontbreekt in 41c–41d.
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degelijk ook analytisch van aard is, waarmee ’t gebruik van de term “waar-
neming” hier is gerechtvaardigd.
5-Opm. 1. Waarnemen en vernemen kunnen samengaan: zo wanneer ik een spreker
hoor en zie en verneem, wat hij zegt.-5

B. Het actieve in deze waarnemingssamenhang is de waarnemende, die z’n
analytische subjectsfunctie richt op het voor hem waarneembare in iets dat
individueel van hem verschilt.

C. Dit wordt daardoor van louter-waarneembaar tot 6-nu-ook-waargeno-
men-6, dus in zoverre tot iets passiefs.

Opm. 2. De passiviteit van het waargenomene is dus uitsluitend het waargenomen
worden. Men neme dan ook de term passief hier vooral niet in een bredere zin.
Dus is het niet uitgesloten, dat het waargenomene zeer actief is, zelfs in hogere
mate dan de waarnemer. Zo wordt een redenaar op een verhoging waargenomen
door z’n hoorders indien ze op hem letten. Hij beklom de hoogte om voor velen
waarneembaar te zijn en articuleert z’n klanken met hetzelfde doel. En heel zijn staan
en spreken is één activiteit. Toch hangt het feit, dat hij waargenomen wordt in laatste
instantie af van de activiteit der waarnemenden.

D. Het inter-individueel waargenomene kan ook object zijn. Maar noodza-
kelijk is dat allerminst. Er zijn namelijk twee gevallen mogelijk.

1. Het waargenomene is een analytisch subject. Zo neemt een docent waar
dat een leerling oplet, direct wanneer hij hem voor zich heeft, indirect wan-
neer hij het verneemt door een tusseninstantie, bijvoorbeeld door goedge-
stelde schriftelijke vragen.
2. Het waargenomene is een analytisch object, bijvoorbeeld een parel, een
iep, een hond 7-of de ene psychische emotie van m’n naaste die ik onderscheid
van z’n andere emoties-7.

Opm. 3. De gelijkstelling van het waargenomene met een “object” komt niet zelden
voort uit een slordig gebruik van de taal. Erger is dat men haar ook in wijsgerige
werken aantreft: ze is daar òf een gevolg van gebrek aan kritische bezinning op de
juistheid der gangbare kentheorieën, òf – indien men met oorspronkelijk werk te
doen heeft – een symptoom van een éénzijdige oriëntering aan de wetenschappen
van het beneden-analytische (zogenaamd “naturalisme” in de kentheorie).

E. Directe inter-individuele waarneming van vroegere momenten is niet mo-
gelijk: waarneming is steeds contemporeel met het waargenomene. Waarne-
ming van vroegere momenten is steeds waarneming van directe of indirecte
herinnering (symbolen).

5 Vanaf 41a. 6 43/67: nu ook waargenomen 7 Vanaf 41a.
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Samenvattend: Inter-individuele waarneming is 8-daar, waar een analytische
subjectsfunctie de aandacht richt op iets dat analytisch waarneembaar is,
dat wil zeggen met deze subjectsfunctie in een contemporele analytische
samenhang staat.-8

12-Opm. 4. Men onderscheide de waarneming van haar duiding. Zo neemt men
bij 9-onweer-9 het licht van de bliksem vóór het geluid van de donder waar. Maar
men zou zich vergissen indien men nu, op grond van het contemporele karakter
van de waarnemingssamenhang, zou concluderen, dat 10-de lichtstraal ook-10 eerder
dan de geluidsgolf ontstond: beide ontstonden tegelijk en dat ze ons niet gelijktijdig
11-bereikten-11 ligt aan het verschil in snelheid bij licht en geluid.-12

1-161.-1 De intra-individuele waarneming

A. De analytische subjectsfunctie kan zich ook waarnemend richten op iets
dat waarneembaar doch tegelijk ook intra-individueel met de waarnemende
verbonden is. We spreken dan van intra-individuele waarneming.

B. Ook hier blijkt, dat de onderscheiding van inter-individueel en intra-
individueel niet samenvalt met die van uiterlijk en innerlijk. Want mijn han-
den kan ik analytisch waarnemen – bijvoorbeeld onderscheiden als rechter-
en 2-linkerhand –met uiterlijke waarneming en-2 toch zijn ze intra-individueel
met de waarnemende verbonden.

C. Het actieve in deze waarnemingssamenhang is de waarnemende, die z’n
analytische subjectsfunctie richt op het voor hem bij zichzelf waarneembare.

D. Dit wordt daardoor van 3-louter-waarneembaar-3 tot nu-ook-waargeno-
men, dus in zoverre tot iets passiefs.

E. En ook hier is het niet noodzakelijk dat het waargenomene een object zij.

1. Wanneer 4-mijn handen bijvoorbeeld-4 een stof betasten en ’k neem ze
ondertussen waar, dan zijn ze, hoewel waargenomen, wel degelijk bezig in
analytische functie: ’t gaat er me niet om of de stof prettig aandoet, maar
of ze is, waarvoor men haar uitgeeft, bijvoorbeeld of ze 5-als “echt laken”
aanvoelt.-5

8 32–39: de opneming van iets dat analytisch waarneembaar is in een contemporele samenhang
met de daarop zich richtende analytische subjectsfunctie. 9 32–43, 45: onweder 10 41a–41d:
ook de lichtstraal ook [sic] || 43/67: ook de lichtstraal 11 43/67: bereiken 12 Vanaf 41a.
1 32–39: §109. || 41a–45: Par. 159. 2 41d,45: linkerhand met uiterlijke waarneming – en
|| In 41a–41c,43/67 ontbreekt het (sluitende) gedachtestreepje. 3 39–41c,43/67–45: louter
waarneembaar 4 32–39: bijvoorbeeld mijn handen 5 32: “echt laken” is.
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2. Het intra-individueel waargenomene kan echter ook een object zijn. Dan
heb ’k dus met een intra-individuele objectsfunctie van mezelf te doen. Zo
bijvoorbeeld wanneer ’km’n eigen psychische emotie als analyseerbaar waar-
neem.

Opm. 1. Het innerlijke object is dan wel psychisch, maar qua object is het in de
analytische kring. Het is dus ook niet in z’n kwaliteit van psychische subjectsfunctie
passief.

Opm. 2. Inzake de ongeoorloofde gelijkstelling van het “waargenomene” met
“object” geldt hier hetzelfde als ten aanzien van de inter-individuele waarneming
(zie de opmerking in 6-paragraaf 160 D-6).

F. Ook de intra-individuele waarneming is steeds contemporeel met het
waargenomene.

1-162.-1 Inter- en intra-individuele waarneming

2-Vergelijken-2 we beide, dan vindt men zowel punten van overeenkomst als
van verschil, die gemakkelijk zijn op te sommen. 4-De punten van overeen-
komst 3-zijn-3 in het voorgaande genoemd. Daarom hier-4 nog slechts een
enkel woord over het verschil.

1. Het wortelt in het dit-dat-verschil, dat we overal in de kosmos aantroffen.
Vandaar dat het onmogelijk is, de éne groep van waarnemingen tot de andere
te herleiden.
2. De indeling van de analytische waarnemingen in uiterlijke en innerlijke
valt niet samen met die van inter- en intra-individueel, die haar kruist. Dus
zijn er, wanneer men met beide onderscheidingen rekening houdt, niet twee,
maar vier groepen.

Opm. Men zij dus uiterst voorzichtig met het gebruik van de termen “innerlijk” en
“uiterlijk” als adjectiva bij “waarneming”.
1. Nooit mogen ze 5-worden-5 gebruikt ter aanduiding van een functieverschil in het
waargenomene, dus niet: innerlijke waarneming is waarneming van het psychische
en uiterlijke van het fysische.
2. Om precies te zeggen wat men bedoelt, dient men steeds bij deze termen nog te
vermelden, of de waarnemingssamenhang intra- of inter-individueel is, met andere
woorden, of men iets van zichzelf of van een ander 6- – respectievelijk van iets anders –
-6 waarneemt.

6 32–39: §108 D. || 41a–45: Par. 158 D.
1 32–39: §110. || 41a–45: Par. 160. 2 32–45: A. Vergelijken || Vervolg-letter ontbreekt, dus
vervalt “A” in hoofdtekst. 3 39: zijn steeds 4 32: Hier 5 Vanaf 39. 6 Vanaf 41a.
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1-b. De successieve samenhangen in het analytische.-1

2-163.-2 3-Inleiding en indeling.-3

De beide correlata in de behandelde ken-samenhangen bleken te passen in
het schema actief-passief. Naar de tijd waren ze contemporeel.

Intussen zou er nooit van een leren kennen sprake zijn, indien er niet nog
andere analytische samenhangen bestonden, op welke wel het schema actief-
passief van toepassing is, doch die niet contemporeel maar successief zijn.

Daar de kennende 4-in successief-4 verband 5-staat-5 zowel met het 6-ver-
leden-6 als met de toekomst, zijn hier twee samenhangen te onderscheiden,
namelijk de herinnering en de verwachting.

1-164.-1 De herinneringssamenhang

A. Het schema actief-passief gaat ook hier op: het herinneren is actief-, het
herinnerde passief-analytisch.

B. Het successieve verband ligt hier zo, dat het herinnerbare het eerdere is,
het herinneren het latere.

C. Het actieve in de herinneringssamenhang is de herinnerende, die z’n
analytische subjectsfunctie richt op het eerdere en het voor hem herinnerbare,
dat daardoor van 2-louter-herinnerbaar-2 3-nu-ook-herinnerd-3 wordt en dus
in zoverre tot iets passiefs.

Opm. Evenals bij 4-de-4 waarnemingssamenhang kan 5-dit-5 passieve sterker en zelfs
veel sterker zijn dan het actieve. Een eigenaardig geval daarvan doet zich voor bij de
eidetische verschijnselen, die echter wegens hun gecompliceerdheid eerst later kunnen
besproken 6-worden-6 (7-zie paragraaf 167-7).

D. Kunnen we nu ook de herinneringen evenals de waarnemingen onder-
scheiden in intra- en inter-individueel?

Aanvankelijk is men allicht geneigd deze vraag bevestigend te beantwoor-
den. Wanneer ’k bijvoorbeeld gisteren platen heb bekeken kan ’k me nu
herinneren, zowel dàt ik keek als wàt ik bekeek. Het eerste was een actie
van mij, 8-die me nu dat bekijken-8 herinner; dus staat 9-deze actie tot mij-9

in een successief intra-individueel verband. Het tweede was het toen door

1 Vanaf 39. 2 32–39: §111. || 41a–45: Par. 161. 3 32: De successieve samenhangen in het
analytische. 4 32–39: successief in 5 Ontbreekt in 41c–41d. 6 32–39: heden [sic]
1 32–39: §112. || 41a–45: Par. 162. 2 41c–43/67: louter herinnerbaar 3 67: nu ook herinnerd
4 41c–43/67: een 5 41a–43/67: die 6 Vanaf 41a. 7 32–39: zie §115 [= Paragraaf 167] ||
Ontbreekt in 41a–43. || 67: zie Par. 165 a1. || 45: Par. 165 8 67: welke ik me nu 9 67: dat
bekijken tot dit me herinneren
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mij analytisch waargenomene, namelijk de platen met welke ik toen in een
inter-individueel verband stond. De conclusie schijnt dus gewettigd, dat er
evengoed inter- als intra-individuele herinneringssamenhangen bestaan.

Nadere bezinning brengt echter aan het licht, dat de gevallen niet gelijk
staan. Ik kan me namelijk wel herinneren 10-dàt ik iets bekeek zonder nauw-
keurig te weten-10 wàt ik bekeek, met andere woorden wat dit iets precies
was. Wanneer ik bijvoorbeeld mijn alibi moet bewijzen voor het uur waarop
ikmet dat bekijken bezig was, of een potlood zoek, dat ikmeen onderwijl ver-
loren te hebben, raakt wat ik zag niet slechts geheel op de achtergrond, maar
de herinnering daaraan is niet in de herinnering aan mijn actie opgesloten.
Maar nu het andere geval. Zeker, 11-het kan-11 gebeuren dat ik me 12-zeer-12

goed herinner wàt ik zag en nauwelijks meer dàt ik het zag. Dat geval zal zich
telkens voordoen, wanneer het bekekene tijdens de inter-individuele waarne-
ming van het bekijken m’n volle aandacht had. Maar toch is het 13-mij-13 niet
mogelijk het bekekene als bekeken te herinneren, zonder dat aan deze herin-
nering die andere, namelijk de herinnering aan het bekijken inherent is.

Daarom 14-is bij-14 herinnering steeds een intra-individuele actie 15-pri-
mair-15.

E. Het herinnerde kan zowel een subject als een object zijn.

1. In het zo-even aangevoerde voorbeeld herinner ik mij m’n zien van giste-
ren; het in deze samenhang passieve is dus het fungeren van 16-een-16 subject
in het verleden.
2. Daarentegen is, wanneer ik 17-me-17 m’n biotische reactie op een vroegere
verandering van klimaat 18-herinner-18, het herinnerde een intra-individueel
analytisch object.

F. Bij de besprekingen van de waarnemingen kwam ook aan de orde, dat er
waarnemingen vanwaarnemingen zijn [zie paragrafen 160d1 en 161e1]. Het
analogon daarvan komt ook bij de herinnering voor: ik kan me herinneren,
dat ik gisteren een gesprek voerde vol herinneringen aan mijn jeugd. In zulke
gevallen is het herinnerde steeds een actie van het subject.

1-165.-1 De onderlinge onherleidbaarheid van herinnering en waarneming

De herinnering sticht een samenhang tussen successieve correlata, de waarne-
ming, ook de intra-individuele, tussen contemporele. Daarom kunnen beide

10 32–39: dàt ik iets heb bekeken zonder me te herinneren || In 41a–43/67 ontbreekt dit zinsdeel.
11 43/67: kan het 12 32–39: heel 13 Ontbreekt in 41c–43/67. 14 32–41d: is || 43/67: is bij de
15 Ontbreekt in 32–41d. 16 32–39: het 17 32–43/67: me herinner 18 Alleen in 45.
1 32–39: §113. || 41a–45: Par. 163.
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niet tot elkaar 2-worden-2 herleid: ook van de scherpste herinnering is geen
overgang tot de zwakste waarneming.

Deze onherleidbaarheid sluit echter niet uit, dat beide gelijktijdig kunnen
zijn (zie 3-paragraaf 166-3) en verbonden kunnen voorkomen (zie 4-paragraaf
167-4).

1-166.-1 Het gelijktijdig-zijn van sommige herinneringen met sommige
waarnemingen

Iemand kan in hetzelfde moment een herinnering hebben en een waarneming
doen3-: ik kan een spreker zien en tegelijk z’n tot nu toe gevoerd betoog 2-me-2

herinneren-3.
Dit 4-samenzijn-4 van herinnering en waarneming als elementen in één

moment heft het verschil tussen de twee samenhangen, in ieder van welk de
beide elementen van dit moment één der relata zijn, niet op.

1-167.-1 Het verbonden voorkomen van herinnering en waarneming

Hierbij is tweeërlei te onderscheiden: er bestaat herinnering aan analytische
waarneming (A) en analytische waarneming van herinnering (B).

A. Herinnering aan analytische 2-waarneming-2 is direct of indirect.

1. Direct is ze wanneer iemand zich een eigen vroegere waarneming herin-
nert.

Opm. Ook in dit geval kan het herinnerde zó sterk zijn, dat de herinnering geheel
op de achtergrond staat. Wanneer dan bovendien het herinnerde een waarnemings-
samenhang was in welke ’k zo-even stond en in welke het waargenomene m’n volle
aandacht vroeg, doet zich het “eidetische zien” voor: men neemt niet meer waar,
doch vertelt uit de herinnerde waarnemingssamenhang over het toen waargenomene
met een scherpte die toont, dat het herinnerde waargenomene, het eidetisch “herin-
neringsbeeld”, nog derwijze alle aandacht gespannen houdt, dat het ophouden van
de waarneming en het gesteld worden van de waarnemingssamenhang als passief-
correlaat in een herinneringssamenhang de herinnerende ontgaat. 3-Het eidetische
zien getuigt dus van zwakte der analytische activiteit.-3

2. Indirect is ze, wanneer iemand zich via een eigen vroegere waarneming de
toen door hem waargenomen waarneming van een ander herinnert.

2 Alleen in 45. 3 32–39: §119. [sic; bedoeld zal zijn §114 [= paragraaf 166]] || 41a–45: Par. 164.
4 32–39: §115. || 41a–45: Par. 165.
1 32–39: §114. || 41a–45: Par. 164. 2 Alleen in 45. 3 Vanaf 41a. 4 32–39: samentreffen
1 32–39: §115. || 41a–45: Par. 165. 2 32–39: waarneming (zie §112c [= paragraaf 164C] en
volgende) 3 Vanaf 41a.
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B. Waarneming van herinnering.

1. Waarneming van herinnering bij een ander is alleen mogelijk via z’n
uitingen: ’k merk op, dat iemand zich iets herinnert doordat ’k hem hoor
zeggen “O, ja!, nu weet ik het weer”, of dat hij iemand herkent 4-op grond
van-4 z’n vreugde of schrikbetoon.
2. Waarneming van herinnering bij de 5-waarnemende-5 zelf komt voor wan-
neer hij zich iets herinnert en tegelijk deze 6-herinneringsact-6 (intra-indivi-
dueel) waarneemt.

1-168.-1 De verwachtingssamenhang

A. Ook hier is het schema actief-passief bruikbaar: het verwachten is actief-,
het verwachte is passief-analytisch.

B. Het successieve verband, ook in het verwachten aanwezig, is hier echter
juist anders dan bij de herinnering: het te verwachten moment ligt in de
toekomst en is dus het latere en het verwachten is het eerdere.

C. Het actieve in de verwachtingssamenhang is de verwachtende die z’n
analytische subjectsfunctie richt op de door hem te verwachten toekomst,
die daardoor van “te verwachten” (verwachtbaar) tot “verwacht” wordt.

Opm. Ook hier kan het verwachte sterker zijn dan de verwachting, zo bijvoorbeeld
wanneer het verwachte sterk begeerlijk of zeer te duchten is.

D. Het verwachte behoeft niet intra-individueel te zijn2-, maar mogelijk is dit
wel-2.

1. 4-Ik verwacht iemand die me schreef me voor de eerste maal een bezoek
te zullen brengen3-: het verwachte staat in inter-individuele samenhang tot
mij-3.-4

2. Dat is 5-daarentegen niet-5 het geval wanneer ik bezig ben met waar-
nemen en nu, op grond van m’n herinnering aan vroegere waarnemingen
van een toen waargenomen gang van zaken, verwacht 6-al of niet-6 het-
zelfde waar te nemen. In zulk een geval, waarin de herinnering via de ver-
wachting de toekomstige waarneming mede-bepaalt, spreekt men van apper-

4 32–39: door 5 41a–43/67: waarneming [sic] 6 43/67: herinneringsactie
1 32–39: §116. || 41a–45: Par. 166. 2 Vanaf 43. 3 Vanaf 43. 4 32–39: Wanneer een onbekende
me om een inlichting vraagt en ik geef die, dan verwacht ik een dankbetuiging en verwacht dus
ook die te horen of te lezen; maar wijl dit horen of lezen alleen dan kan optreden, wanneer de
dankbetuiging niet uitblijft en dat zeer goed mogelijk is, staan ze in deze verwachtingssamen-
hang niet op de voorgrond. 5 32–39: wel || 41a–41d: nu eveneens 6 32–39: weer



paragrafen 137–206 227

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 227.

ceptie. 7-Zo neem ik iemand die me voor de tweede maal bezoekt anders
waar dan de eerste keer.-7

E. Het verwachte, als zodanig passief, kan zowel een subject (1) als een object
(2) zijn.

1. In het zo-even genoemde voorbeeld verwacht ik dat de 8-betrokkene ook
inderdaad komt-8.
2. Bij herhaling van 9-z’n bezoek-9 verwacht ik, dat niet alleen het waarne-
men, maar ook het dan waargenomene object 10-al of niet-10 de herhaling zal
zijn van het vroegere.

F. 11-Ook-11 verwachting van verwachting komt voor. Wanneer iemand voor-
bereidselen treft om een buitenlandse reis te maken, verwacht hij veel te zien.
Komt er nu een ziekte tussenbeide, die de uitvoering van z’n plannen ver-
hindert, dan dooft de verwachting. Maar wanneer zijn arts de ernst van de
toestand voor hem wil verbergen en hem paait met een zó spoedig intreden
van beterschap, dat de reis nog kan doorgaan, doch de patiënt, die dit wel
zou willen, zelf dit niet waarschijnlijk acht, kan het gebeuren, dat hij de arts
toevoegt: “Zegt u dat nu niet, want anders ga ’k er weer op rekenen dat
alles te genieten”. Hij verwacht dus, dat, wanneer de arts z’n optimistische
woorden herhaalt, z’n verwachtingen gaan herleven.

Bij12 zulk een verwachten van een verwachten is het verwachte 13-een-13

actie van 14-een-14 subject.

1-169.-1 Herinnering en verwachting verbonden, maar niet onderling
herleidbaar

Verwachting is niet mogelijk zonder herinnering2-, bijvoorbeeld aan een
belofte-2. En wanneer het verwachte inderdaad zich voordoet en door de
verwachtende wordt waargenomen, wordt de verwachting straks herinner-
baar. Maar hoe nauw ook met elkaar verbonden, de herinneringsact wordt
nooit verwachting en laatstgenoemde niet een herinnering: ze blijven in tijds-
richting verschillen.

7 Vanaf 41a. 8 32–39: geholpene even bedankt 9 32–39: een experiment 10 32–39: nagenoeg
11 41a–43/67: Ook de 12 In 43/67 begint hier geen nieuwe alinea. 13 32–39: natuurlijk een
14 32–39: het
1 32–39: §117. || 41a–45: Par. 167. 2 Vanaf 41a.
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Voortzetting van de tekst in 32*

§118. Het kenbare en het zich daarop instellen [32]

Waarnemen, herinneren, verwachten – het bleek alles een zich instellen op het
kenbare in het heden, het verleden en de toekomst. Om ons rekenschap te geven
van wat kennis is, moeten we dus ook vragen wat het kenbare is waarop het
boven-psychische onderscheiden is ingesteld (i) en welk verband er tussen die
instelling en het kenbare bestaat (ii).

i. Kenbaar is:

A. God voorzover Hij Zich heeft geopenbaard zowel door Zijn woord als door
Zijn schepselen, voorzover die ons kenbaar zijn.

Opm. 1. God is dus door twee middelen te kennen. Gebruikt men voor deze middelen de
termen “Schriftuur” en “natuur”, dan bedenke men:

a. dat er een tijd is geweest waarin het woord Gods nog niet geschreven was;
b. dat onder natuur dient verstaan al het werk Gods en vooral niet alleen het beneden-

biotische der aardse schepselen.

Opm. 2. Niet alle werken Gods zijn voor ons kenbaar, gelijk uit het vervolg blijken zal.

B. De kosmos, nader:

1. De geestenwereld, voorzover we omtrent haar mededeling ontvangen uit het woord
Gods.

2. De aarde, a. voorzover we omtrent haar mededeling ontvangen uit het woord Gods,
en b. voorzover we haar verleden, heden en toekomst kunnen onderzoeken.

Opm. 3. Ook een deel van de kosmos, namelijk de aarde, is dus door twee middelen te
kennen. Wie dit niet aanvaardt, loochent de mogelijkheid van christelijke wetenschap.

Opm. 4. De beide middelen, door welke we God en (een deel van) de kosmos kunnen
kennen, noeme men liever niet “kenbronnen”. Deze term onderstelt namelijk de juistheid
van het beeld alsof menselijke kennis onafhankelijk van ons bestaat, niet slechts in het als
menselijk medegedeeld woord Gods en in de kennis van onze medemensen, maar in heel
de natuur, waardoor men gevaar loopt het verschil tussen het voor mensen kenbare en de
door mensen verworven kennis uit het oog te verliezen.

ii. Het verband tussen onze instelling en het kenbare.

Ze is deels die van wet en functie – zo bij kennis die we door geloven aan de
woordopenbaring verkrijgen –, deels ook die van samenhang. De relata van
deze samenhang zijn: (i) onze boven-psychische subjectsfuncties en (ii) de boven-
psychische subjectsfuncties en objectsfuncties van andere schepselen en van ons-
zelf.

*Opmerking redacteur. In 32 zijn er twee paragrafen (§118 en §119) die vanaf 39 zijn
omgewerkt in de paragrafen 170–176. Hier volgt eerst de twee paragrafen van 32, vervolgens
de vervangende tekst vanaf 39. De gezamenlijke tekst van 32–45 vangt weer aan bij paragraaf
177.
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Daarbij houde men vooral in ’t oog, dat de kennende niet “alleen op de
wereld” is, maar voortdurend omgaat met z’n medemensen, die hem mede-
delingen doen omtrent hun kennis, zoals hij hun [die] verschaft omtrent de
zijne.

§119. Het verticale verband in het kennen [32]

Tot nu toe besprak ik alleen de horizontale verbanden in het kennen. Ook
hier ontbreken niet de blijken van verticaal verband in het denken en in het
kenbare. Want het analytische is allerminst een geïsoleerd bewustzijnskamertje
of categorieënapparaat. Ter bekorting bespreek ik alleen het denken.

Zal er echter sprake zijn van verband, dan moet er toch ook verschil zijn.
Vandaar dat ik eerst op ’t verschil (A) en dan op de blijken van verband (B)
inga.

A. Het is niet nodig het verschil tussen de analytische functie en àl de overige
uit te werken: een uiteenzetting van het verschil tussen haar en de onmiddellijk
aangrenzende functies, nodig ook terwille van de heersende verwarring, is vol-
doende.

1. Het verschil tussen de analytische functie en de naast lagere.

De nog vaak voorkomende verwarring van het analytische met het psychische
wortelt meestal in de onhelderheid inzake het psychische. Zo zal wanneer men
al het boven-biotische onder de term “psychisch” samenvat, het denken vanzelf
onder dit psychische ressorteren. Vandaar dat tal van beoefenaars der denkpsy-
chologie feitelijk ook het analytische (bijvoorbeeld het eidetische) bestuderen.
Hier is het voldoende er aan te herinneren, dat het psychische leven het emotio-
nele is, dat, zij ’t ook anders, ook bij dieren voorkomt, en het analytische niet
anders is dan het primaire denken, dat men op aarde alleen bij mensen aan-
treft.

2. Het verschil tussen de analytische functie en de naast hogere.

Ter wille van de heersende verwarring is het hier nodig het verschil met twee
functies te memoreren.

a. Het verschil tussen de analytische functie en de historische.

Daar men ook hier niet zelden het historische met het genetische ident stelt (zie
§23 [= paragraaf 31]), stelt men dit verschil nogal eens onjuist. Het kan kort
als volgt worden uitgedrukt: denken is niet hetzelfde als cultiveren, en het niet-
wetenschappelijke kennen [is] dus ook niet hetzelfde als de techniek, in welke het
is ondersteld.

b. Het verschil tussen de analytische functie en de linguïstische.

Vaak zoekt men dit verschil, indien erkend, daarin, dat de gedachte niet, het
woord wel gesproken wordt. Toch kan dit antwoord niet bevredigen: ieder mens
formuleert tal van oordelen in de taal, zonder ze ooit uit te spreken. Het verschil
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ligt dus ook niet hier, maar in het feit, dat het denken niet, het oordeel wèl gefor-
muleerd is. Dat we vaak denken en kennen zonder het gedachte in de kennis
onder woorden te brengen, blijkt uit de herinnering en verwachting met welke
we de dagelijkse omgeving bezien: wanneer we ’s morgens opstaan verwachten
we, dat alles op dezelfde plaats staat als gisterenavond, maar onder woorden
brengen we die verwachting bijna nooit dan wanneer ze ’s morgens niet wordt
vervuld, doordat bijvoorbeeld de wind een kleedje van z’n plaats heeft verwijderd
of in hun werk gestoorde dieven een kamer in wanorde hebben achtergela-
ten.

Opm. Correlaat daarmee is op het terrein der wetenschap dus analytica te onderscheiden
van logica.

B. Thans de vermelding van enkele retro- en antecipaties in het analytische.

1. Retrocipaties. Dat het analytische retrocipeert op het aritmetische blijkt uit de
veelheid in het denken, op het ruimtelijke uit het vergelijken, op het fysische
uit het denkend voortschrijden van grond tot gevolg (analoog aan de causale
correlatie van oorzaak en effect in het fysische), op het organische in de
denkkracht, op het psychische in de denk-wil.

2. Antecipaties. Dat het analytische antecipeert op het hogere blijkt onder andere
uit de helderheid – de antecipatie op de vorming van het gedachte tot een
begrip – en uit de distinctheid – de antecipatie op de formulering van het
gedachte tot een oordeel –.

2. De rol van het verticale verband in het analytische leren kennen

1-170.-1 Inleiding [39–45]

Tot nu toe besprak ik alleen de horizontale verbanden in het kennen. Ook
hier echter ontbreken niet de blijken van verticaal verband. Men vindt ze
zowel in het denken als in het 2-kenbare-2. Want het analytische is allerminst
een geïsoleerd bewustzijnskamertje of categorieënapparaat. Hier bespreek ik
alleen het denken.

Zal er echter sprake zijn van verband, dan moet er 3-toch-3 verschil
zijn. Vandaar dat ik eerst op ’t verschil en dan op de blijken van verband
inga.

1 39: §117*. || 41a–45: Par. 168. || Zie ook §119 van 32 (boven) 2 41c–41d: kennen 3 39:
toch ook
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1-171.-1 Het verschil tussen de analytische en de overige functies [39–45]

Het is niet nodig het verschil tussen de analytische functie en al de overige uit
te werken: een uiteenzetting van het verschil tussen haar en 2-enkele andere,
voornamelijk-2 de onmiddellijk aangrenzende functies, nodig ook ter wille
van de heersende verwarring, is 3-voldoende-3.

A. Het verschil tussen de analytische functie en 4-enkele lagere-4.

7-1. De analytische functie wordt niet zelden vereenzelvigd met het mathe-
matische. Deze identificatie 5-wortelt in-5 verschillende oorzaken. Sommigen
namelijk noemen zowel het analytische als het mathematische “abstract” (a);
anderen daarentegen beschouwen beide als “apriorisch” (b).

a. De eerste spreekwijze beroept zich op het feit, dat het mathemati-
sche nooit anders dan in niet-mathematisch gekwalificeerde dingen voor-
komt en dus uit deze moet worden afgezonderd; maar dit proces is een
geheel ander dan dat der abstrahering, bijvoorbeeld van de individua-
liteit bij het denken over mathematische figuren en niet-mathematische
dingen.
b. Wie het analytische en het mathematische beide “apriorisch” noemt,
meent, dat het analytische niet op het beneden-analytische rust, maar
daaraan als een donum superadditum [“toegevoegd geschenk”] is toe-
gevoegd, en verbindt nu met deze opvatting het feit dat in het boven-
mathematische het mathematische is ondersteld. Maar tegenover de eer-
ste stelling valt op te merken, dat in de kosmos niets a priori is en
tegenover de tweede, 6-dat-6 “ondersteld zijn” hier betekent “substraat
zijn”, dus juist het tegengestelde van bedoelde vermeende aprioriteit in-
houdt.

2.-7De nog vaak voorkomende verwarring van het analytische met het psy-
chische wortelt meestal in de onhelderheid inzake het psychische. Zo zal,
wanneer men al het boven-biotische onder de term “psychisch” samenvat,
het denken vanzelf onder dit psychische ressorteren. Vandaar dat 8-vele-8

beoefenaars van denkpsychologie feitelijk ook het analytische (bijvoorbeeld
het eidetische) bestuderen. Hier is het voldoende er aan te herinneren, dat
het psychische leven het emotionele is, dat, zij ’t ook anders, ook bij 9-de-9

dieren voorkomt, en het analytische niet anders is dan het primaire denken,
dat men op aarde alleen bij mensen aantreft.

1 39: §117**. || 41a–45: Par. 169. || Zie ook §119 van 32 (boven). 2 Vanaf 41a. 3 39:
verwarring [sic] 4 39: de naast hogere [sic; moet zijn “lagere”] 5 41c–41d: verteld de [sic]
6 Ontbreekt in 41c–41d. 7 Vanaf 41a. 8 39: tal van 9 Ontbreekt in 39.
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B. Het verschil tussen de analytische functie en de naast hogere.

Ter wille van de heersende verwarring is het hier nodig het verschil tussen de
analytische en de twee naast hogere functies te memoreren.

1. Het verschil tussen de analytische functie en de historische.

Daar 10-men-10 niet zelden het historische met het genetische 11-ident-11 acht,
stelt men dit verschil nogal eens onjuist. Het kan kort als volgt worden
uitgedrukt: denken is niet hetzelfde als cultiveren, en het niet-wetenschap-
pelijke kennen dus ook niet hetzelfde als de technè, in welke het is veronder-
steld.

2. Het verschil tussen de analytische functie en de 12-linguale-12.

Vaak zoekt men dit verschil, indien erkend, daarin, dat de gedachte niet,
het woord wèl gesproken wordt. Toch kan dit antwoord niet bevredigen:
ieder mens formuleert tal van oordelen 13-in-13 taal, zonder ze ooit uit te
spreken. Het verschil ligt dus ook niet hier, maar in de betekenis door woor-
den zowel van dingen buiten ons als van gedachten. Dat we vaak denken
en kennen zonder het gedachte 14-en-14 de kennis onder woorden te bren-
gen, blijkt uit de herinnering en verwachting met welke we de dagelijkse
omgeving 15-zien-15: wanneer we ’s morgens opstaan verwachten we, dat
alles op dezelfde plaats staat als gisterenavond, maar onder woorden bren-
gen we die verwachting 16-vrijwel-16 nooit dan wanneer ze ’s morgens niet
wordt vervuld, doordat bijvoorbeeld de wind een kleedje van z’n plaats heeft
verwijderd of in hun werk gestoorde dieven een kamer in wanorde hebben
achtergelaten.

1-172.-1 De blijken van verband tussen het analytische en de overige func-
ties [39–45]

We hebben hier weer te onderscheiden het analytische subject met z’n retro-
en antecipaties (A) en het analytische object (B).

A. Het analytische subject.

1. Retrocipaties.

Dat het analytische retrocipeert op het aritmetische blijkt uit de veelheid
in het denken, op het ruimtelijke uit het vergelijken, op het fysische uit

10 39–43/67: men hier 11 Ontbreekt in 39. 12 39: linguïstische 13 39–43/67: in de 14 39–41d:
in [sic] 15 39: bezien 16 39: bijna
1 39: §117***. || 41a–45: Par. 170. || Zie ook §119 van 32 (boven).
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het denkend voortschrijden van grond tot gevolg (analoog aan de causale
correlatie van oorzaak en effect in het fysische), op het organische 2-uit-2 de
denkkracht, op het psychische 3-uit-3 de denk-wil.

2. Antecipaties.

Dat het analytische antecipeert op het hogere, blijkt onder andere uit begrij-
pen en oordelen; met het eerste antecipeert het analytische op het technisch
gebruik, met het tweede op het formuleren in de taal.

B. Het analytische object.
Wijl de zin ook van het beneden-analytische zich in al de hogere wets-

kringen herhaalt, is dit ook in de analytische wetskring het geval.
Dit analytische object is van grote betekenis. Wel is waar komt de kenthe-

orie 4-met-4 het kennen van het object 5-niet uit-5, maar om kennis omtrent het
beneden-analytische 6-te verkrijgen heeft het analytische-6 subject zich toch
allereerst op het analytisch waarnemen van het analytisch object te richten.

B. Het kenbare

1-173.-1 Wat kenbaar is [39–45 <1948>]

Waarnemen, herinneren, verwachten – het bleek alles een zich instellen op
het kenbare in het heden, het verleden en de toekomst. Om ons rekenschap
te geven van wat kennis is, moeten we dus ook vragen wat het kenbare is
waarop het boven-psychische onderscheiden is ingesteld.

Kenbaar is:

A. God voorzover Hij Zich heeft geopenbaard zowel door Zijn woord als
door Zijn schepselen, voorzover die 2-ons-2 kenbaar zijn.

Opm. 1. God is dus door twee middelen te kennen. Gebruikt men voor deze middelen
de termen “Schriftuur” en “natuur”, dan bedenke men:
a. dat er een tijd is geweest waarin het woord Gods nog niet geschreven was;
b. dat onder natuur dient 3-te worden-3 verstaan al het werk Gods en vooral niet

slechts een deel der aardse schepselen4-; in deze zin ressorteert onder “natuur”

2 39: in 3 39: in 4 39: niet met 5 39: uit 6 Ontbreekt in 41a–41d || 43/67: te verkrijgen, heeft
het
1 39: §118. || 41a,41c–43/67: Par. 171. || Zie ook §118 van 32 (boven). In 45 (dus tevens
41b) ontbreekt de bladzijde waarop deze paragraaf zal zijn voorgekomen. De tekst van deze
paragraaf volgens 41a,41c–43/67 is, na de openingsalinea, praktisch geheel identiek met de
tekst van “§26 i” van Vollenhoven’s Hoofdlijnen der logica (Kampen: Kok, 1948), blz.
40–41. Gezien het jaartal van dit werk is dit tekstdeel uit Hoofdlijnen der logica mede als
referentietekst gebruikt. 2 43/67: voor ons 3 Vanaf 41a.
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dus mede alle levensverband en de genetische gang van zaken daarin ten goede
en ten kwade-4.

Opm. 2. Niet alle werken Gods zijn voor ons kenbaar, gelijk uit het vervolg blijken
zal.

B. Zijn wet aan de kosmos gesteld en uit de kosmos bij het licht van het
woord Gods te kennen.

C. De kosmos, nader:

1. De 5-hemel, in de zin van de geestenwereld-5, voorzover we omtrent haar
6-mededeling-6 ontvangen uit het woord Gods.

2. De aarde, a. voorzover we omtrent haar mededeling ontvangen uit het
woord Gods, en b. voorzover we haar verleden, heden en toekomst
kunnen onderzoeken. 7-Bij dit laatste onderscheide men:
i. de primaire stand van zaken, dat wil zeggen wat in het kenbare niet

tot kennis of dwaling behoort, en
ii. de secundaire stand van zaken, dat wil zeggen wat kenbaar is, maar

tevens zelf onder kennis of dwaling omtrent een primaire stand van
zaken ressorteert.-7

Opm. 3. Ook 8-de-8 aarde is dus door twee middelen te kennen. Wie dit niet aan-
vaardt, loochent de mogelijkheid van christelijke wetenschap.

Opm. 4. De beide middelen, door welke we God 9-, Zijn wet-9 en (een deel van) de
kosmos kunnen kennen, noeme men liever niet “kenbronnen”. Deze term onderstelt
namelijk de juistheid van het beeld alsof menselijke kennis onafhankelijk van ons
bestaat, niet slechts in het als menselijk medegedeeld woord Gods en in de kennis
van onze medemensen, maar in 10-geheel-10 de natuur, waardoor men gevaar loopt
het verschil tussen het voor mensen kenbare en de door mensen verworven kennis
uit het oog te verliezen.

1-174.-1 Het verband tussen de activiteit in het leren kennen en het kenbare
[41a–45]

Het 2-denkend-2 subject behoort zelf tot de kosmos.
Daarom kan het, negatief, de grenzen van de kosmos niet overschrijden.
Anderzijds staat het, positief, met al het kenbare in verband:

4 Vanaf 41a. 5 Lezing volgens Hoofdlijnen der logica || 39–41a,41c–43/67: geestenwereld
6 39–41a,41c–43/67: mededelingen || Hier wordt de lezing van 32 gevolgd, tevens die van
Hoofdlijnen der logica. 7 Vanaf 41a. 8 39: een deel van de kosmos, namelijk de 9 Vanaf 41a.
10 39: heel
1 41a–45: Par. 172. || De hoofdtekst is vanaf 41a; de tekst van 39 is weergegeven hierna. Zie
ook §118 van 32 (boven). 2 41a–43/67: denkbeeld [sic]
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1. met God, Die ook het leren kennen tot dienen van Hem als uiting van
liefdevolle gehoorzaamheid oproept;
2. 3-met de wet Gods-3 – 5-de verhouding tot de wet Gods is niet een louter
contemplatieve: die wet is er niet uitsluitend en zelfs niet allereerst om
4-beschouwd-4, maar om gehoorzaamd te worden-5 –;
3.6 ook met de kosmos, voorzover kenbaar. Daarom keren we ons zowel
tegen de scepsis, die nog ken-idealen heeft maar aan de verwerkelijking van
deze wanhoopt, als tegen de mystiek, die het leren kennen van het buiten
ons liggende als “uiterlijk” diskwalificeert en het ware ken-proces introvert
acht.

Opm. Dit verband is een rechtstreeks. Anders gezegd: het bestaat niet zó, dat eerst
ding of medemens in mij indrukken wekt en ik dan 7-uit-7 die in mij aanwezige
indrukken vervolgens door abstrahering resultaten win; neen: de 8-denkende-8 vestigt
z’n aandacht op het kenbare – ding of medemens – en analyseert dit (al of niet
abstraherend) dáár waar het zich bevindt, en komt zo tot resultaten.

Juist daarom is het verband tussen het kenbare en het resultaat niet, zoals de
afdrukkentheorie meent, een directe: tussen het kenbare en het betrokken resultaat
staat steeds de analyse van de 9-denkende-9, welke het kenbare, juist of onjuist,
analyseert en zo tot kennis of dwaling omtrent het kenbare komt. Ten deze heeft
niet Aristoteles, maar Plato gelijk.

Intussen houde men in het oog, dat de bedoelde activiteit een analyserende
is: verwerping van de afdrukkentheorie op boven-aangegeven grond houdt dan
ook allerminst in, dat de betrokken activiteit een scheppende of ook maar een
producerende is: we brengen kennis en dwaling niet uit onszelf voort, maar komen
tot die twee als tot resultaten, alleen 10-door-10 de analyse van iets kenbaars te
winnen.

Tekst volgens 39
§118*. Het verband tussen de activiteit in het leren kennen en het kenbare

Het denkend subject behoort zelf tot de kosmos.
Daarom kan het, negatief, de grenzen van de kosmos niet overschrijden.

Anderzijds staat het, positief, met al het kenbare in verband: met God, Die ook
het leren kennen als uiting van liefdevolle gehoorzaamheid tot dienen van Hem
oproept; maar ook met de kosmos, voorzover kenbaar. Daarom keren we ons
zowel tegen de scepsis, die nog ken-idealen heeft maar aan de verwerkelijking
van deze wanhoopt, als tegen de mystiek, die het leren kennen van het bui-
ten ons liggende als uiterlijk diskwalificeert en het ware ken-proces introvert
acht.

3 Alleen in 45. 4 41a–43/67: beschouwend 5 Vanaf 41a, maar in 41a–43/67 als (de in deze
paragraaf eerste) opmerking. 6 In de opsomming volgens 41a–43/67 is dit het tweede punt.
7 41a–43/67: door abstrahering met 8 41a–43/67: kennende 9 41a–43/67: kennende 10 41a–
43/67: bij
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C.1 Het resultaat

2-175.-2 Tweeërlei resultaat [39–45]

We onderscheiden hier begrip en oordeel.
In het begrip kennen we een stand van zaken, in een oordeel een stand

van zaken in betrekking tot iets (namelijk het oordeelsonderwerp).

1-176.-1 Het bepaald-zijn van begrip en oordeel door 3-de norm, door het
gekende en door de 2-analytische-2 activiteit.-3 [39–45]

A. 4-Het begrip.-4

1. 5-Het bepaald-zijn door de norm.-5

Niet slechts de activiteit, maar ook het resultaat is genormeerd: we spreken
daarom van contradictoire en niet-contradictoire begrippen.

2. Het bepaald-zijn naar de zijde van het 6-gekende-6.

In verband hiermee onderscheiden we:

a. primaire begrippen, dat wil zeggen begrippen omtrent standen van zaken
die zelf niet 7-kennis of dwaling-7 zijn, en secundaire begrippen, dat zijn
begrippen omtrent standen van zaken die wel begripsmatig zijn;

b. omvangen van begrippen8-: dat de omvang van het begrip mens breder
is dan die van het begrip vrouw, wortelt in de verhouding van het aantal
vrouwen tot het aantal mensen-8.

3. Het bepaald-zijn naar de zijde van de 9-kennende.

Ten-9 deze onderscheide men:

a. waarnemings- en geabstraheerde begrippen;
b. niet- en wel-samengestelde begrippen.

1 De indelingsletter ontbreekt in 41a–41b. 2 39: §119. || 41a–45: Par. 173. || Deze paragraaf
is vanaf 39.
1 39: §119*. || 41a–45: Par. 174. || Deze paragraaf is vanaf 39. 2 39: kennende 3 41c–
43/67: norm, door het genormeerde en door de activiteit. 4 39–43/67: Begrip. 5 39–41d: Het
genormeerd-zijn. 6 39: bepaalde 7 39: begripsmatig 8 Vanaf 41a. 9 41c–43/67: kennende,
ten
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B. Het oordeel.

1. 10-Het bepaald-zijn door de norm.-10

Men onderscheide contradictoire en niet-contradictoire oordelen. Het al of
niet contradictoir-zijn raakt niet het oordeelsonderwerp, noch het predikaat,
maar de oordeelsbetrekking: een oordeel is slechts contradictoir wanneer een
predikaat aan een subject tegelijk niet en wel toegekend wordt. 11-Derhalve
is van de volgende drie oordelen: “Waarheid en leugen verdragen elkander
niet”, “Deze redenering is contradictoir” en “Dit is waar en niet waar in
hetzelfde opzicht”, alleen het laatste oordeel met de norm van het principium
contradictionis [“principe van contradictie”] in strijd.-11

2. Het bepaald-zijn door het gekende.

Daarop berust zowel de kwaliteit als de omvang van het oordeel.

a. Onder kwaliteit verstaat men de positiviteit 12-en negativiteit-12 der oor-
deelsbetrekking.
b. Onder omvang van het oordeelsveld [verstaat men] de omvang bestreken
door het onderwerp van het oordeel.

14-3. Het bepaald-zijn naar de zijde van de denkende activiteit.

Ten deze 13-onderscheide-13 men onmiddellijke en middellijke, dat wil zeggen
niet en wel door bewijs gewonnen oordelen.-14

Hoofdstuk ii. De ontwikkeling van
het niet-wetenschappelijk kennen.

1-177.-1 Inleiding

Tot nog toe beperkte ’k me tot de bespreking van de structuur van het
kennen in één moment. Wel stond het ook zo in verband met verleden
en 2-toekomst-2. Maar om niet alles dooreen te halen deed ’k net alsof
het moment van nu niet straks tot het verleden behoorde en dus alsof het
verleden niet toenam en het heden niet verschoof. 4-Natuurlijk was 3-dit-3

een abstractie, slechts geoorloofd-4 ter wille van de duidelijkheid en onder
voorwaarde dat ’k haar zo spoedig mogelijk liet varen. Daar5 het gestelde

10 39–41d: Het genormeerd-zijn. 11 Vanaf 41a. 12 Ontbreekt in 39. 13 41c–43/67: onder-
scheidt 14 Ontbreekt in 39.
1 32–39: §120. || 41a–45: Par. 175. 2 32–39: heden 3 32–39,43/67: dat 4 Ontbreekt in 41a–
41d. 5 In 41a–41b wordt een deel van deze zin herhaald, en in 41c–43 een ander deel, in beide
gevallen abusievelijk.
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doel nu is bereikt, laat ’k haar dan 6-ook-6 thans geheel los, om nu te letten
op het tot nu toe verwaarloosde in het kenbare en in het kennen, namelijk
op het genetische in beide.

1-178.-1 Het genetische in het kenbare

A. In het woord Gods.

Dat dit niet stationair bleef, maar toenam en wijzigde zagen we reeds vroeger
(zie 2-paragrafen 121–134-2). Ook merkten we reeds elders (3-zie paragraaf
173-3) op, dat het woord Gods in menselijke taal geschreven en daarom voor
ons kenbaar is. Combineren we nu beide gegevens, dan vinden we dat in de
historia 4-revelationis-4 [“geschiedenis van de openbaring”] het woord Gods,
en dus het voor mensen kenbare toenam.

B. Ook het voor menselijk onderzoek toegankelijke in de kosmos blijft
niet gelijk: atomen vervallen 5-en-5 sterren verbrokkelen en smelten samen;
planten, dieren en mensen kruisen, evolveren en variëren. Een tweede factor
van belang is het feit, dat het verleden beter kenbaar is dan de toekomst
en dus bij de groei van het verleden ook het 6-beter-6 kenbare toeneemt.
En eindelijk vergete men niet de veranderingen en vermeerderingen van het
kenbare die ontstaan door menselijk toedoen; zo spreken we thans niet meer
van de Zuiderzeemaar van het IJsselmeer, en valt er in de toekomstige polders
natuurlijk aardrijkskundig heel wat meer te onderscheiden dan thans. Ook
hier dus 7-toename-7 en wijziging van het voor het niet-wetenschappelijk
denken kenbare.

Opm. Het nagaan van de evolvering der mensheid leidt tot een kennis die men
vroeger, op het voetspoor der Heilige Schrift, ook vaak in niet-wetenschappelijke
kringen aantrof (stambomen op de voorpagina van de Statenbijbel).

1-179.-1 Het genetische in het kennende

De mensheid treedt echter in de kentheorie niet alleen op als een deel van
het kenbare, maar ook als het kennende. En ook hier is het genetische te
bespeuren.

6 Ontbreekt in 67.
1 32–39: §121. || 41a–45: Par. 176. 2 32–39: §§79–92 [zie Appendix iia]|| In 41c–43 ontbreekt
de noot-inhoud, terwijl 67 meldt “Par. 125–132” [= paragrafen 127–134]. 3 32–39: §118.i.
[sic; voor 39 moet dit zijn “§118”] || In 41c–43 ontbreekt de noot-inhoud, terwijl in 67
zowel verwijzing als inhoud ontbreekt. 4 41c–41d: revolutionis [sic] 5 Ontbreekt in 32–39.
6 Ontbreekt in 32–39. 7 41a–43/67: toename van
1 32–39: §122. || 41a–45: Par. 177.
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1-180.-1 De aanvang van het genetische in het kennen

Niet steeds was deze aanvang gebonden aan de prille jeugd. DeHeilige Schrift
tekent Adam (en Eva) als volwassen mensen, en doet ons toch zien, hoe
zijn (haar) kennis toenam. Het inzicht in de moeilijkheden met welke de
wording van kennis bij ons gepaard gaat wordt verhelderd wanneer we beide
processen eens met elkaar vergelijken.

A. De ontwikkeling van de kennis bij Adam.

1. Op de voorgrond stond bij hem het kennen van God, Die hem geschapen
had. Voorts vinden wij, dat hij bij de dieren het verschil in sekse opmerkt, en
enige kennis had van goed en kwaad.
2. Wat z’n zelfkennis aangaat wist hij, dat hij stond onder de wet Gods,
verschilde van de dieren, en later, na de schepping van Eva, ook dat hij haar
medemens was.

In beide reeksen vinden we dus kennis omtrent het schepsel-zijn, voorts een
op het ontwaren van seksuele samenhang gebaseerde kennis omtrent het tot
een rijk of soort van dieren en mensen behoren, en tenslotte kennis omtrent
de individuele verschillen binnen zulk een rijk.

B. De toename der kennis van 2-hen-2 bij wie dit proces in de prille jeugd
aanvangt is 3-een-3 andere. En dat niet slechts door 4-de zondeval, maar mede
daardoor-4, dat de volgorde, in welke het door hemzelf (en anderen) meege-
maakte tot 5-z’n kennis-5 komt, verschilt. Het meest ingrijpende is echter de
in verschillende mate voorkomende vervreemding van de woordopenbaring.

1. De intra-kosmische verschillen staan namelijk op de voorgrond. En dat
niet alleen bij 6-de-6 waarneming, herinnering en verwachting, maar ook bij
de rangschikking der eerste begripsvorming, die niet slechts vraagt naar het
aantal 7-van de herhalingen ener waarneming, en-7 naar de sterkte waarmee
het waargenomene de aandacht trekt8-, maar voornamelijk naar de plaats
die dat waargenomene in de kosmos inneemt-8. Zo wordt de kennende
rangordening hier op geheel andere wijze dan bij de eerste mens, èn bij de
9-zelfkennis èn bij de kennis van al het overige.-9

Daarbij komt de toename van het kenbare, met name van het herinner-
bare, door mededelingen van anderen. Vooral wanneer een kind opgroeit
in een milieu, waar men niet ontworteld is aan het verleden, ziet het de

1 32–39: §123. || 41a–45: Par. 178. 2 39–43/67: hem 3 32–39: een totaal 4 Ontbreekt in 41a–
41d. 5 32: kennis van hem 6 Ontbreekt in 32. 7 32: der herhalingen, maar eveneens 8 Vanaf
39. 9 32–39: kennis van het niet-ik, èn bij de zelfkennis.
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herinneringen aan het zelf-meegemaakte telkens verrijkt door die aan wat
anderen, naar hun verhalen over eigen of anderer verleden, overkwam.

2. Dat alles betekent nog niet een verzwaring van het kennen. Want de
rangschikking moge daardoor sterker verschillen van de successieve orde,
de ervaring der ouderen betekent ook weer verkorting van het proces der
kennis omtrent zichzelf en anderen. Wat dit wel verzwaart, is het niet zelden
voorkomende gemis aan kennis omtrent 10-de-10 woordopenbaring hetzij
doordat de ouders zelf deze niet bezitten, hetzij doordat zij haar vergeten
of ook opzettelijk aan het kind onthouden. Het ontbreken of onttrekken
van dit licht betekent verduistering van het verstand.

1-181.-1 De verwerking van het herinnerde [39–45]

Het herinnerde blijft niet zonder verwerking.
Vooral dient hier rekening te worden gehouden met de historische wil tot

ordening van begrippen en oordelen, met het 2-linguaal-2 formuleren en het
3-sociaal-didactisch-3 ordenen van de laatste en met het sociaal gebruik van
het aldus gewonnene in het betoog.

Ook op deze drie acties 4-heeft-4 de kennistheorie de aandacht te vestigen.

Tekst volgens 32

Het herinnerde blijft niet zonder verwerking.
Allereerst dient hier rekening [te worden] gehouden met de historische vor-

mingswil, dan met de linguïstische formulering van het aldus gevormde, en ein-
delijk met het gebruiken van het aldus geformuleerde. Het zijn deze drie acties
van begrijpen, oordelen en betogen, op welke de gangbare “logica” steeds weer
de aandacht vestigt, en die dit dan ook wel verdienen, zij het ook dat het eigenlijk
inventieve, het vindende en ontdekkende der kennis niet dáárin ligt.

1-182.-1 2-Het ordenen van begrippen

Dit ordenen-2 is noch een 3-opsommen-3 van kenmerken (Hobbes), noch een
deduceren van het individuele uit het rijk der mogelijkheden (Leibniz), 4-maar
een schikken van begrippen naar de omvang omtrent welke zij gelden.-4

10 39: de kennis aan
1 32–39: §124. || 41a–45: Par. 179. || De hoofdtekst is vanaf 39; de tekst van 32 volgt hierna.
2 39: linguïstisch 3 39: seksueel [sic] 4 39: heeft didactisch
1 32–39: §125. || 41a–45: Par. 180. 2 32: Het begrijpen en het begrip. ¶ A. Het begrijpen. Dit
[begrijpen] 3 43: opsomming 4 32: maar een vormen. Met deze term zijn we op het terrein van
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Opm. 1. “Gelden omtrent” mag niet (neo-Kantiaans) [worden] verward met “gelden
voor”, en “gelden volgens” niet met “gelden krachtens”.

Het principe waarnaar de 5-begrippen-5 worden geordend is dus 6-thans-6 niet
meer dat der genetische orde in welke de kennende ze indertijd opdeed, maar
een geheel ander. Want de betekenis van de betrokken terreinen hangt af van
de omvang die ze volgens de kennende hebben. Vandaar dat het voor deze
7-ordening-7 van het grootste gewicht is, of hij, die tot haar overgaat, die
9-omvangen 8-en hun onderlinge verhoudingen-8 goed ziet. Wie bijvoorbeeld
het-9 gebied van 10-het geschapene-10 te nauw neemt, zal dat deel van de
kosmos dat zijns inziens daarbuiten valt, vergoddelijken, allerlei vragen gaan
stellen over de verhouding tussen de aldus uiteengeslagen delen van de éne
kosmos, enzovoort. Zo11 wordt het duidelijk waarom het al of niet buigen
voor de woordopenbaring mede beslist over de waarde en onwaarde van
12-deze ordening-12. Wie het woord Gods gehoorzaamt kan zeker nog wel
in details dwalen, maar wie het niet doet komt tot begrippen, die in de
grondstructuur vals zijn.

Opm. 2. Niet steeds staan de grondonderscheidingen op de voorgrond: zo zal men
bij de definiëring van een berk meestal wel genoeg hebben aan het begrip “boom,
die …”. Maar anders staat het wanneer de speculatie op het niet-wetenschappelijk
kennen vat krijgt. Dan is zelfs de kennis 13-omtrent-13 het beneden-analytische niet
veilig, wordt een boom als “levend” tegenover de “dode” stof gesteld, enzovoort.
Deze en dergelijke verwringingen in de begripsvorming zijn vooral gevaarlijk voor
het boven-historische leven, wijl daar de begripsvorming tot het substraat 14-behoort.
Verkeerde-14 begripsvorming leidt hier dus tot 15-een-15 fout in het fundament, die op
den duur funest wordt voor het daarop opgetrokken gebouw. Zo worden 16-staat,
gezin, school en kerk-16 voortdurend ondermijnd door een antropologie, die een deel
van de mens boven de wet Gods plaatst.

het historische, dus van de technè met haar correlatie “vorm-inhoud”. De te vormen inhoud
ligt uiteraard op hetzelfde terrein als de vorm, is dus eveneens technisch. De in het analytische
liggende kennis – het uit de beide groepen van waarnemingen stammende herinnerde – kan in
het historische alleen aanwezig zijn als het daarin herhaald substraat, dus als object. De vorm in
welke dit wordt gevat is de betekenis van het terrein, omtrent hetwelk de elementen volgens de
kennende gelden. 5 32: thans vormbare elementen der kennis 6 Niet in 32. 7 32: vorming, de
begripsvorming, 8 Niet in 32. 9 In 41a–41d en in 43 zijn verschillende zinsdelen abusievelijk
weggevallen. 10 32: “het geschapene” 11 In 41a–43/67 begint hier een nieuwe alinea. 12 32:
de begripsvorming 13 32–39: van 14 41c–43: behoort, verkeerde [sic] || 67: behoort; verkeerde
15 41c–43/67: de 16 32–39: gezin, school, staat en kerk
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Voortzetting van deze paragraaf in 32

Opm. 3. Het historische gaat niet in de begripsvorming op; zelfs voor de histori-
sche kennis is dit niet juist: het historische besef heeft niet slechts een vormende
taak ten aanzien van de analytische kennis, maar is ook zelf waarnemend, herin-
nerend en verwachtend.

B. Het begrip. Dit is het resultaat van het begrijpen.

1-183.-1 Oordelen en formuleren van oordelen [39–45]

Oordelen zelf is een analytisch doen, nader een erkennen, dat een stand van
zaken (predikaat) aan iets (oordeelssubject) toe-geordend is (oordeelsbetrek-
king).

Het onderstelt begrijpen als minder gecompliceerde fase van het ken-
proces. Dat wil intussen niet zeggen, dat het oordelen steeds op begrippen
betrekking zou hebben: het is slechts zelden toe-ordening van een predikaat
aan een begrip – bijvoorbeeld wanneer ik oordeel: “Dit begrip is 2-een con-
tradictoir-2” – en nog zeldzamer verbinding van begrippen – bijvoorbeeld in
het oordeel: “De begrippen a en b dekken elkander” –.

Van dit oordelen is echter zowel het 3-linguaal-3 formuleren en het didac-
tisch ordenen van enkelvoudige oordelen als het verbinden van de bestand-
delen en onderstellingen der enkelvoudige oordelen onderscheiden.

Tekst volgens 32
§126. Het formuleren van oordelen

Het formuleren van oordelen is een linguïstische daad. Datgene wat daarin dient
geformuleerd is het oordeel, de linguïstische objectsfunctie van het begrip. De
formule daartoe gebruikt is in het eenvoudigste geval het linguïstische schema: S
(subjectswoord in de volzin) is P (predikaatswoord in de volzin). Het resultaat
is niet een volzin zonder meer, maar een, in welke het subject van het oordeel
wordt aangeduid door het subjectswoord, en het predikaat van het oordeel door
het predikaatswoord.

Het oordeel is dus het resultaat der objectivering van het begrip. De indeling
der oordelen is dan ook niet te ontlenen aan de ontleding der volzinnen, maar
aan die der grondonderscheidingen van de kosmos. Voorlopig onderscheid ’k
daarom:

1 39: §126. || 41a–45: Par. 181. || De hoofdtekst is vanaf 39; de tekst van 32 volgt hierna. 2 39:
contradictoir 3 39: linguïstisch
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1. classificatie-oordelen, bijvoorbeeld: “Een mens is een schepsel”, “Jan is een
mens”, enzovoort;

2. inherentie-oordelen, bijvoorbeeld: “Bijen verzamelen honing”, “Honing
wordt door de bijen verzameld”, enzovoort;

3. relatie-oordelen, bijvoorbeeld: “Dit kind groeit harder dan dat”;
4. waarde-oordelen, bijvoorbeeld: “Het is goed waarheid te spreken”;
5. religieuze-oordelen, bijvoorbeeld: “Gij zijt van Christus en Christus is van

God”.

Opm. 1. Het is een miskennen van de verscheidenheid in de kosmos wanneer men al deze
groepen van oordelen wil wringen in het schema van de eerste groep. “Bijen verzamelen
honing” is iets anders dan “Bijen behoren tot de klasse van honing-verzamelende dieren”.
Laatstgenoemd oordeel is namelijk een samengesteld: wat ’k er in formuleer is (i) bijen
verzamelen honing, (ii) er zijn nog andere dieren die dit doen, (iii) de bijen behoren met
die andere tot de klasse van honing-verzamelende dieren.

Opm. 2. De taalfunctie gaat allerminst op in het formuleren van oordelen: zij beoogt
evenzeer mededeling van oordelen aan anderen. Zelfs voor het taalbesef gaat de genoemde
beperking niet op: zij heeft een eigen kennis, die vrucht is van het onderscheiden van de
betekenis der woorden.*

1-184.-1 Het 2-linguaal-2 formuleren van oordelen [39–45]

Het eenvoudigste schema van oordeel is: S (oordeelssubject) is (oordeelsbe-
trekking) P (predikaat).

Opm. Het “is” der oordeelsbetrekking is niet hetzelfde als het mathematische “is
gelijk aan”: het heeft tal van betekenissen.

1-185.-1 Het sociaal-didactisch ordenen van oordelen (categorieënleer) [39–
45]

In verband met de ontische orde door een conceptie aangenomen deelt
haar categorieënleer de oordelen in. Vandaar dat ook dit onderdeel der
wijsbegeerte allerminst neutraal is.

In aansluiting bij de Isagogie dele men als volgt in.

i. Primaire oordelen, dat wil zeggen oordelen die, hoewel ze uiteraard kennis
onderstellen, niet over kennis handelen.

1 39: §127. || 41a–45: Par. 182. || Deze paragraaf is vanaf 39. Zie ook §126 van 32 boven.
2 39: linguïstisch
1 39: §128. || 41a–45: Par. 183. || Deze paragraaf is vanaf 39. Zie ook §126 van 32 boven.

*Opmerking redacteur. De voortzetting van de tekst van 32 vindt plaats bij paragraaf 193.
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A. Omtrent God.
B. Omtrent de wet.
C. Omtrent het subjècte.

1. Omtrent het hemels subjecte.
2. Omtrent het aards subjecte.

a. Omtrent de religie; bijvoorbeeld “Gij zijt van Christus, en Christus
is van God”.

b. Omtrent de waarde; bijvoorbeeld “Het is goed waarheid te spre-
ken”.

c. Omtrent de rijken:
i. structuur-oordelen; bijvoorbeeld “Bij dieren is de leidende func-

tie de psychische”;
ii. genetische oordelen; bijvoorbeeld “Deze soort plant zich snel

voort”.
d. Omtrent inherentie: “Bijen verzamelen honig”.
e. Omtrent relaties: “Dit kind groeit harder dan dat”.

ii. Secundaire oordelen.

A. Omtrent 2-begrijpen-2 en begrip.
B. Omtrent oordelen en oordeel.

Opm. De realistische categorieënleer herleidt alle 3-of nagenoeg alle-3 oordelen tot
oordelen omtrent (primaire en secundaire) klassen. Dit is echter een miskennen
van 4-de-4 verscheidenheid in de kosmos en een overschatten van het klassebegrip:
“Bijen verzamelen honig” is iets anders dan “Bijen behoren tot de klasse van honig-
verzamelende dieren”. Eerstgenoemd oordeel is een enkelvoudig, nader een inhe-
rentie-oordeel, het tweede noch het een, noch het ander. Het onderstelt immers:

1. een of meer oordelen omtrent andere dieren: “Zij verzamelen honig”;
2. de verbinding van deze twee (of meer) oordelen tot een nieuw oordeel: “Bijen en

andere dieren verzamelen honig”;
3. de verheffing van een bij meerdere diersoorten voorkomende inherentie van

een bepaalde eigenschap tot een klasse, die, anders dan de soort, niet een re-
ele voortplantingssamenhang onderstelt, maar haar aanzijn 5-aan-5 een abstract
indelingsprincipe dankt;

4. de subsumering van een der onder 2 genoemde reële soorten onder deze klasse.

Voortzetting van deze paragraaf in 39

Opm. 2. Het nominalisme promoveert deze abstracte klassen deels tot concrete universalia
van subjectief karakter, die het dan nader òf als apriorisch òf als resultaat van praktische
samenwerking ziet; deels ook verwaarloost het het verschil tussen primaire en secundaire

2 41a–41d: begrippen [sic] 3 Vanaf 41a. 4 Alleen in 45. 5 41a–41d,45: van
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oordelen en maakt het alle oordelen tot oordelen omtrent begrippen. Beide opvattingen –
de universalistische en de individualistische – zijn te verwerpen.

1-186.-1 Het vellen van samengestelde oordelen [39–45]

Tot nu toe bespraken we slechts het formuleren en ordenen van enkelvoudige
oordelen. Er bestaan echter ook samengestelde.

Deze laatste berusten op de 2-analyse-2 van één of op de verbinding van
meer dan één enkelvoudig oordeel.

1-187.-1 Het vellen van samengestelde oordelen op grond ener analyse van
een enkelvoudig oordeel [39–45]

Deze analyse heeft soms op implicata, soms op kentheoretische onderstellin-
gen van het oordeel betrekking.

Vandaar dat we deze twee even nader hebben te bezien.

1-188.-1 De implicata en kentheoretische onderstellingen van het enkelvou-
dige oordeel [39–45]

A. De implicata zijn:

1. ten aanzien van het predikaat: de waarheidspretentie (niet-contradictoir
te zijn);

2. ten aanzien van de oordeelsbetrekking: de kwaliteit – een oordeel is
positief of negatief –;

3. ten aanzien van het oordeelssubject:
a. ten aanzien van z’n karakter: het is 2-mathematisch, dynamisch en al

of niet genetisch-2;
b. ten aanzien van z’n 3-omvang-3: het is universeel of particulier.

B. De kentheoretische onderstellingen zijn:

1. het oordeel is 4-onmiddellijk of middellijk-4 – dat wil zeggen niet of wel
door bewijs – gewonnen;

2. het oordeel werd met of zonder zekerheid voltrokken.

1 39: §129. || 41a–45: Par. 184. || Deze paragraaf is vanaf 39. 2 39: analogie
1 39: §129*. || 41a–45: Par. 185. || Deze paragraaf is vanaf 39.
1 39: §129**. || 41a–45: Par. 186. || Deze paragraaf is vanaf 39. 2 39: al of niet dynamisch
3 43/67: omgeving [sic] 4 39: middellijk of onmiddellijk
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1-189.-1 Samenstelling van oordelen berustend op de analyse van 2-een-2

enkelvoudig oordeel naar implicata [39–45]

Men onderscheide hier [het volgende].

A.3 De analyse heeft betrekking op de waarheidspretentie van het predikaat
(niet-contradictoir te zijn). Men beziet deze pretentie en oordeelt nu: “Dit
enkelvoudige oordeel is waar” (1), of “Het is niet waar” (2). Het samenge-
stelde oordeel is in het eerste geval affirmatief, in het tweede defirmatief.

Opm. 1. Men onderscheide dit affirmatief- en defirmatief-zijn vooral van het positief-
en negatief-zijn. Het eerste komt slechts bij 4-samengestelde-4 oordelen voor; boven-
dien heeft het lang niet altijd op de kwaliteit van het enkelvoudige oordeel betrekking.
Derhalve: wèl is iedere affirmatie 5-qua talis-5 [“als zodanig”] positief 6-en-6 iedere
defirmatie 7-qua talis-7 negatief, maar niet ieder positief oordeel is een affirmatie, en
niet ieder negatief een defirmatie.

Opm. 2. Is een 8-(door een ander – defirmatief – oordeel) terecht-8 gedefirmeerd
oordeel enkelvoudig dan dient men het als onwaar te verwerpen.

B. De analyse ziet op de oordeelsbetrekking. Men maakt een enkelvoudig
oordeel tot oordeelssubject in een samengesteld oordeel, en de kwaliteit
van het eerste tot predikaat van het tweede. Voorbeeld: “Het oordeel: ‘S
passeerde zo-even niet’ is negatief”. Zulke oordelen hebben soms, zoals
hier, slechts logische zin. In de praktijk zijn ze echter meestal constaterende
inleiding tot iets anders, bijvoorbeeld tot een vraag als bijvoorbeeld: “Maar
wie passeerde er dan wèl?”

Opm. 3. Men onderscheide zulke kwaliteitsoordelen van meer samengestelde waarin
men zich tegen een constaterend oordeel richt. Bijvoorbeeld: “Het is niet waar, dat
het oordeel × negatief is”. Men heeft dan met de defirmatie van een oordeel te doen,
waarbij rechtstreeks niet de kwaliteit der oordeelsbetrekking van × maar het waar
zijn van het predikaat “negatief” in 9-x1 [dat over × gaat]-9, in het 10-geding-10 is.
Voorbeeld: zei × “Die man handelt on-sociaal”, en ×1: “Dat oordeel [namelijk ×] is
negatief”, dan kan ×2, indachtig aan het verschil tussen on-sociaal en niet-sociaal,
poneren: “x1, dat de kwaliteit van × als negatief prediceerde, is contradictoir”;

1 39: §129***. || 41a–45: Par. 187. || Deze paragraaf is vanaf 39. Opmerking: In 45 is de
tekst van deze en de volgende twee paragrafen verknipt en slechts in fragmenten aanwezig. 43
dient hier als referentie-tekst. Afwijkende lezingen volgens de fragmenten van 45 worden in
de noten aangegeven. 2 Ontbreekt in 39–43/67. 3 De bewerkte tekst van A in 45 heeft: Het
secundaire oordeel heeft betrekking op de relatie van het primaire oordeel tot de wet. Zulk
een secundair oordeel luidt dus: “Dit enkelvoudige oordeel is waar” (1), of “Het is niet waar”
(2). Het secundaire oordeel is in het eerste geval affirmatief, in het tweede defirmatief. 4 45:
secundaire 5 Vanaf 43 (in 45 doorgehaald). 6 41a–41d: maar niet [sic] 7 Vanaf 43 (in 45
doorgehaald). 8 Vanaf 41a. 9 41a–45: × || We volgen hier de lezing van 39. 10 39: gedrang
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immers het on-sociale is wel verkeerd sociaal, maar intussen toch sociaal, en wie “on-
sociaal”, “niet-sociaal” acht, verklaart dus, 11-dat-11 iets on-sociaals tegelijk wel- en
niet-sociaal is.

Ook hier werkt het verhelderend affirmatie en defirmatie (bij de beoordeling)
te onderscheiden van positiviteit en negativiteit (bij het beoordeelde). Daar intussen
affirmatie 12-qua talis-12 positief en defirmatie 13-qua talis-13 negatief is, laat affirmatie
de kwaliteit van het beoordeelde onveranderd, maar wijzigt defirmatie deze kwaliteit
in haar tegendeel.

C. De analyse heeft betrekking op het oordeelssubject. Daarbij onderscheide
men tweeërlei:

1. De analyse ziet op het karakter van het oordeelssubject, 14-onder andere-14

op de vraag of dit al of niet 15-genetisch-15 is. In het eerste geval speelt
namelijk de mogelijkheid wel een rol, in het tweede niet.

Opm. 4. Mogelijkheid is noch “bijkomstigheid” (Boëthius), noch functionalistisch-
apriorische denkbaarheid met epochè [“opschorting van oordeel”] omtrent de fysi-
sche existeerbaarheid 16-(logistiek) doch ontplooibaarheid-16 van het latere uit het
vroegere (niet van het lagere 17-tot-17 het hogere).

2. De analyse ziet op de omvang van het oordeelssubject. Bijvoorbeeld:
“Het oordeel: ‘Alle mensen zijn sterfelijk’ is een universeel oordeel”, en:
“De oordelen: ‘Adam was sterfelijk geschapen’ en ‘Sommige mensen spreken
Nederlands’ zijn particulier”.

1-190.-1 Samenstelling van oordelen berustend op de analyse van enkelvou-
dige oordelen naar kentheoretische onderstellingen [39–45]

Men onderscheide twee gevallen.

A. Deze analyse heeft betrekking op de logische weg, langs welke het oordeel
gewonnen werd, namelijk niet of wel door bewijs. Bijvoorbeeld: “Het is
bewezen, dat …”, “Het is niet bewezen, dat …”.

Opm. 1. Eerstgenoemde oordelen heten “apodictische”, het 2-betrokken-2 enkelvou-
dige oordeel [heet] een “conclusie”.

B. Deze analyse heeft betrekking op de (on)zekerheid 3-van de oordelende. Is
deze toestand er een van zekerheid-3, dan trekt hij niet de aandacht, maar
spreekt en handelt 4-men-4 uit de zekerheid. “Ik heb 5-geloofd, daarom-5

11 Ontbreekt in 41a–41d. 12 Vanaf 43. 13 Vanaf 43. 14 39: namelijk 15 39: dynamisch 16 Ont-
breekt vanaf 41a. 17 Hier wordt de lezing van 39 gevolgd. || Ontbreekt in 41a–43. || 67: uit
1 39: §129****. || 41a–45: Par. 188. || Deze paragraaf is vanaf 39. (Zie de opmerking bij
noot 1 van paragraaf 189.) 2 Ontbreekt in 39. 3 Ontbreekt in 41a–41d. 4 Ontbreekt in 39.
5 41a–43/67: geloofd en daarom
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heb ik gesproken”. Eerst wanneer onzekerheid optreedt glijdt de aandacht
van het gekende naar het kennend subject af. Vandaar oordelen als: “Het is
nog onzeker, of …” en “Het is nu weer zeker, dat …” ([respectievelijk een]
problematisch en assertorisch oordeel).

Opm. 2. Men lette op het verschil in voegwoord: “of” spreekt van onzekerheid,
“dat” van zekerheid.

1-191.-1 Verhouding van enkelvoudige oordelen [39–45]

A. Oordelen verdragen elkander (zijn compatibel) of niet.

B. Speciale verhoudingen treft men aan.
1. Bij identiteit van predikaat of oordeelssubject.

a. Wanneer twee oordelen eenzelfde predikaat hebben: ze zijn dan conjugi-
bel – schema: S1 + S2 = P; 2-voorbeeld: “Jan en Frits zijn blond”-2 –.

b. Hebben twee oordelen eenzelfde oordeelssubject, dan zijn ze copulabel –
schema: S = P1 + P2; 3-voorbeeld: “Jan is blond en groot”-3 –.

2. Twee oordelen bij welke het oordeelssubject van het ene [oordeel] predi-
kaat van het andere [oordeel is] en het predikaat van het ene [oordeel] het
oordeelssubject van het andere [oordeel] is, noemt men elkanders omgekeer-
den. De bespreking van de voorwaarden onder welke het omgekeerde van
een waar oordeel eveneens waar is, enzovoort, zou me te ver voeren.

3. In verband met omvang en kwaliteit onderscheidt men de oordelen in
4-algemeen-negatief, algemeen-positief-4, particulier-positief en particulier-
negatief. De 5-verhoudingen-5 van deze vier groepen 6-spelen-6 een grote rol
in de leer van het bewijs. Intussen is deze indeling gebrekkig, daar ze geen
rekening houdt met het verschil tussen wel- en niet-7-genetische-7 oordelen,
welke voor het bewijs wel degelijk van belang is. 8-Ook op-8 deze punten kan
ik echter hier niet 9-breder-9 ingaan.

1-192.-1 Verhoudingen van bepaalde samengestelde oordelen [39–45]

Wanneer de omvangen der oordeelssubjecten bij twee particuliere oordelen
met tegenstrijdige predikaten samen 2-al-2 de betrokken oordeelssubjecten
omvatten, dan geldt het dilemmatische oordeel “S is òf P òf niet-P”, en is

1 39: §129*****. || 41a–45: Par. 189. || Deze paragraaf is vanaf 39. (Zie de opmerking bij noot
1 van paragraaf 189.) 2 Vanaf 41a. 3 Vanaf 41a. 4 39: algemeen-positief, algemeen-negatief
5 41c–43/67: verhouding 6 43/67: speelt 7 39: dynamische 8 39: Op 9 Ontbreekt in 67.
1 39: §129******. || 41a–45: Par. 190. || Deze paragraaf is vanaf 39. 2 41c–43/67: als [sic]
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een derde uitgesloten. Is aan een dezer voorwaarden niet voldaan dan is er
geen dilemma en heeft ook het principium exclusi tertii [“principe van het
uitgesloten derde”] geen geldigheid.

1-193.-1 Het bewijzen en de verificatie [39–45]

A. Op grond van verhoudingen tussen oordelen is het mogelijk uit twee
oordelen een ander te winnen. De eerste twee noemt men de premissen, het
laatste conclusie.

Ook het bewijzen komt in het niet-wetenschappelijke leven voor. Het
eenvoudigste geval doet zich 2-voor-2 wanneer een conclusie valt af te leiden
uit twee oordelen, die zelf niet weer conclusies uit andere zijn. Het bewijs
betekent in vele gevallen niet veel: niet zelden is namelijk het bewezen oordeel
even goed door inventie te bereiken. 7-Zo bijvoorbeeld in het geval, waarin
ik 3-uit-3 “2 maal 2 = 4” en 4- “3 maal 2 = 6”-4, 5-door concluderen-5 vind dat
6- “5 maal 2 = 10”-6 is.-7

B. Een uitzondering op deze regel vormt de conclusie die over een te verwach-
ten toekomst handelt. Deze draagt namelijk nog een hypothetisch karakter,
maar helpt niet zelden de inventie 8-(de vinding)-8 op het spoor. De beves-
tiging van de conclusie door de waarneming heet dan verificatie. Wanneer
bijvoorbeeld A tot B zegt: “C is niet te vertrouwen, let eens op: nu ik zus heb
gedaan, zal hij daarop zó reageren”, wordt B opmerkzaam op het gedrag van
C en kan hij verifiëren de juistheid van de conclusie die A trok.

Tekst volgens 32 [Voor de voorafgaande tekst van 32, zie bij paragraaf
183.]
§127. Het bewijs en de verificatie

A. Reeds in het voorgaande verwijderden we ons steeds verder van de inven-
tie. Ook thans volgen we nog een ogenblik dezelfde richting. Onder bewijzen
verstaat men het afleiden van een oordeel (conclusie) uit gegeven oordelen (pre-
missen). Ook het bewijzen komt in het niet-wetenschappelijke leven voor. Het
eenvoudigste geval doet zich voor wanneer dit onmiddellijk kan geschieden, dat
wil zeggen wanneer een conclusie valt af te leiden uit twee oordelen, die zelf niet
weer conclusies uit andere zijn. Het bewijs betekent in vele gevallen niet veel: niet
zelden is namelijk het bewezen oordeel even goed door inventie te bereiken.

1 39: §129*******. || 41a–45: Par. 191. || De hoofdtekst is vanaf 39; de tekst van 32 is
weergegeven hierna. 2 Ontbreekt in 41c–41d. 3 41a–41d: vat 4 41a–43/67: “2 maal 3 is 6”
5 41a–43/67: voor conclusie 6 41a–43/67: “5 maal 3 is 10” [sic] 7 Vanaf 41a. 8 Vanaf 41a.
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B. Een uitzondering op deze regel vormt de conclusie die een te verwachten
toekomst aanduidt. Dan helpt ze de inventie op het spoor. De bevestiging van de
conclusie door de waarneming heet dan verificatie. Wanneer bijvoorbeeld A tot
B zegt: “C is niet te vertrouwen, let eens op: nu ik zus heb gedaan, zal hij daarop
zó reageren”, wordt B opmerkzaam op het gedrag van C en kan hij verifiëren de
juistheid van de conclusie die A trok.

§128. Samengestelde oordelen

Hiervan bestaan verschillende vormen. We onderscheiden:

A. Het copulatieve (“S1+S2=P”) en het conjunctieve (“S=P1+P2”) oordeel.

B. Universele (“de S die P zijn, zijn alle S”) en partiële (“de S die P zijn, zijn enige
S”) oordelen handelen over het aantal der S-en voor welke “S is P” geldt.

C. De beoordelende oordelen:

1. Het ontkennend oordeel (“Het is niet waar, dat S=P is”).
2. Het oordeel over de zekerheidsgraad der kennis bij het voltrekken van een

ander oordeel.
a. Wanneer laatstgenoemd oordeel onmiddellijk, dat wil zeggen zonder be-

wijs werd gewonnen;
i. het assertorische oordeel: “Het oordeel ‘S=P’ is wel zeker”.
ii. het problematische oordeel: “Het oordeel ‘S=P’ is niet zeker”.

b. Wanneer laatstgenoemd oordeel middellijk, dat wil zeggen door bewijs
werd gewonnen:
i. het apodictische oordeel: “Het is bewezen, dat S3=P3 is”, of “‘S3 is P3’

is de conclusie uit de inventieve oordelen ‘S1 is P1’ en ‘S2 is P2’, die
beide waar zijn”.

ii. het hypothetische oordeel is een apodictisch oordeel dat echter tevens
problematisch is, niet natuurlijk omdat men het verband tussen grond
en gevolg ontkent – dat zou het apodictisch oordeel opheffen – maar
omdat men aan één der premissen of aan beide de zekerheid ontzegt:
“Indien ‘S1=P1’ is en ‘S2=P2’, dan is ‘S3=P3’, maar het is niet zeker dat
‘S1=P1’ is (of dat ‘S2=P2’ is, of ook dat ‘S1=P1’ is en ‘S2=P2’ is)”.

1-194.-1 Het betogen

2-Het betogen is sociaal van aard. Het gebruikt onder andere-2 het bewijs,
maar eveneens 3-geheel-3 de niet-wetenschappelijke beschikbare kennis. Door
het houden van een betoog tracht men de naaste 4-zakelijk-4 te overtuigen,

1 32: §129. || 39: §129********. || 41a–45: Par. 192. 2 32: Zoals het oordeel tot het begrip
en het begrip tot de kennis staat, staat het dialectische tot het apodictische, het betoog tot het
bewijs. Het betoog behoort namelijk tot het sociale leven: het gebruikt dan ook niet alleen
3 32–43/67: heel 4 Vanaf 39.
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soms ook slechts 5-niet-zakelijk-5 te overreden. 6-Ook het eerste-6 kan geschie-
den met juiste maar ook op onjuiste gronden. De middelen welke men tot
het bereiken van z’n doel gebruikt vormen een onderdeel van de traditie-
vormende factoren: ze zijn dus evenals deze van het grootste belang voor het
inzicht in een deel der niet-wetenschappelijke kennis.

Opm. Het sociale leven gaat allerminst op in het betogen! Ook de leiding op dit
terrein beschikt gelukkig nog over andere middelen dan dit: de handhaving van het
ambtelijk gezag staat en valt niet met de vaardigheid van de ambtsdrager het door
hem juist geachte te betogen!

1-195.-1 De boven-analytische samenhangen in de niet-wetenschappelijke
kennis

Tot de niet-wetenschappelijke kennis behoort veel meer dan de gangbare
boeken voor “logica”* behandelen. 2-En overal-2 wint de man van rijkere
ervaring – dit woord hier genomen in de betekenis die het in het dagelijkse
spraakgebruik heeft en een scherpe herinnering, een geoefende waarneming
en een zekere rijkdom van het herinnerde en waargenomene insluit – het van
de beginneling.
* Voor het verstaan van de in wetenschappelijke handboeken voorkomende termi-
nologie is het wel gewenst, dat men meer omtrent de logica weet, dan hier kan
behandeld 3-worden-3. 4-Voor een verdere uiteenzetting moge ik daarom verwijzen
naar mijn Hoofdlijnen der logica, Kampen: Kok, 1948.-4

1-196.-1 Het onderscheiden van functies in het 2-niet-wetenschappelijk
denken-2

Het niet-wetenschappelijk 3-kennen-3 onderscheidt ook tal van functies, met
name prevalerende en leidende.

Vooral vindt men dat bij de boven-analytische, 4-met-4 name bij de
5-boven-linguale-5 waar het taalgebruik, mits helder, de onderscheiding

5 Vanaf 39. 6 32: Dat
1 32–39: §130. || 41a–45: Par. 193. 2 32: Bij de bespreking van de begripsvorming, oor-
deelsformulering en [het] betoog kwam dat reeds telkens uit. Ook ten aanzien van de andere
boven-analytische kringen gaat dit echter door. Overal 3 Vanaf 41a. 4 De noot zoals aange-
past door de schrijver in 67. Vorige lezingen zijn: 32: Van de vele handboekjes noem ik hier
dat van Dr. K.J. Grau, Grundriß der Logik. [Leipzig und Berlin, 1918], 3. [duchgesehen und
erweiterte] Ausgabe, B.G. Teubner, Leipzig und Berlin, 1929. 39–43,45: Voor een verdere uit-
eenzetting mag ik #–wel–# verwijzen naar het desbetreffende college-dictaat. (# 43: dan wel)
1 32–39: §131. || 41a–45: Par. 194. 2 32–39: niet-wetenschappelijke kennen 3 67: denken
4 32–39: en met 5 32–43/67: boven-linguïstische
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steunt. Zo onderscheidt men zonder wetenschap bedrijf, staat, gezin en
pistisch instituut (kerk). En waar het calvinisme ingang vond verzet men
zich dan ook krachtig tegen de vermenging dezer terreinen, en veroordeelt
bijvoorbeeld politieke 6-stakingen-6, kerkelijke wetenschap, enzovoort.

Maar ook ten aanzien van het beneden-analytische onderscheidt het niet-
wetenschappelijk denken vrij scherp. Een boer onderscheidt stenen, planten,
dieren en mensen helderder dan menigeen die verlegen zit met een magere
kentheorie, die in quasi-eenvoudigheid 7-slechts van een subjects-objects-
verhouding weet en onder deze dan de verhouding van het denken en het
waargenomene verstaat-7 [zie paragraaf 160D, opm. 3, en paragraaf 171a2].

1-197.-1 Het niet-wetenschappelijk kennen en de kentheorie

Uiteraard zal hij die de niet-wetenschappelijke kennis niet scherp analyseert
2-niet dit alles-2 uiteenhouden: primum vivere deinde philosophari [“eerst
leven, dan filosoferen”]. Dat neemt niet weg, dat het hier geanalyseerde als
niet-wetenschappelijke kennis wel degelijk tot het vivere behoort en daar in
een rijkdom, nog veel meer gevarieerd dan hier aangestipt, aanwezig is, en
men, ook wanneer men zelf 3-bovendien-3 op wetenschappelijk gebied werkt,
van deze kennis nooit genoeg kan opsteken.

Onderdeel ii. Het wetenschappelijk kennen

1-198.-1 Inleiding

A. Het wetenschappelijk kennen steunt overal op het niet-wetenschappelijk
[kennen].

B. Op het ogenblijk kan slechts zeer in het kort worden aangeduid wat in een
kentheorie van het wetenschappelijk kennen dient 2-te worden-2 besproken.

1-199.-1 Indeling

We onderscheiden het wel- en het niet-vakwetenschappelijk [wetenschappe-
lijk] kennen. Aan de bespreking van elk van beide wijd ik een hoofdstuk.

6 43/67: staking 7 32: alleen maar het actieve subject van zijn denken en het passieve object
van het waargenomene onderscheidt.
1 32–39: §132. || 41a–45: Par. 195. 2 32–39: dit alles niet 3 32: ook
1 32–39: §133. || 41a–45: Par. 196. || Zie ook §137 van 30–31. 2 Vanaf 41a.
1 32–39: §134. || 41a–45: Par. 197. || Zie ook §138 van 30–31.
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Hoofdstuk i. Het vakwetenschappelijk [wetenschappelijk] kennen

1-200.-1 Het verband tussen niet- en [wel-]vakwetenschappelijk [weten-
schappelijk] kennen

Het laatstgenoemde onderscheidt zich van het eerste door verdere isole-
ring van steeds fijner samenhangen in de afzonderlijke wetskringen. Van
vakwetenschap spreken we dus dan, wanneer er niet meer dan één niet-
analytische modaliteit wordt onderzocht.

Opm. “Wiskunde”, “astronomie”, “zoölogie”, enzovoort zijn termen, die, gevormd
in de tijd vóór de scherpe afpaling van de velden van onderzoek, wetenschappen in
een vroeger stadium aanduiden: ze vallen tegenwoordig steeds meer uiteen in echte
vakwetenschappen. Zo bijvoorbeeld de wiskunde in aritmetiek en ruimteleer 2-en de
theologie in pisteologie en ethiek – ethiek is, zo verstaan, dus steeds theologische
ethiek, maar niet alle theologie is “christiana” of “sancta” –-2.

1-201.-1 Methode

Vakwetenschappelijk bezig zijn houdt dus in, dat de analyse van de onder-
zoeker zich richt op een niet-analytische wetskring.

A. Door analyse dient deze eerst met behulp van het principium exclusae anti-
nomiae [“principe van uitgesloten antinomieën”] te worden geanalyseerd uit
het kosmisch verband waarin hij voorkomt. Daardoor wordt hij tot “veld
van onderzoek”.

Opm. 1. Het onderzochte is ten opzichte van de verbinding-zoekende analytische
activiteit niet actief; 2-zelfs, indien men wil,-2 gnotisch passief. Deze passiviteit sluit
echter geen ogenblik de eventuele niet-gnotische activiteit der onderzochte functies
uit: zo is bijvoorbeeld het energetische wel degelijk actief, al is het 4-in de stellingen
der 3-energetiek-3 of fysica-4 gnotisch passief.

De5 methode der vakwetenschap is steeds twee-enig, dat wil zeggen synthe-
tisch. Alleen de analytica mist 6-tot op zekere hoogte dit synthetisch karakter,
namelijk voorzover men haar niet via de kentheorie benadert-6.

B. Vervolgens dringt de analyse steeds verder gnotisch actief in het eerst uit
het kosmisch verband geanalyseerde veld door.

1 32–39: §135. || 41a–45: Par. 198. || Zie ook §139 van 30–31. 2 Vanaf 41a.
1 32–39: §136. || 41a–45: Par. 199. || Zie ook §140 van 30–31. 2 67: indien men wil, zelfs
3 43: energetica 4 67: bij het onderzoek door energeticus of fysicus 5 In 67 begint hier een
nieuwe alinea. 6 32–39: dit synthetisch karakter
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Opm. 2. Van het gehele veld van onderzoek ener vakwetenschap kan men een deel
nader bezien, bijvoorbeeld het fysische van sterren en ’t organische van één mens,
dus van mij of van een ander. Doch men mag dan nooit vergeten, dat zulk een
deel, ondanks deze beperking, met al ’t andere in engere en ruimere samenhan-
gen blijft staan. Brengt men zo (alleen secundair geoorloofde) isolering in verticale
richting aan, ook een in horizontale 7-richting is mogelijk: wetenschappelijk-7 onder-
zoek kan zich speciaal richten op de ante- of retrocipatie(s) in een kring. Zo doen
bijvoorbeeld de differentiaal- en integraal-aritmetiek, de socio-psychologie en de
psycho-sociologie.

Opm. 3. De verdeling der wetenschappen over faculteiten wortelt vaak meer in
de 8-traditie-8 dan in een heldere kentheorie; zo ontbrak bijvoorbeeld de studie in
sommige vakken aanvankelijk geheel; later was ’t dan wel eens moeilijk haar in ’t
bestaande kader van onderwijs in te voegen.

1-202.-1 De verscheidenheid in methode

Even groot als de verscheidenheid der niet-analytische functies is die der
methoden haar te analyseren (methoden-pluralisme). Daar in de kosmos geen
dichotomie van functiegroepen voorkomt is het ook niet mogelijk de weten-
schappen in twee groepen te splitsen, bijvoorbeeld in natuur- en geesteswe-
tenschappen. En evenmin valt te aanvaarden de onderscheiding in apriori-
sche en aposteriorische kennis; het inzicht dat 2 maal 2 2-gelijk aan-2 4 is,
moge voor òns “van zelf spreken”, dat berust alleen daarop, dat de arit-
metische functie de eenvoudigste is; het kind vindt echter ook deze stelling
niet zonder enige inspanning. Ook de indeling der wetenschappen in natuur-
en cultuur-wetenschappen is te verwerpen: de cultuur is overal het resultaat
der menselijke beheersing van het niet-menselijke. Wetenschappelijk valt ze
daarom slechts te onderzoeken aan de hand van de modale verschillen die in
beide, natuur en cultuur, voorkomen en in beide dezelfde zijn.

1-203.-1 Het resultaat

Het resultaat bestaat in wetenschappelijke oordelen, stellingen, wier inhoud
noch enkel analytisch, noch enkel niet-analytisch is. Zo is de stelling “2 maal
2 is 4” niet enkel analytisch, noch ook enkel 2-aritmetisch-2, maar een twee-
eenheid: 3-ze is-3 aritmeticaal.

7 41a–41b: richting [is] mogelijk: wetenschappelijk || 41c–43/67: richting mogelijk wetenschap-
pelijk 8 32–39: historie
1 32–39: §137. || 41a–45: Par. 200. || Zie ook §141 van 30–31. 2 32–39: = || 41a–43/67: is
1 32–39: §138. || 41a–45: Par. 201. || Zie ook §142 van 30–31. 2 32–39: getal 3 Ontbreekt in
41c–43/67.



paragrafen 137–206 255

2009052. Eisagoge. 03_Editie. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 255.

1-204.-1 De verbinding van stellingen

3-,2-Een momenteel denkend mens-2 kan-3 niet zelden een samenhang ont-
waren tussen de analytische functies van twee (of meer) vroeger gevonden
stellingen. Zulk een 4-mens-4 staat 5-dan-5 zelf in een analytische waarne-
mende samenhang met de analytische functies van die stellingen, doch beziet
nu de eveneens analytische samenhang tussen de analytische functies dier
twee stellingen. Deze analytische activiteit noemt men “wetenschappelijk
concluderen”, de twee stellingen in dit verband “wetenschappelijke premis-
sen” en de aldus gewonnen stelling “wetenschappelijke conclusie”.

Zulk een conclusie onderstelt dus steeds twee stellingen. Deze kunnen
vroeger eveneens door concludering zijn gevonden. Intussen mag bij het
concluderen ook het niet-analytisch element dezer stellingen niet uit het oog
verloren 6-worden-6. Dat is vroeg of laat toch gewonnen niet door conclusie,
maar door vakwetenschappelijk werken.

Daarbij komt, dat ook een door concludering gevonden stelling door
vakwetenschappelijk onderzoek is te vinden. Meer dan een verkorten van
en stimuleren tot het werk betekent het concluderen dus niet.

1-205.-1 Samenwerking in wetenschap

Het complex van door vakwetenschappelijk onderzoek en concludering ge-
vonden stellingen wordt weergegeven in volzinnen en didactisch geordend
meegedeeld aan anderen. Deze brengen hun bedenkingen in of werken op de
gegeven basis voort.

Hoofdstuk ii. Het niet – 1-vak-1wetenschappelijk
wetenschappelijk kennen

2-206.-2 Samenvatting

Wat daaronder ressorteert kan eerst bij een bredere behandeling dan thans
mogelijk is tot z’n recht komen3-; onder dit hoofd ressorteert onder andere
de pedagogiek, die veel meer dan een vakwetenschap is-3.

1 32–39: §139. || 41a–45: Par. 202. || In 41c–43 ontbreekt het paragraafnummer. || Zie ook §143
van 30–31. 2 32–39: ’t Analytisch momentele ik 3 67: Bezig met wetenschappelijk denken kan
iemand 4 32–39: ik 5 Ontbreekt in 41c–43/67. 6 Vanaf 41a.
1 32–39: §140. || 41a–45: Par. 203. || Zie ook §144 van 30–31.
1 Ontbreekt in 41a–41d. 2 32–39: §141. || 41a–45: Par. 204. || Zie ook [§145] van 30–31.
3 Vanaf 41a.
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Deel ii. De theorie omtrent technè en techniek*

1-207.-1 Inleiding

Heel wat korter dan de theorie omtrent de kennis kan in dit dictaat die
omtrent de technè [“handwerk”, “kunstvaardigheid”] behandeld worden:
de technè ressorteert onder het historische en onderstelt dus het analytische.

Achtereenvolgens hebben we hier te behandelen de technè en haar ver-
houding tot de wetenschap.

Onderdeel i. De technè

1-208.-1 Inleiding

Hier komt aan de orde: de verhouding tussen het historische en de technè,
de technische bewerking, de basis van het bewerkte en van de bewerking en
de combinatie van bewerking en opneming in hogere samenhang.

1-209.-1 Het historische en de technè

Het historische omvat meer dan de technè. Zelfs de subjects-objects-verhou-
ding in het historische is niet toereikend om duidelijk te maken wat technè is:
er is ook een praktisch verstaan van producten der technè. Technè zelf is dan
ook pas te omschrijven als een praktisch werkzaam zijn in de verhouding van
subject tot object in de historische kring, waarbij het doel is, door bewerking
van materiaal, praktisch-historische behoeften te bevredigen.

1-210.-1 De technische bewerking

Op de voorgrond staat hier de subject-object-relatie in het historische, ver-
bonden met het schema actief-passief. Een voorbeeld moge dit toelichten.

Van fysische dingen – stukken metaal – maakt de mens onder andere
machines. Ook vóórdien ontbrak de economische objectsfunctie aan het

1 41a–45: Par. 205.
1 41a–45: Par. 106.
1 41a–45: Par. 207. || Zie ook Par. 143 van 39.
1 41a–45: Par. 208.

*Opmerking redacteur. Vanaf 32 is een tekst opgenomen over de theorie van techniek en van
kunst. In 39 is de tekst herzien, en in 41awederom herschreven. De versies van 32 (§§142–146)
en 39 (Par. 142–148) zijn opgenomen in Appendix iia. Hier volgt de tekst vanaf 41a.
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metaal niet: het had immers ook toen een economische waarde. Doch het was
nog niet een machine. Voor 2-dat-2 het dit kon worden was tweeërlei nodig.
Allereerst spreekt ook hier de subjectsfunctie een woord mee: was metaal
minder tegen vuur bestand, het zou niet tot machine worden verwerkt: de
mens kan er slechts uithalen wat er “in zit”. Doch aan de andere zijde wordt
een fysisch ding niet tot machine zonder dit “er uit te halen”, dat wil zeggen
zonder vaak noeste arbeid van mensen.

Opm. 1. Een zijdelings voordeel dat juist dit voorbeeld kan afwerpen is, dat wie het
eenmaal eens rustig heeft geanalyseerd, voor goed is genezen van de machinethe-
orie inzake al het beneden-economische: niet alleen het organische, maar ook het
3-fysische-3 (en daarin het mechanische), is niet machinaal.

Ook hier ontmoet men dus de correlatie actief-passief. En wel, verbonden
met een stand van zaken, die iets ingewikkelder is dan de tot nog toe bespro-
kene. De “bewerking” is namelijk die menselijke activiteit, die een aanwezige
objectsfunctie van een ander ding mede op grond van de aanleg van het
te bewerken “materiaal” overeenkomstig een meer of min uitgewerkt plan
wijzigt, ter voldoening aan een opgemerkte behoefte, die men wenst te bevre-
digen.

Opm. 2. “Bewerking” – breder dan “vorming” – is dus, naar de zijde van het súbject
niet “scheppend”: ze sluit immers de aanwezigheid van het individuele geschapen
materiaal en van de bewerkende mens in. Evenmin is zij naar de zijde van het object
een verbinden van daarin aanwezige met niet aanwezige functies, doch slechts een
verandering binnen het kader der reeds in het materiaal aanwezige functies.

Opm. 3. Het “materiaal” behoeft niet steeds een 4-fysisch-4 ding te zijn. Ook planten
en dieren – om ons op het ogenblik tot het niet-menselijke te bepalen – kunnen als
zodanig dienst doen. Men denke aan de rol die flora en fauna in een hortus botanicus
en in een zoölogische tuin spelen.

Waarom kan de bewerking alleen door mensen geschieden? De grond hier-
voor ligt niet in het schema actief-passief: dat vindt men reeds in het fysische
en daarmede in de verhouding tussen corpuscula. Het antwoord op deze
vraag wordt eerst duidelijk, wanneer men onderzoekt, wat de bewerking
modaal onderstelt. Dat is niet alleen een psychisch wensen, maar ook een
analytisch onderscheiden en wel van doel en middel als technische corre-
lata. Vandaar dat “bewerking” eerst in de historische wetskring voorkomt,
in welke alleen de mens een subjectsfunctie bezit. Hoe gecompliceerder de
kring is in welke de gecompliceerde wijziging ligt, des te meer onderstelt ook
de bewerking. Zo bijvoorbeeld onderstelt kunst, wijl een esthetische bewer-
king van materiaal, meer dan technè.

2 Alleen in 45. 3 41a–41d: psychische [sic] 4 41a–41d: psychisch [sic]
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1-211.-1 De basis der technè

Bij dit punt onderscheide men de basis bij de bewerkende en die bij het
bewerkte.

A. De basis der bewerking.

Zij verschilt, maar is op z’n laagst de historische [wetskring].

B. De basis van het bewerkte.

Ook deze verschilt: zij ligt namelijk steeds in de hoogste der wetskringen in
welke het betrokken object nog een subjectsfunctie bezit. Ze is dus bij metaal
in het fysische, bij plant respectievelijk dier in het biotische respectievelijk het
psychische te zoeken.

1-212.-1 De combinatie van het bewerken en opnemen in hogere samen-
hang

Een nieuwe combinatie in welke het schema actief-passief tweemaal een rol
speelt, komt dan voor, wanneer op de bewerking een opname in samenhang
volgt. Zo volgt het in bedrijf stellen van een machine op haar fabricatie en
het in omloop brengen van geld op het munten.

De modaliteit van deze combinatie is steeds die van de behoefte, ter
bevrediging van welke de bewerking plaats vond.

Onderdeel ii. Technè en wetenschap

1-213.-1 Inleiding

Hier onderscheide men tweeërlei: de verhouding der technè tot de vakweten-
schap en die 2-der technè-2 tot de wijsbegeerte.

1-214.-1 Verhouding van technè en vakwetenschap

Technè vindt men in iedere cultuur. En nergens is ze zonder technisch denken
en kennen in de categorieën van middel en doel.

1 41a–45: Par. 109.
1 41a–45: Par. 210.
1 41a–45: Par. 211. 2 Alleen in 45.
1 41a–45: Par. 212.
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Intussen: praktisch denken en kennen is iets anders dan het beoefenen
en bezitten van wetenschap. Daarmee strookt dat technè in haar primitieve
vormen los van de vakwetenschappen staat.

Geheel anders echter is deze verhouding in culturen met sterk ontplooide
vakwetenschap: hier steunt de technè op laatstgenoemde. Zo rust de chi-
rurgie op de organologie, de chemie op de fysica en 2-de-2 organologie, ’t
experiment op verschillende vakwetenschappen.

Vandaar echter ook de verwarring in terminologie tussen technè en tech-
niek, welke twee men echter vooral onderscheide. Technè is namelijk de
praxis, techniek of technologie de wetenschap omtrent deze. De techniek
is dus een onderdeel van de historiewetenschap.

1-215.-1 Technè en wijsbegeerte

Wijsbegeerte onderstelt, wijl wetenschap, mede de technè als onderdeel van
het niet-wetenschappelijk leven.

Anderzijds heeft de filosofie zich te bezinnen op de plaats, op de grenzen
en op de religieuze zin der technè, gelijk tegenwoordig steeds meer geschiedt.

2 Alleen in 45.
1 41a–45: Par. 213.
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Deel iii. De theorie omtrent kunst en kunstwetenschap

1-216.-1 Inleiding

De kunst ressorteert onder het esthetische en onderstelt dus veel meer dan
het analytische: onder andere ook het historische en de technè.

Achtereenvolgens hebben we hier te bespreken: de kunst en haar verhou-
ding tot de wetenschap.

Onderdeel i. De kunst

1-217.-1 Inleiding

Weer vraagt onze aandacht de verhouding tussen het esthetische en de kunst,
voorts de 2-artistieke-2 bewerking, de basis van het bewerkte en van de
bewerking en tenslotte de combinatie van bewerking en opneming in hogere
samenhang.

1-218.-1 Het esthetische en de kunst

Het eerste omvat meer dan kunst. Ook hier is zelfs de subjects-objects-
verhouding in het esthetische niet toereikend om duidelijk te maken wat
kunst is: er bestaat een subjectief genieten van objectief natuurschoon, dat
wel esthetisch en toch niet artistiek is. Kunst is dan ook te omschrijven als
praktisch werkzaam zijn in de verhouding van subject tot object in de esthe-
tische kring, waarbij het doel is 2-bevrediging-2 van esthetische behoeften.

Opm. Men spreke hier in plaats van behoeften niet van “smaak”: dat is te rationeel
en daardoor eenzijdig.

1-219.-1 De artistieke bewerking

Hier is analogie met de technè. Intussen bevindt bij de kunst zich alles op
hoger, namelijk niet op historisch, maar op esthetisch plan.

1 41a–45: Par. 214.
1 41a–45: Par. 215. 2 41a–43/67: artistische
1 41a–45: Par. 216. 2 41a–43/67: [het] bevredigen
1 41a–45: Par. 217.
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1-220.-1 De basis van het bewerkte en van de bewerking

1. Omtrent de eerste geldt hetzelfde als bij het technisch bewerkte.
2. De basis der bewerking daarentegen is hier, anders dan ginds, op z’n laagst

de esthetische [wetskring].

1-221.-1 De combinatie van bewerking en opneming in hogere samenhang

Kunstwerken kunnen worden opgenomen in het rechtsleven – 2-ze-2 zijn
eigendom –, in het ethische – als geschenk – en in het pistische – als sym-
bool –.

Onderdeel ii. Kunst en wetenschap

1-222.-1 Inleiding

Ook hier onderscheide men, naar de indeling van de wetenschap, de verhou-
ding tussen kunst en vakwetenschap en die tussen kunst en wijsbegeerte.

1-223.-1 Kunst en vakwetenschap

Kunst onderstelt het esthetische, dus praktische kennis, niet wetenschap.
Daarentegen 2-onderstelt-2 de wetenschap omtrent de kunst het artistieke

leven. Deze kunstwetenschap ressorteert onder de esthetica, die breder is.

1-224.-1 Kunst en wijsbegeerte

Kunst onderstelt niet wijsbegeerte, maar deze laatste wel de kunst als onder-
deel van het niet-wetenschappelijke leven.

De wijsbegeerte omtrent de kunst loopt parallel aan die omtrent de
technè.

1-Einde van het dictaat-1

1 41a–45: Par. 218.
1 41a–45: Par. 219. 2 41a–43/67: bijvoorbeeld [ze]
1 41a–45: Par. 220.
1 41a–45: Par. 221. 2 41a: ontwikkelt [sic]
1 41a–45: Par. 222.
1 Niet in 67.
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appendix i

Tekstdelen enkel voorkomend in 1930–1931

Opmerking vooraf. In deze appendix zijn gedeelten van de tekst uit de
uitgaven 30 en 31 opgenomen. Het betreft onderdelen die in de eerstvolgende
uitgave, namelijk 32, grondig zijn herzien en daarom niet praktisch weer te
geven samen met de latere teksten.

Het betreffende tekstdeel van 30–31 is een aanééngesloten geheel, vanaf
§50 van 30–31, tot het einde van die uitgaven. De thema’s zijn:

(a) het gecombineerd voorkomen van de verbanden in de individuele en
modale verscheidenheden (§§50–70/70*),

(b)de religie (§§71–94) en
(c) de kennis (§§95–144).

Met behulp van de twee overzichten, opgenomen in Appendix iii, kan zowel
het verband als het verschil in opzet tussen de verwante uitgaven, 30–31,
enerzijds en 32 anderzijds worden overzien.

De tekst volgens 31 wordt hier als referentietekst genomen. Waar de uit-
gave van 30 een andere lezing heeft, wordt deze op dezelfde wijze weergege-
ven als elders in deze tekstkritische editie, dus simultaan of paragraafgewijs.
Alleen de §§64–70 van 30 zijn, in één blok, apart weergegeven van de over-
eenkomstige paragrafen van 31 (§§64–70*). Dit blok van 30 gaat in dit geval
vooraf aan het overeenkomstig deel van 31.
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Hoofdstuk iii. Het gecombineerd voorkomen van beide verbanden

§50. Gedachtegang

Wat van ’t gecombineerd voorkomen der beide bepaaldheden bleek te gelden
(zie §30 [= paragraaf 41]), gaat ook op ten aanzien van de twee in de beide
vorige hoofdstukken besproken verbanden. Derhalve dient ook hier eerst de
onderlinge onherleidbaarheid [te worden] besproken.

§51. De onderlinge onherleidbaarheid der beide verbanden

A. Evenmin als de modale verscheidenheid valt te herleiden tot 1-individu-
ele-1, evenmin kan enig verband tussen 2-modaal verschillende functies-2

herleid [worden] tot enig verband tussen 3-individueel verschillende dit’s-3.
Met andere woorden: retro- en antecipatie zijn niet te herleiden tot samen-
hang.

B. Ook het omgekeerde is waar. Want een verband tussen 4-individuele dit’s-4,
een samenhang dus, is een verband tussen twee subjecten in dezelfde wets-
kring, retro- en antecipaties zijn verbanden tussen functies in verschillende
wetskringen. Met andere woorden: samenhang is niet te herleiden tot retro-
en antecipatie.

C. Retro- en antecipatie enerzijds en samenhang aan de andere kant zijn dus
wederzijds onherleidbaar.

§52. 1-Een vollere betekenis van de term “subjectseenheid”-1

Niet ieder 2-individueel “dit”-2 is een “subjectseenheid”. Met 3-laatstgenoem-
de-3 naam wordt slechts aangeduid een 4-individueel-4 dit in ’t bezit van twee
of meer subjectsfuncties. 5-Aan de andere zijde lag tot nog toe ook niets in
deze term meer opgesloten-5 (zie §35 [= paragraaf 47]).

In ’t vorige hoofdstuk was echter sprake van een verband tussen de
verschillende subjectsfuncties der subjectseenheid. Nu we op deze wijze weer
iets meer van ’t concrete hebben gezien, blijkt opnieuw, dat wat vroeger een
eindpunt scheen, niet meer dan een rustpunt was. Nu we, na ’t verlaten van
dit rustpunt, verder kwamen, en terugblikkend, méér overzien, kunnen we

1 30: de verscheidenheid dit-dat 2 30: verschillende modaliteiten 3 30: een dit en een dat 4 30:
dit en dat
1 30: De termen “dit”, “subjectseenheid” en “systase”. 2 30: “dit” of “dat” 3 30: deze
4 Alleen in 31. 5 30: Meer dan ’t feit dat zulk een dit minstens twee subjectsfuncties heeft
lag in deze term niet opgesloten || In 30 begint met deze zin de volgende alinea.
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het oude met het nieuwe 6-samenvatten[.] [D]aar er geen enkele subjectseen-
heid bestaat zonder zulk een verband tussen haar functies is er geen reden
hier een nieuwe term in te voeren. Zolang ’k deze term [“subjectseenheid”]
dus nog nodig heb versta ’k daaronder thans: een individueel dit met twee of
meer retro- en anteciperende functies.-6

Opm. 7-In het schema der subjectseenheden dient thans ingedragen [te worden]-7 de
aanduiding van het verband in iedere functie met de substraat- en superstraatfuncties.
Dus, met behulp van pijltjes, bijvoorbeeld [zie het schema in paragraaf 62].

§53. De benoeming van een 1-subjectseenheid-1 naar de hoogste functie

Daar de hogere functie steeds de retrocipatie(s) op de substraatfunctie(s)
inhoudt, kan 2-wanneer men kort wil aanduiden welke functies er alzo in
een individuele subjectseenheid aanwezig zijn deze-2 benoemd worden naar
haar hoogste functie. Zo is een cirkel een ruimtelijke, een rivier een fysische,
een denker een analytische, een mens een pistische 3-subjectseenheid-3.

§54. 1-Subjectseenheid-1 en ding

Doch nog een andere benoeming is soms bij 2-subjectseenheden-2 mogelijk.
Sommige der 3-subjectseenheden-3, zo-even als voorbeeld aangehaald,

noemt men namelijk “ding”, andere, bijvoorbeeld een cirkel, daarentegen
niet. Zoeken we naar het criterium voor de toekenning van de naam “ding”
of “res” aan een 4-subjectseenheid-4, dan vinden we, dat in een 5-subjectseen-
heid-5, die “ding” kan heten, minstens één subjectsfunctie voorkomt, die
actief is. Nu is energie de minst gecompliceerde 6-actieve-6 subjectsfunctie.
Vandaar dat we de naam “ding” geven aan iedere 7-subjectseenheid-7 wier
hoogste functie een actieve, dus een 8-boven-ruimtelijke-8 is.

Wegens het actief karakter van de 9-boven-ruimtelijke-9 subjectsfuncties
kan men de hoogste subjectsfunctie van een ding ook leidende subjectsfunctie
noemen: wanneer ik spreek over deze denker, dat lid der burgerlijke of
pistische gemeenschap, dan spreek ik over mensen in zekere functie en deze

6 30: samenvatten: een dit, met meerdere onderling retrociperende en anteciperende functies
noem ’k, wanneer ’k mede rekenschap wil geven van dit tweezijdig verband, een “systase”.
Ieder dit, dat dus recht op de naam “subjectseenheid” heeft, heeft dat ook op de naam
“systase”, doch door de laatste term wordt zulk een dit meer in z’n concreetheid – namelijk mèt
het retro- en antecipatie-verband – aangeduid dan met eerstgenoemde. 7 30: Ook het schema
voor een systase wijkt dus van dat der subjectseenheid alleen af door
1 30: systase 2 30: een systase 3 30: systase
1 30: Systase 2 30: systase 3 30: systase 4 30: systase 5 30: systase 6 Ontbreekt in 31. 7 30:
systase 8 30: boven-mechanische 9 30: boven-mechanische
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functie vooronderstelt de lagere, de eventueel hogere blijven echter buiten
beschouwing, evenals het feit dat de genoemde functie antecipeert op één of
meer eventueel hogere.

§55. 1-Subjectseenheid-1 en samenhang

De onherleidbaarheid van de beide besproken verbanden sluit intussen ook
hier niet een gecombineerd voorkomen uit, doch steeds in. Nergens in de
kosmos bestaat namelijk een 2-subjectseenheid-2 – al of niet ding – zonder
samenhang, dus ook geen “Ding an sich”. Daarbij doet zich weer een grote
verscheidenheid voor. Trachten we ook van haar iets te zien.

§56. Twee 1-subjectseenheden-1 in samenhang

Neem eens de samenhang tussen twee cirkels, die bijvoorbeeld elkaar tan-
geren; of [neem] de samenhang, die zich voordoet wanneer de vrolijkheid
van vrienden in m’n omgeving aanstekelijk op me werkt. In deze gevallen is
er samenhang tussen de aan dezelfde wet onderworpen subjectsfuncties van
twee of meer 2-subjectseenheden-2.

§57. Samenhang in één 1-subjectseenheid-1 i

Intussen bestaat er ook samenhang binnen één en dezelfde 2-subjectseen-
heid-2. Men denke slechts aan de samenhang tussen onderscheiden toestan-
den in het psychische van één mens. Heb ’k bijvoorbeeld kiespijn – een
psychische toestand, die retrocipeert op m’n organisch bestaan – en brand ik
nu tijdens het voortduren van deze toestand één mijner handen, dan is er wel
degelijk samenhang tussen beide pijnen: m’n onlustgevoel wordt sterker. En
deze samenhang bestaat ook dan, wanneer ik geheel afzie van de samenhang
tussen mijn psychisch leven en dat van een ander.

§58. Samenhang in één 1-subjectseenheid-1 ii

Er bestaat echter nog een andere samenhang binnen één 2-subjectseenheid-2.
Let ’k eens op ’t verband tussen de straal en de omtrek van een cirkel,
uitkomend in ’t feit, dat de onderlinge verhouding hunner lengten steeds 2π

1 30: Systase 2 30: systase
1 30: systasen 2 30: systasen
1 30: systase 2 30: systase
1 30: systase 2 30: systase
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is. Dat is zo, geheel afgezien van de vraag of de bedoelde cirkel concentrisch is
met een andere, deze snijdt, raakt, enzovoort. We vinden hier verband binnen
één, in casu de ruimtelijke, subjectsfunctie van een 3-subjectseenheid-3, dus
een samenhang.

Dat heeft deze samenhang gemeen met de in de vorige paragraaf bespro-
kene. Toch is er ook weer verschil. Want de samenhang van 4-twee opeenvol-
gende psychische toestanden-4 kan vergeleken worden met de samenhang die
er bestaat tussen deze cirkel thans, nu een ander hem raakt, en dezelfde cirkel
zo-even, toen er nog van “raken” geen sprake was. Doch in beide toestanden
blijft de samenhang tussen straal en omtrek dezelfde en de lengte van beide
lijnen gelijk.

§59. Drie paren van termen

1-De verschillen in §§56–58 besproken-1 dienen in duidelijke termen te wor-
den vastgelegd.

A. Samenhang tussen twee 2-subjectseenheden-2 en 3-de samenhangen-3 in
één 4-subjectseenheid-4, zijn te onderscheiden als 5-inter-individuele en intra-
individuele samenhangen-5.

Opm. Het schema voor de onderscheiding van beide soorten samenhangen is dit:

hoogste functie

laagste functie

De grootste twee boogjes duiden inter-, de kleinste twee intra-6-individuele-6 samen-
hang aan.

B. Het verschil tussen de beide 7-soorten van intra-individuele samenhan-
gen-7 opgemerkt, valt te typeren met behulp van de termen 8-successief en
contemporeel-8.

C. Correlaat met het laatste verschil is dat tussen (successieve) momenten en
(contemporele) elementen.

3 30: systase 4 30: m’n psychische toestand met die van zo-even
1 30: Deze verschillen 2 30: systasen 3 30: samenhang 4 30: systase 5 30: inter-functionele
en intra-functionele samenhang 6 30: functionele 7 30: samenhangen in één systase 8 30:
successieve en contemporele samenhang
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§60. De richting in de samenhang

De zo-even gebruikte voorbeelden kunnen ons nog meer leren. De verhou-
ding van de cirkelomtrek tot de straal is 2π, die van de straal tot de omtrek
1/(2π). De beide verhoudingen zijn dus niet gelijk, ze verschillen naar de
richting van de relatie. Deze wordt bepaald door 1-het antwoord op de
vraag, welk der relata het aanvangspunt is voor de relatie.-1 Zo is ’t ook
met de samenhang tussen een voorgaand en volgend moment en met die
tussen de éne 2-subjectseenheid-2 en de andere. Wijl in een samenhang de
relata blijkbaar niet verwisseld kunnen [worden], is de samenhang onom-
keerbaar.

§61. Wederkerige en niet wederkerige samenhangen

1-Bij de verhouding van twee slechts in richting verschillende samenhangen
tussen dezelfde relata, doen zich bepaalde eigenaardigheden voor.-1

Wanneer 2-bijvoorbeeld-2 cirkel A cirkel B tangeert, raakt B ook A. Is P
een verwant van Q, dan is Q ook een verwant van P. Doch wanneer P een
broeder is van Q behoeft Q nog niet een broeder te zijn van P: dat gaat alleen
op wanneer Q tot het manlijk geslacht behoort, anders is Q een zuster van
P. En is R de vader van S, dan is S nimmer de vader van R. Samenhangen
als aangeduid met de woorden “raken” (in deze betekenis van ’t woord)
en “verwant” noemt men “wederkerig” of “reciproque”, die van “vader en
zoon” “niet-wederkerig”, terwijl die van “broeder” 3-soms het éne, soms het
andere-3 is.

§62. Overgankelijke en niet overgankelijke samenhangen

1-Uit twee samenhangen die één relatie gemeen hebben, vloeit soms iets voort
voor de samenhang tussen de beide relata die ze niet gemeen hebben.-1

Is A een broeder van B, en B een broeder van C, dan is A ook de broeder
van C. Is P echter een verwant van Q en Q van R, dan is P nog niet steeds
een verwant van R. En is X de vader van Y en Y de vader van Z, dan is X
nimmer de vader van Z. De eerste samenhang noemt men “overgankelijk”,
de laatste 2-“niet-overgankelijk”-2. Uit het tweede voorbeeld blijkt, dat er
samenhangen zijn die soms wel, soms niet overgankelijk zijn.

1 30: de keuze van het relatum. 2 30: systase
1 Alleen in 31. 2 Alleen in 31. 3 30: het soms wel soms niet
1 Alleen in 31. 2 30: onovergankelijk
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§63. Het gecombineerd voorkomen van samenhangen

A. De drie groepen van samenhangen in §§56–58 opgesomd sluiten elkaar
niet uit. Wanneer bijvoorbeeld een 1-subjectseenheid-1 overgaat van de éne
toestand in de andere [dan] heeft men niet slechts een 2-intra-individuele-2

samenhang van momenten: ook de samenhang tussen haar elementen in
dezelfde functie is tegelijkertijd aanwezig. En evenmin is de verandering,
die de samenhang harer momenten bepaalt, los van de 3-inter-individuele-3

samenhangen in welke ze staat.

B. Ook wederkerigheid en overgankelijkheid en het ontbreken van één dezer
twee of van beide komen op verschillende wijze gecombineerd voor. Slechts
een enkel geval kan in ’t volgende [worden] vermeld.

§§64–70 volgens 30*

§64/[30]. De opheffing van latentheid

De relata in al de besproken voorbeelden werden zo gekozen, dat ze steeds
alle ook inderdaad functies bezaten in de onderhavige wetskring. Ook thans
laten we deze onderstelling niet los, die natuurlijk ook opging voor de bespro-
ken niet-wederkerige onovergankelijke samenhangen: vader en zoon hebben bij-
voorbeeld beiden, evenals broeder en zuster, functies in dezelfde wetskringen.
Met de correlatie van actief-passief heeft dit alles op zichzelf niet te maken.
Anders wordt het wanneer de zoon de vader waarneemt: dan is de zoon waar-
nemend, dus actief, de vader waargenomen, dus passief. Andere voorbeelden
van dezelfde gecompliceerdheid in samenhang, bij welke zich dus het ontbre-
ken van wederkerigheid der relatie verbindt met de activiteit van het ene en
de passiviteit van het andere relatum, zijn gemakkelijk aan te voeren. Wan-
neer bijvoorbeeld een ding voedsel tot zich neemt, dan stelt het zich tot een
ander ding in een actieve betrekking, waardoor het andere (het voedsel) pas-
sief wordt. Ook wanneer een vroeger psychisch moment in een later voortleeft –
geheugen – of iemand zich een vroeger analytisch moment in een volgend her-
innert is dezelfde verbinding van niet-wederkerigheid en onovergankelijkheid
met de correlatie actief-passief aanwezig. Het eetbare, waarneembare enzovoort
wordt door deze activiteit tot voedsel, waargenomen iets, enzovoort. Met andere
woorden iets latents in het ene ding wordt patent door de activiteit van een
ander ding. Of het eerstgenoemde daarbij een afzonderlijk ding blijft of – gelijk
bij de voeding geschiedt – in het andere wordt opgenomen, is geheel bijkom-
stig.

1 30: systase 2 30: intra-functionele 3 30: inter-functionele

*Opmerking redacteur. Hier volgt eerst §§64–70 volgens 30, daarna §§64–70* volgens 31.
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Intussen onderstelt deze patentisering van het latente of opheffing van latent-
heid een op elkaar ingesteld-zijn van beide oorspronkelijk afzonderlijke dingen.
Mooie voorbeelden van zulk een ingesteld-zijn der dingen op elkaar leverde de
verfijning der voedingstheorie in de laatste tijd op: zij bracht aan het licht, dat
verscheidene vitaminen en vele anorganische zouten onmisbaar zijn voor het
voortbestaan van dingen met boven-energetische functies.

§65/[30]. De actualisering in inter-functionele samenhangen

Letten we thans eens op gevallen van niet-wederkerige onovergankelijke inter-
functionele samenhangen waarbij één der relata de betrokken functie aanvanke-
lijk mist. Reeds vroeger (zie §34a [= paragraaf 46]) zagen we namelijk, dat niet
alle functies bij alle dingen aanwezig zijn, althans niet in die zin in welke we het
woord “functie” tot nog toe gebruikten. Zal er echter van samenhang sprake
kunnen zijn, dan zal bij de verschillende relata de betrokken functie toch weer
wèl aanwezig moeten zijn. Want de leliën des velds mogen noch op economisch,
noch op esthetisch gebied zelfstandig werkzaam zijn, ze hebben èn een prijs èn
een schoonheidswaarde voor mensen, en in ’t leven worden beide “functies” wel
degelijk onderscheiden: de wandelaar in de Middachter-allee ziet van z’n omge-
ving iets anders dan de houtvester, althans wanneer deze de prijs berekent, die
hij bij veiling kan maken. ’t Woord “functie” blijkt hier niet te vermijden. Om
dubbelzinnigheid te voorkomen is dus nadere onderscheiding nodig.

Voor het optreden van zulke aanvankelijk ontbrekende functies is tweeërlei
nodig. In de eerste plaats een zekere aanleg van het ding dat deze functies mist.
Natuurlijk is de term “latent” hier contrabande: we gebruikten die nu eenmaal
voor een geheel andere stand van zaken, waar een functie niet ontbrak, maar
slechts de opheffing van latentheid nodig had. Een ander hier zeer geschikt woor-
denpaar staat ons echter nog ter beschikking: ’t is dat van potentie en actualiteit.
Krachtens deze potentie zouden we hier dus kunnen spreken van nog te actuali-
seren superstraatfuncties. Al zijn we daarmee iets gevorderd, we zijn ook zo nog
niet waar we moeten uitkomen. Want zullen actualiseerbare superstraatfuncties
actuele functies worden, dan wordt toch zeker een actie, namelijk die ter actua-
lisering, vereist.

Ook hier ontmoet men dus de correlatie actief-passief, zij ’t ook verbonden
met een andere stand van zaken dan bij de opheffing van latentheid. Actualisering
is die activiteit door welke een aanvankelijk ontbrekende functie mede op grond
van de aanleg in ’t substraat tot een actuele wordt. Vandaar dat deze verhouding –
anders dan de opheffing van latentheid – nooit voorkomt in de fysische dingen1:
alle dingen hebben immers een energetische functie (zie §54) en dus is de eerste
functie die aanvankelijk ontbreken kan de organische. Doch evenzeer volgt uit
het voorgaande, dat deze samenhang nimmer een oorspronkelijke is: steeds is hij
mede het resultaat van activiteit.

1 De tekst heeft hier: kringen.
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Eén voorbeeld moge volstaan: van delfstoffen maakt de mens geldstukken en
machines. Beide zijn niet materie in de zin van delfstof, maar dingen met een
economische functie. De aanleg spreekt hier een woord mee: was metaal minder
tegen vuur bestand, het zou niet tot munt en machine worden verwerkt; doch
aan de andere zijde wordt materie niet tot gemunt geld of machine zonder noeste
arbeid van mensen.

Opm. Wie dit heeft gezien is voorgoed genezen van de machine-theorie inzake de materie,
die het mechanische, de beweging, verwart met het machinale, dat economisch is.

§66/[30]. De verbinding van patentisering en actualisering

Het verschil tussen patentisering en actualisering zal reeds op grond van ’t voor-
gaande duidelijk zijn: richt in eerstgenoemde de activiteit zich op een zij ’t ook
latente toch aanwezige functie, in de tweede roept ze een functie te voorschijn
van welke slechts het daartoe geschikte substraat aanwezig was. Nog scherper
ziet men het verschil wanneer men er op let, dat de aldus geactualiseerde functie
zelf een latente is. De actualisering houdt dus dáár op waar de patentisering eerst
aanvangt.

Doch daarmee is dan ook de mogelijkheid gegeven van een verbinding. Bij
deze gaat uiteraard de actualisering voor. Eerst dient de eenvoudige machine
gemaakt [te worden], eerst daarna kan de latentheid van haar geactualiseerde en
dus actuele doch nog latente functie worden opgeheven, wat geschiedt wanneer
ze aan ’t werk wordt gesteld en in ’t bedrijf is opgenomen.

Deze verbinding onderstelt dus het na elkaar optreden van de voorwaarden
van actualisering en patentisering. Vandaar dat ook deze verbinding nooit voor-
komt in de beneden-organische kringen, de geactualiseerde functie nimmer een
oorspronkelijke is en het resultaat van de actualiserende activiteit, wijl latent, zelf
weer voor patentisering vatbaar is.

§67/[30]. De termen “objectivering”, “het objectiverende” en “het object”

A. Deze verbinding nu noem ’k “objectivering” en het gecompliceerde resultaat,
met deze activiteit bereikt, noem ’k de “samenhang tussen het objectiverende en
het geobjectiveerde”.

B. Daar deze terminologie nogal afwijkt van de gangbare, dient haar doeltref-
fendheid hier [te worden] gestaafd.

1. Niet zelden noemt men deze samenhang alleen bij de kennis aan. Nu zal
wie eenmaal zag, dat de kennis tot het zijn behoort het niet vreemd vinden,
dat deze samenhang, die inderdaad in de kennis voorkomt (zie Deel v), niet
alleen dáár valt aan te treffen. De aarde is dan ook vol van zulke objective-
ringen. Planten door een muur beschut tegen de heersende wind groeien welig
op en een vogel zoekt de takjes van een boom en bouwt z’n nest, dat een
deel wordt van z’n leven. Nu is zeker vooral de mens door het grote aantal
van z’n boven-energetische functies in staat tal van objectiveringen te voltrek-
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ken: hij vervaardigt en gebruikt vaatwerk, rustbanken en sieraden, verbouwt
en nuttigt gewassen, went dieren aan z’n erf en maakt ze dienstbaar aan z’n
doeleinden. Maar het feit, dat dezelfde combinatie van activiteit zij ’t ook in
lagere functies tot in de plantenwereld voorkomt, toont duidelijk genoeg, dat
het volle leven zich verzet tegen de kentheoretische verschraling van de objecti-
vering.
2. De aanduiding van de door objectivering gestichte samenhang tracht men wel
te benaderen met behulp van de termen “actief”, “passief”. Het “subject” is dan
actief, het “object” passief. Inderdaad duidt men met deze termen wel iets in de
stand van zaken aan: zonder een zelfs dubbele activiteit ontstaat deze samenhang
niet. Doch deze aanduiding is toch zeer onhelder. Allereerst mag het “is” nimmer
[worden] opgevat als een “is” van identiteit: activiteit en het stichten van deze
gecompliceerde samenhang dekken elkaar niet, er is heel wat activiteit die noch
patentiseert noch actualiseert. En ook indien dit niet het geval ware is ieder van
deze activiteiten op zichzelf nog iets anders dan haar combinatie. Vergeet men dit
dan dreigt ook voor de opvatting van het passieve een dubbel gevaar: het eerste
is dit, dat men ook het beneden-actieve dus beneden-energetische eenvoudig =
passief stelt – terwijl het slechts niet-actief is –, het tweede, dat men het verschil
tussen de passiviteit van het potentiële substraat en die van het actuele latente
uit het oog verliest. Om dan nog maar te zwijgen van de kortzichtigheid die
object aan buitenwereld gelijk stelt en dus tot de conclusie voert òf dat God
ook geobjectiveerde objecten als standbeelden en mozaïeken, wijl tot de buiten
wereld behorend, heeft geschapen, òf dat wij de buitenwereld, wijl object, door
onze activiteit voortbrengen!
3. Even aanvechtbaar is de populaire aanduiding van de samenhang als een tussen
“subject” en “object”. Tegen de vervanging van de term “het geobjectiveerde”
door het kortere woord “object” behoeft geen bezwaar [te worden] gemaakt.
Doch “object” staat nooit tegenover “subject”; het is immers zelf, zij ’t ook
eerst door objectivering, subjèct geworden aan de wet voor een bepaalde kring.
Bovendien zou op deze wijze het woord “subjèct” een betekenis krijgen, die het
oorspronkelijk niet heeft en ook niet overal kan worden doorgevoerd, wat met
de betekenis “actueel onderworpen aan de wet Gods” wèl het geval is.

Zo rest, wil men spraakverwarring voorkomen, hier slechts de aanduiding: het
objectiverende subject en het geobjectiveerde subjèct, korter: het objectiverende
en het geobjectiveerde, nòg korter: het objectiverende en het object.

§68/[30]. De modaliteit en de objectivering

Zowel de objectivering als haar beide bestanddelen onderstellen het gecombi-
neerd-zijn van de beide grondverhoudingen – systase en samenhang – in dingen.
De opheffing van latentheid speelt zich uitsluitend in de samenhang, de actuali-
sering in de systase af. Derhalve is alleen in de eerste slechts één modaliteit in ’t
geding. Doch wijl de opheffing van latentheid het proces der objectivering afsluit
kan men ook daarbij spreken van een modaliteit: ze is die van de hoogste geac-
tualiseerde functie in wier wetskring ook de afsluiting plaats vindt, met andere
woorden de hoogste = leidende functie van het object. Op deze grond kan men
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spreken bijvoorbeeld van een organisch(e), psychisch(e) en analytisch(e) object
(objectivering).

Opm. De bestanddelen der objectivering en daarmede zij zelf blijkt reeds te zijn aangeduid
in het schema bij §43 [= paragraaf 55, noot 19]: de verticale stippellijnen boven de
dwarslijn van de energetische functie duiden de mogelijke actualiseringen, haar dwarslijnen
de mogelijke patentisering aan; derhalve is het schema van de objectivering het kruispunt
dezer lijnen.

§69/[30]. De basis van de objectivering

Van objectivering kan eerst sprake zijn bij aanvankelijk ontbreken van de sub-
jectsfunctie. Haar beperking naar andere vindt ze dus in de patente substraat-
functies. De hoogste van deze kunnen we de basis van de objectivering en van het
object noemen.

§70/[30]. De inter-menselijke verbanden

Wijl bij mensen geen enkele functie ontbreekt, kan men daar, hoewel patentise-
ring mogelijk is, niet spreken van actualisering, en dus ook niet van objectivering
en object. Intussen zijn er vele verbanden, in welke mensen, niet zonder objecti-
veringen van niet-menselijke dingen, samenwerken met de tot hun beschikking
staande macht. Deze verbanden vinden dan ook hun basis in de historische kring.
Voorbeelden van zulke verbanden zijn: gemeenschappen, verenigingen, maat-
schappelijke kringen, bedrijven en staten.

Opm. De kerk als instituut kan, wijl sinds de zondeval geen volksinstituut, thans nog niet
[worden] besproken.

Met de natuurlijke dingen en de objecten hebben deze verbanden gemeen dat
zij behalve een basis ook een leidende functie bezitten. Bij de gemeenschappen,
verenigingen en maatschappelijke kringen is dit de sociale functie, bij bedrijven
de economische, bij staten de juridische.

Terwijl nu de onderscheiding van de beneden-analytische functies alleen recht-
streekse betekenis heeft voor de wetenschap en eerst via deze voor het niet-
wetenschappelijke leven, is dit bij de boven-analytische functies anders. Daar is
immers allereerst niet-wetenschappelijke onderscheiding mogelijk op grond van
het feit dat deze functies als boven-analytische het denken voor-onderstellen en
daarop dus retrociperen, terwijl ze toch meer zijn dan denken, zodat een niet-
wetenschappelijke kennis aan deze functie[s] inherent is.

Bovendien is deze onderscheiding zeer gewenst. Want van het doel, bij het
aangaan van zulk een verband beoogd, hangt af, welke functie voor dat verband
de leidende is. Wie dus de boven-historische functies niet onderscheidt, laat
straks het éne verband door het andere overheersen. Dat is vooral gevaarlijk bij
verbanden met een boven-linguïstische doelstelling. Want wijl hier zich voor ’t
eerst de elementaire onderscheiding van gezagdrager en ontzagbieder voordoet,
loopt het niet-onderscheiden van de leidende functies uit op tirannisering van het
éne inter-menselijk verband door de gezagdrager in het andere.
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Hoewel dit gevaar ook bij christelijke verbanden dreigt, en ook hier dringend
op onderscheiding dient [te worden] aangedrongen, spreekt het vanzelf dat het
acuut wordt overal waar men enige menselijke gezagdrager vergoddelijkt. Dat is
echter alleen mogelijk bij misvatting van de religie, die we tot nu toe onbesproken
lieten.

Daar ze echter steeds in negatieve of positieve richting aanwezig is, konden
we, hoe grote verscheidenheid we ook tot nog toe in de grondstructuren van het
aardse aantroffen, nog steeds niet het volle concrete leven zien. Dat inmiddels
het voorgaande, hoewel niet zonder Schriftgeloof en religie [is] gevonden, kon
worden uiteengezet zonder dat we de religie bespraken is van niet weinig nut bij
de beantwoording van de vraag, wat religie is.

Daarover in het volgende deel.

§§64–70* volgens 31

§64/[31]. Actief en passief. Inleiding

De correlatie actief en passief speelt in de gangbare wijsbegeerte een grote
rol. Daarom verdient het aanbeveling in een inleidende studie ook aan haar
aandacht te besteden.

Voor overschatting zij men ook hier op zijn hoede. Zomag het niet-actieve
in de zin van het beneden-fysische niet aan passief worden gelijk gesteld.
En evenzeer onderscheide men ’t object en ’t passieve. De objectsfunctie
bijvoorbeeld is wel steeds in het retrociperen gefundeerd, maar ze is in de
ruimte niet het passieve correlaat der betrokken subjectsfunctie.

Daarentegen treft men het schema actief-passief ook wel binnen de sub-
jectsfuncties aan.

In de volgende paragrafen bespreek ik enkele combinaties in welke dit
schema voorkomt.

§65/[31]. De correlatie actief-passief in de samenhang tussen subjectsfunc-
ties

A. Bij inter-individuele samenhangen. Wanneer de ene mens de ander iets
suggereert is de een suggererend, of actief, de ander besuggereerd, of passief.

B. Bij intra-individuele samenhangen. Wanneer iemand zich een vroeger
analytisch moment in een volgend herinnert, is het vroeger moment passief,
het tegenwoordige actief.

C. Overgang van inter-individuele tot intra-individuele samenhang, en omge-
keerd. Wanneer een ding voedsel tot zich neemt, stelt het een ander ding tot
zich in een passieve betrekking, waardoor het voedsel wordt. Dat voedsel
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kan zelf een organisme zijn, dus een ding met een biotische subjectsfunctie.
Het gaat echter tevens, wanneer een ander ding zich ermee voedt, van een
inter-individuele in een intra-individuele samenhang over. Een overgang in
omgekeerde richting vindt bijvoorbeeld plaats wanneer de speekselklieren
van een mens of dier speeksel afscheiden.

D. In al de genoemde gevallen onderstelt het optreden van deze correla-
tie: [i.] het aangelegd zijn op dit optreden van beide dingen en momenten
vóór ze relata zijn, en ii. het in samenhang opnemen van het in deze samen-
hang passieve ding of moment door het actieve. Mooie voorbeelden van zulk
een ingesteld zijn van dingen op elkaar leverde de verfijning van de voe-
dingstheorie in de laatste tijd op: zij bracht aan het licht, dat verscheiden
vitaminen en vele anorganische zouten onmisbaar zijn voor het goed orga-
nisch en fysisch functioneren van andere dingen en daarmee voor het bestaan
van deze.

§66/[31]. De correlatie actief-passief in de samenhang tussen de subjects-
en objectsfunctie

A. Bij inter-individuele samenhangen. Wanneer de ene mens de andere emo-
tioneel waarneemt, is laatstgenoemde passief. Echter doet zich hier iets an-
ders voor dan wanneer hij besuggereerd wordt. Qua psychisch waargenomen
is hij niet subject maar object: in zijn psychische subjectsfunctie verandert
niets.

B. Bij intra-individuele samenhang. Iedere fundering van een objectsfunctie
door de betrokkene retrociperende subjectsfunctie in de boven-ruimtelijke
kringen gaat gepaard met de correlatie actief-passief. Zo in ’t psychische de
verhouding van het voorstellen en het voorgestelde in het psychische.

C. Overgang van inter-individuele tot intra-individuele samenhang, en omge-
keerd. ’t Waargenomene wordt, wanneer de waarneming ophoudt, tot het
voorgestelde; wanneer de waarneming weer plaats vindt kan ’t omgekeerde
geschieden.

D. Inzake de onderstellingen van het optreden dezer correlatie is hier geen
verschil met wat werd opgemerkt inzake de samenhang tussen subjectsfunc-
ties.
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§67/[31]. De “bewerking”.1

Letten we thans eens op gevallen van inter-individuele samenhang, waarbij
één der relata een subjects-, het andere een objectsfunctie bezit, maar nog niet
zódanig is als een ander ding, dat in dezelfde kring met een subjectsfunctie
is toegerust, wenst. Het schema actief-passief komt ook met zulke gevallen
verbonden voor. De verandering wensende bewerkt dan namelijk het in dat
opzicht passieve tot het door hem begeerde resultaat is bereikt, indien het
althans mogelijk is.

Eén voorbeeld moge volstaan: van fysische dingen – stukken metaal –
maakt de mens geldstukken en machines. Ook vóórdien ontbrak de eco-
nomische objectsfunctie aan ’t metaal niet: het had immers ook toen een
handelsprijs. Doch het was nog niet een machine of een geldstuk. Voor het
dit kon worden was tweeërlei nodig. Allereerst spreekt ook de subjectsfunc-
tie hier een woord mee: was metaal minder tegen vuur bestand, het zou niet
tot munt en machine worden verwerkt: de mens kan er slechts uithalen wat
er “in” zit. Doch aan de andere zijde wordt materie niet tot gemunt geld of
tot machine zonder dit “er uit halen”, dat wil zeggen zonder vaak noeste
arbeid van mensen.

Opm. 1. Wie dit heeft gezien is voorgoed genezen van de machine-theorie inzake
al het beneden-economische: niet alleen het organische, maar ook het fysische (en
daarin het mechanische) is niet machinaal.

Ook hier ontmoet men dus de correlatie actief-passief. En wel, verbon-
den met een stand van zaken, die iets ingewikkelder is dan de tot nog toe
besprokene. De “bewerking” is namelijk die menselijke activiteit, die een2

aanwezige objectsfunctie van een ander ding mede op grond van de aanleg
van het te bewerken “materiaal” overeenkomstig een min of meer uitgewerkt
plan wijzigt, ter voldoening aan een opgemerkte behoefte, die men wenst te
bevredigen.

Opm. 2. “Bewerking” – breder dan “vorming”! – is dus niet verbinding van modaal-
verschillende functies; nog minder kan ze “scheppend” heten, daar ze de aanwe-
zigheid van het individuele geschapen materiaal en van de bewerkende mens in-
sluit.

Opm. 3. ’t “Materiaal” behoeft niet steeds een fysisch ding te zijn. Ook planten
en dieren – om ons op het ogenblik tot het niet-menselijke te bepalen – kunnen als
zodanig dienst doen. Men denke aan de rol die flora en fauna in een hortus botanicus
en een zoölogische tuin spelen.

1 Zie ook §67 van 32. 2 De tekst heeft hier: aan.
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Waarom kan de bewerking alleen door mensen geschieden? De grond
hiervoor ligt niet in het schema actief-passief: dat vindt men reeds in het
fysische en daarmede in de verhouding tussen atomen. Het antwoord op
deze vraag wordt eerst duidelijk, wanneer men onderzoekt wat de bewerking
modaal onderstelt. Dat is niet alleen een psychisch wensen, maar ook een
analytisch onderscheiden van doel en middel. Vandaar dat “bewerking” eerst
in de historischewetskring voorkomt, in welke alleen demensen een subjects-
functie bezitten. Hoe gecompliceerder de kring is in welke de gecompliceerde
wijziging ligt, des te meer onderstelt ook de bewerking. Zo onderstelt kunst
meer dan technè.

§68/[31]. De basis van het bewerkte en van de bewerking.1

Van bewerking kan alleen sprake zijn bij aanwezigheid van een objectsfunc-
tie in het bewerkte. Staan naast deze in het materiaal geen subjectsfuncties,
dan is de basis de hoogste functie in welke nog wèl subjectsfuncties voorko-
men.

De basis van de bewerking verschilt. Zij is op z’n laagst de analytische
functie. Doch reeds daar waar de technè het meest primitieve stadium achter
zich laat, sluit ze traditie omtrent het mislukken van sommige en slagen van
andere pogingen in zich. Dan is haar basis historisch.

§69[31]. De combinatie van het opnemen in samenhang en bewerking.1

Een nieuwe combinatie in welke het schema actief-passief twee maal een rol
speelt, komt dan voor, wanneer op de bewerking een opname in samenhang
volgt. Zo volgt het in omloop brengen van het geld de munting en het in
bedrijf stellen van de machine harer fabricatie.

De modaliteit van deze combinatie is steeds die van de behoefte, ter
bevrediging waarvan de bewerking plaats vond.

§70/[31]. De intermenselijke verbanden.1

A. De meest eenvoudige vorm van een intermenselijk verband is die van een
samenhang, in welke alle subjecten actief zijn (samenwerking).

B. Bijna steeds gaat ze gepaard met een andere verhouding, in welke het
schema actief-passief optreedt.

1 Zie ook §68 van 32.
1 Zie ook §69 van 32.
1 Zie ook §70 van 32
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1. Deze kan zijn één tussen subjectsfuncties. Zo werken ouders samen tot
de opvoeding van hun kinderen, die daarbij wel passief, doch tevens subject
zijn.
2. Doch ook komt deze verhouding tussen een subjects- en een objectsfunctie
voor. Zo bijvoorbeeld bij een gesprek waarbij ’t woord als object staat tussen
de subjecten die ’t gesprek voeren. Het bijzondere geval van de bewerking
treedt op bij de technè, het bedrijf en de organisatie.

C. De basis der samenwerking is minstens de linguïstische kring.

D. De leidende functie is die van de doelstelling, dus bij de opvoeding en ’t
verenigingsleven de sociale, bij ’t bedrijf de economische, bij ’t staatsleven de
juridische.

Opm. De kerk als instituut kan, hoewel ook een samenwerkingsverband, hier nog
niet [worden] besproken, wijl ze sinds de zondeval electiekerk is. Haar doelstelling
is pistisch.

§70*/[31]. De onderscheiding van de inter-menselijke verbanden.1

Terwijl nu de onderscheiding van de beneden-analytische functies alleen
rechtstreekse betekenis heeft voor de wetenschap en eerst via deze voor het
niet-wetenschappelijke leven, is dit bij de boven-analytische functies anders.
Daar is immers allereerst niet-wetenschappelijke onderscheiding mogelijk op
grond van het feit dat deze functies als boven-analytische het denken voor-
onderstellen, en daarop dus retrociperen, terwijl ze toch meer zijn dan den-
ken, zodat een niet-wetenschappelijke kennis aan deze functie[s] inherent is.

Bovendien is deze onderscheiding zeer gewenst. Want van het doel, bij het
aangaan van zulk een verband beoogd, hangt af, welke functie voor dat ver-
band de leidende is. Wie dus de boven-historische functies niet onderscheidt,
laat straks het éne verband door het andere overheersen. Dat is vooral gevaar-
lijk bij verbanden met een boven-linguïstische doelstelling. Want wijl hier
zich voor ’t eerst de elementaire onderscheiding van gezagdrager en ontzag-
bieder2 voordoet, loopt het niet-onderscheiden van de leidende functies uit
op tirannisering van het éne inter-menselijk verband door de gezagdrager in
het andere.

Hoewel dit gevaar ook bij christelijke verbanden dreigt, en ook hier
dringend op onderscheiding dient [te worden] aangedrongen, spreekt het
vanzelf dat het acuut wordt overal waar men enige menselijke gezagdrager
vergoddelijkt. Dat is echter alleen mogelijk bij misvatting van de religie, die
we tot nu toe onbesproken lieten.

1 Zie ook §71* van 32. 2 De tekst heeft hier: gezagbieder.
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Daar ze echter steeds in positieve of negatieve richting aanwezig is, kon-
den we, hoe grote verscheidenheid we ook tot nog toe in de grondstructuren
van het aardse aantroffen, nog steeds niet het volle concrete leven zien. Dat
inmiddels het voorgaande, hoewel niet zonder Schriftgeloof en religie [is]
gevonden, kon worden uiteengezet zonder dat we de religie bespraken is van
niet weinig nut bij de beantwoording van de vraag, wat religie is.

Daarover in het volgende deel.*

*Opmerking redacteur. Hierna zijn de teksten van 30 en 31 weer gecombineerd weergegeven.
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Deel iv. De religie

§71. Voorlopige omschrijving van het religieuze

Al hielden we voortdurend rekening met het resultaat van Logosopenbaring
en Geestesleiding, noch deze twee goddelijke acties noch beider resultaat
bespraken we tot nog toe. Thans echter dienen ook zij aan de orde te komen.

Tot nog toe memoreerde deze studie inzake de verhouding van het schep-
sel tot God slechts, dat het “schepsel” qua geschapen tot God qua “Schep-
per” staat als 1-de-1 onderdaan tot de soevereine Wetgever. Intussen is er in
deze verhouding nog iets anders. En eerst wanneer we dit andere hebben
gezien, vatten we deze verhouding in haar concreetheid, en daarmede ook
wat concreet bestaan is.

Vandaar dat ’k, voorlopig nog slechts enigszins vaag sprekend van “het
religieuze”, dit omschrijf als die trek in de verhouding van het schepsel tot
God die, steeds met de reeds besprokene gecombineerd, het concrete bestaan
van de dingen in de kosmos uitmaakt.

§72. 1-Wat deze trek in de verhouding van het schepsel tot God bepaalt-1

Deze trek wordt geheel bepaald door twee evenmin tot nog toe besproken
verhoudingen van de Soeverein tot Zijn onderdanen.

Deze verhoudingen zijn Logosopenbaring en 2-Geestesleiding.-2

§73. Schepping, Logosopenbaring en Geestesleiding

1-Nu we aan de bespreking van deze verhoudingen zijn toegekomen, vergt
tweeërlei de aandacht: i. de wortel van het verschil tussen Logosopenbaring
en Geestesleiding enerzijds en de schepping aan de andere kant (A); ii. de
orde tussen deze drie verhoudingen in welke God zich tot Zijn onderdanen
heeft gesteld (B).-1

A. De wortel van het verschil. Deze is de verscheidenheid in God Zelf. De
Heilige Schrift 2-spreekt namelijk van “Vader”, “Zoon” en “Heilige Geest”-2.

1 Alleen in 31.
1 30: De correlatie van deze trek in de verhouding van het schepsel tot God met de verschei-
denheid in God. 2 30: Geestesleiding. ¶ Zowel de wortel van het verschil tussen beide en de
Schepping als de orde ten opzichte van deze vragen thans de aandacht.
1 Alleen in 31. 2 30: deelt ons namelijk mee, “dat deze drie onderscheiden personen de enige,
waarachtige [en eeuwige] God zijn” (Heidelbergse Catechismus, Antwoord 25)
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Juist 3-wijl hier een verscheidenheid in God is bedoeld-3 raakt dit verschil
niet de soevereiniteit ten aanzien van het schepsel.

B. De orde. 4-Logosopenbaring en Geestesleiding-4 onderstellen de Schepping
(Genesis 1:1) als daad van de Vader.

§74. Het spreken van de Logos en het woord Gods

Van de Logosopenbaring (A) is te onderscheiden het woord Gods (B).

A. De Logosopenbaring is het spreken Gods tot het reeds bestaande, in
eerste instantie tot de aarde (Genesis 1:3 en volgende) als tot het aardse
pre-differente, in de tweede plaats – na de evolvering – tot bepaalde uit
de aarde voortgekomen schepselen (de eerste maal in Genesis 1-1:22-1) en
wel bijvoorbeeld tot 3-bepaalde dieren (Genesis 1:22, 2-3:14-2), tot bepaalde
mensen (Genesis 1:28)-3, bepaalde engelen (Job 1), een bepaalde watermassa
(Matteüs 8:26).

Wanneer de soevereine God Zich sprekend tot het geschapene richt,
laat Hij zich naar deze activiteit Logos noemen (Openbaring 19:11–13 en
Johannes 1:1–14), welke benaming de Heilige Schrift ook gebruikt voor deze
Zijn activiteit in den beginne (Johannes 1:1–3).

B. Het woord Gods is het resultaat van deze soevereine activiteit.

§75./[31] De verhouding van wet en woord Gods

Deze twee staan tot elkaar als de geldende en de in woorden bekendgemaakte
wet.

§75./[30] De verhouding van wet en gebod

Dit spreken van de Logos heet meermalen een gebieden (de eerste keer in Genesis
2:16). Ook daarin komt uit, dat het werk van de Logos dat van de Vader
onderstelt. Want ieder gebod – het resultaat van gebieden – onderstelt een wet, en
een gebod van de Logos [onderstelt] een wet van de Schepper. Vandaar dat ieder
gebod een wet insluit, doch niet iedere wet een gebod: de wet wordt namelijk
eerst tot gebod door het richting-wijzend spreken van de Logos. Daarom ook
kan wel ieder gebod “wet” heten, maar niet iedere wet een “gebod”.

Het verschil tussen wet en gebod is dus niet correlaat aan dat tussen het
optreden Gods in het paradijs en in de daarop eerst volgende toestand: reeds

3 30: daarom 4 30: Laatstgenoemde twee
1 30: 1:28 || 31: 1:2 [sic] 2 31: 3:24 [sic] 3 30: bepaalde mensen (Genesis 1:28), bepaalde dieren
(Genesis 3:4 [sic])
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in ’t paradijs was er sprake van woordopenbaring (onder andere Genesis 1:28).
Ze is veeleer correlaat met de orde in de verscheidenheid van Schepper en Logos.

§76. Het leiden van de Geest en zijn leiding

A. In nog een andere verhouding stelt God Zich tot reeds bestaande schep-
selen.

1. Reeds Genesis 1 vermeldt, dat de Geest Gods broedend over de wateren
der aarde zweefde, dus de evolvering leidde van de onderling verscheiden
bepaalde schepselen uit de aan deze verscheidenheid pre-differente aarde.
Elders vindt men, dat de Geest door oudere dingen jongere doet voortbren-
gen (Psalm 104). Onderzoekingen van de materie in de laatste tijd brachten
bovendien door de ontdekking van de splitsing der atomen aan het licht hoe
ook hier verschillende mogelijkheden zijn, die ruimte laten voor de soeve-
reine leiding des Geestes.

2. Hetzelfde karakter van Leider vertoont Hij, Zich achter de Logos stellend,
in Zijn werk bij die bepaalde schepselen tot welke de Logos Zich nog anders
richt dan door een woord dat hen tot aanzijn riep. Want soeverein leidt Hij
hen 1-ook-1 in hun verhouding ten opzichte van dit woord Gods.

B. 1. Met het leiden van de Geest is correlaat het daardoor bereikte resultaat:
2-het bepaald zijn der richting van-2 het door Hem geleide.

2. De leiding van de 3-bestaande-3 schepselen door de Geest in hun verhou-
ding tot het woord Gods is fundamenteel voor het religieuze.

§77. Wet, 1-woord Gods en het bepaald zijn der richting van het geleide-1

A. Ook deze leiding is niet iets van het schepsel. Ook daar waar ze een
de bepaalde mens immanente is blijft de grens tussen de soeverein en de
onderdaan. Vandaar dat 2-het bepaald zijn der richting iets anders is dan
het bestaansverloop van wat geleid wordt-2.

B. De leiding sluit intussen aan bij het 3-woord-3. Is het 4-woord wet-onthul-
lend en-4 richting-wijzend, de leiding is richting bepalend.

1 Alleen in 31. 2 30: de bepaling van richting in 3 Alleen in 31.
1 30: gebod en leiding 2 30: deze leiding iets anders is dan levensweg 3 30: gebod 4 30: gebod
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§78. Religie en religieuze 1-betrekking-1

2-Onder het religieuze is nu – correlaat met het in §76 B.2. gezegde – te ver-
staan: het door de Geest geleide functioneren der dingen in hun verhouding
tot dat woord Gods dat na hun ontstaan tot hen komt.

Van deze omschrijving uitgaande, kunnen we nu ook definiëren wat men
onder religie dient te verstaan.-2 Zij staat immers blijkens het voorgaande
niet op zichzelf. Toch spreken we van religie alleen bij mensen. Derhalve
kunnen we thans religie omschrijven als het door de Geest soeverein geleide
functioneren van de 3-bestaande-3 mens ten aanzien van de woordopenba-
ring. Naast de religie behoort dus 4-het religieuze, de religieuze betrekking-4

die, zij ’t niet zonder verband met de religie, aan de niet-menselijke dingen
toekomt.

§79. De onderstellingen van de religie bij de mens

Ondersteld is in alle religie de schepping van bepaalde mensen. Met al hun
functies in onderling verband door God – rechtstreeks of niet (Genesis 2:21) –
uit de aarde geformeerd wijken ze van andere aardse schepselen in menig
opzicht af. Ten eerste is het aantal hunner functies belangrijk groter. In de
tweede plaats is elk dezer functies, krachtens het onderling verband waarin
ze tot een groter aantal staat, anders dan de functie bij de overige schepselen
in dezelfde wetskring. In de derde plaats 1-kunnen-1 mensen krachtens het
bezit van 2-de alleen bij hen actueel voorkomende functies de aanspraak van
Godswege verstaan en de leiding, hun door de Geest bij de bepaling van
hun houding ten aanzien van het door de Logos gesproken woord verleend,
opmerken.-2 Ook hun samenleving, gebaseerd op het verschil in geslacht,
draagt daardoor een geheel ander karakter dan bij de niet-menselijke dingen:
bestuiving en paring maken hier plaats voor geslachtsgemeenschap, bij welke
de houding ten aanzien van dewoordopenbaring van fundamentele betekenis
is (Genesis 2:25 en 3:7).

Alleen wanneer men met dit alles rekening houdt verstaat men de uit-
drukking “naar het beeld Gods geschapen zijn”, dat wil zeggen geschapen
zijn gelijk bij het beeld Gods-zijn past. Nader licht ontsteekt hierover nog
2 Korintiërs 3:18, waar dit ident heet (niet met aanschouwen maar) met het

1 30: betekenis 2 30: Van het door de Geest geleide functioneren der dingen – het religieuze –
moet men uitgaan om te verstaan wat nu nader religie is. 3 Alleen in 31. 4 30: tot het religieuze
de religieuze betekenis
1 30: zijn 2 30: hun hoogste op alle lagere steunende functies vatbaar voor aanspraak van
Godswege en voor leiding door de Geest bij de bepaling van hun houding ten aanzien van het
door de Logos gegeven gebod.
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weerspiegelen van de heerlijkheid des Heren. De mens met al z’n functies
door de levende God uit de aarde geschapen, door Hem aangesproken en
geleid is in deze drie-enige structuur van geschapen, aangesproken en gelei-
den onderdaan aan de zijde van het subjècte het 3-in alle functies actuele-3

correlaat van de drie-enige God.

§80. Het beeld Gods en de ambten

Van deze structuur onderscheiden zijn de drie ambten, die haar intussen
onderstellen. In z’n hoogste functie beantwoordt de mens als priester de god-
delijke aanspraak met loven en bidden; in het spreken tot z’n medemensen
over de heerlijkheid Gods is hij profeet; op grond van z’n meerderheid in alle
functies is hij koning over de niet-menselijke creatuur.

§81./[31] De dualiteit van goed en kwaad

Intussen hebben we nog één trek niet bijzonder besproken, zonder welke we
de religie niet kunnen verstaan. Dit is de dualiteit van gehoorzaamheid en
ongehoorzaamheid.

§81./[30] De dualiteit van goed en kwaad

Intussen hebben we nog één trek niet bijzonder besproken, zonder welke we de
religie niet kunnen verstaan. Dit is de dualiteit van gehoorzaamheid en ongehoor-
zaamheid. Zij speelt in ’t leven van engelen en mensen een grote rol.

Bezien we deze tegenstelling nader, dan blijkt dat bij de mens van haar eerst
sprake kan zijn in de analytische functie. Want wel is waar heft de Heilige Schrift
nimmer deze functie boven de andere uit. Toch heeft ze als iedere andere iets
eigenaardigs. ’t Karakteristieke bij haar is, dat ze de eerste normatieve subjects-
functie is, wijl de logische wet de eerste is in de kosmische orde, die ’t karakter
van norm vertoont. Welnu – correlaat met de norm aan de zijde van de wet is
de keuze aan de kant van het subjèct: het heeft namelijk de keus tussen “horen
naar” en “ongehoorzaam zijn”. Subjèct aan de normatieve wet blijvend kan het
aan het op de norm steunende gebod gehoorzaam en ongehoorzaam zijn. Zo kan
bijvoorbeeld de logische handeling goed logisch of onlogisch, de historische goed
historisch of on-historisch, de sociale goed sociaal of on-sociaal, de pistische goed
(= Christ)gelovig of ongelovig zijn.

Menige ingrijpende wijziging der religie is dan ook eerst te verstaan uit de
verandering in de betrekking der mensen tot deze tegenstelling en uit de daarmee
rekening houdende wijziging in de woordopenbaring.

3 Alleen in 31.
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§81*./[31]1. Het duaal karakter van deze verscheidenheid

A. De verscheidenheid binnen het schema goed-kwaad draagt dus een zuiver
duaal en bovendien antithetisch karakter: kwaad staat tegenover goed als
ongehoorzaamheid tegenover gehoorzaamheid.

B. In verband daarmee staan even duaal tegenover elkander staat der recht-
heid en staat der ellende. Deze opposita spelen in het leven van de engelen
en mensen een grote rol.

§82. De tegenstelling vóór de zondeval der mensen in de engelenwereld

1-A.-1 De Heilige Schrift, de enige bron voor de kennis omtrent deze dingen,
deelt ons mede, dat de mens door Satan is verleid. Vóór de zondeval der
mensen bestond deze tegenstelling dus reeds in de engelenwereld, die ten
dele niet in de waarheid = vastheid is staande gebleven (Johannes 8:44). De
“geesten” spelen dan ook bij de omwending ([Hebreeuws:] roeach = wind
2-en geest-2) van goed tot kwaad – evenals later bij die van kwaad tot goed –
volgens de Heilige Schrift een voornamen rol.

3-B. De tweeheid van staat in de engelenwereld is in het bestaan der gevallen
engelen een successieve; in hun verhouding tot de goede engelen komt de
tweeheid uit in strijd.-3

§83. De tegenstelling vóór de zondeval der mensen 1-de mensen geopen-
baard-1

A. Wat de mensen betreft – vóór de val hadden ze bij ervaring [kennis van]
wat “goed” was, namelijk te leven als kinderen van God, die hun liefde
betoonde door gehoorzaamheid en door acht te geven op de waarschuwing
van de Logos tegen het vanuit de geestenwereld dreigend gevaar. Ze deden
dit mede door in de verhouding tot hun naaste te leven niet voor zichzelf
als een ik dat zich afsluit van z’n omgeving, maar in samenhang met de
naaste, die in dezelfde verhouding tot God staande aan dezelfde wet(ten)
was onderworpen.

B. Inmiddels ontbrak in deze periode toch ook niet enige kennis van het
kwaad. Wel bezaten de eerste mensen deze, anders dan die van het goede,
niet door ondervinding. Maar toch was hun een gemakkelijk voorstelbare

1 Een vergelijkbare tekst komt in 30 voor bij §85.
1 Alleen in 31. 2 Alleen in 31. 3 Alleen in 31.
1 30: in het mensenleven
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handeling verboden en van dit verbod hadden ze weet, evenals hiervan, dat
de dood dreigde bij ’t eventueel volvoeren van deze daad.

C. Zo kunnen we zeggen, dat de tegenstelling “goed-kwaad” voor de mensen
alleen bestond als een aangeduid gevaar, bestaande in tal van verbanden –
bijvoorbeeld samenhang, onder andere in het huwelijksleven, en objective-
ring onder andere in de bebouwing van de grond tot akker – leefden ze in
oorspronkelijke gerechtigheid en heiligheid en kende God rechtstreeks door
het woord dat de Logos sprak en 2-ook-2 indirect door de kennis van het door
God gewrochte, de natuur in de zin van 3-al ’t geschapene-3.

§84. De tegenstelling na de zondeval

A. Het volvoeren van de verboden daad – vergelijk Genesis 2:16 “gebood”
met 3:1 en 3 “gezegd”! – deed de mensen nu het verbodene als door hen
gedaan kennen. Tengevolge daarvan komt ook angst bij hen op voor de
gevolgen. Vanzelf spreekt, dat de mens, wanend God te worden, op hetzelfde
moment zich vreemd gevoelt ten opzichte van de naaste: wie ontkent onder-
worpen te zijn aan de wetten door God gesteld, ziet ook de samenhang, die
immers onder de wetten staat, over ’t hoofd.

B. Goed en kwaad staan thans in hun leven niet meer in de verhouding van
’t aanwezige tot het aangeduide, doch in die van verleden tot heden. Door
de zonde besmet en bovendien niet meer in staat het goede te doen, dat het
gebod van hen bleef eisen, en dus in die onmacht ook schuldig, waren ze
thans onderworpen aan de dood, die krachtens de genetische samenhang
niet alleen Adam trof, maar ook tot al z’n nakomelingen is doorgegaan
(Romeinen 5:12): zij keren naakt – dat wil zeggen zonder enig bezit – tot
de aarde weder (2 Korintiërs 5:3) en verdwijnen daarmede uit de aardse
samenhang. Deze ellende werd nog tijdens het leven verzwaard door de vloek
die God niet alleen over die slang maar ook over de aardbodem uitsprak,
zodat deze voortaan de bearbeiding door de mens sterke beletselen in de
weg zou leggen.

§85./[31] De verhouding van deze verscheidenheid bij de mens tot de
vroeger besprokene

Evenals vroeger ten aanzien van de verhouding tussen de modale en indivi-
duele verschillen, hebben we ook thans eerst op de onherleidbaarheid van

2 30: aanvankelijk ook 3 30: heel de kosmos



290 appendix i: uitgaven 30–31

2009052. Eisagoge. 04_Appendices1. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 290.

de tegenstelling goed-kwaad tot de vroeger behandelde verscheidenheden
te letten, om daarna een antwoord te zoeken op de vraag, hoe ze verbon-
den zijn.

§85./[30] Het duaal karakter van deze verscheidenheid

A. De verscheidenheid binnen het schema goed-kwaad draagt dus een zuiver
duaal en bovendien antithetisch karakter: kwaad staat tegenover goed als onge-
hoorzaam tegenover gehoorzaam.

B. In verband daarmee staan even duaal tegenover elkander staat der rechtheid
(zie §83) en staat der ellende (zie §84).

§86. De onherleidbaarheid van deze verscheidenheid tot de beide andere

A. Reeds door 1-haar-1 dualiteit verschilt 2-de verscheidenheid tussen goed en
kwaad-2 van de beide andere ieder voor zich genomen. Want deze zijn alleen
door groepering in duale schema’s te plaatsen.

1. De modale verscheidenheid zus-zo is slechts zuiver duaal in de twee
vroeger genoemde dichotomieën: aritmetisch /boven-aritmetisch en pistisch /
beneden-pistisch (zie §45 [= paragraaf 57]). Van deze twee komt de eerste
hier niet in aanmerking: de tegenstelling goed-kwaad onderstelt minstens
activiteit in beide tegengestelden. Rest dus de dichotomie pistisch /beneden-
pistisch. Doch ook deze valt niet samen met de tegenstelling goed-kwaad: ’t
zuiver goede kwam en komt nog (men denke aan de zij ’t ook verheerlijkte
doch ook thans nog echt menselijke natuur van de Christus) voor in alle
wetskringen en in de pistische kring komt evenzeer als elders ook ’t kwade
voor – men denke slechts aan de nog zo sterke afgoderij –.
2. De verscheidenheid in ’t schema “dit-dat” is evenzo slechts door groe-
pering duaal te maken: zo bijvoorbeeld door die in het schema ik /niet-ik,
dat telkens van betekenis verandert, wanneer men een ander ik als uitgangs-
punt neemt. En slechts in één geval, namelijk wanneer het menselijk ik van
de Christus zich stelt tegenover de omgeving, valt dit schema samen met de
tegenstelling goed-kwaad. Doch dan ligt dus ook de grond daarvoor niet in
dit schema.

B. Doch evenzo verschilt deze verscheidenheid van de beide andere wanneer
deze in verband, al of niet gecombineerd, voorkomen.

1 30: deze 2 30: deze verscheidenheid
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1. Noch samenhang, noch 3-ding-3 zijn op zichzelf òf alleen goed òf alleen
kwaad. Het zijn dezelfde samenhangen die eerst ten goede, later ten kwade
werkten. En wat de 4-dingen-4 aangaat, geldt hetzelfde: ’t beneden-logische
van de mens was in de Heilige Schrift vóór de zondeval evenzeer goed als
ook het boven-psychische na de zondeval kwaad deed.
2. Wat geldt van de verbanden ieder voor zich gaat ook door voor hun
combinatie: zowel de 5-inter-individuele-5 samenhang van ’t huwelijk als de
6-intra-individuele-6 samenhang 7-tussen-7 waarnemen en begeren werkten
eerst ten goede, later ten kwade. En evenzo staat het 8-met bijvoorbeeld-8

de correlatie gezag-dragend en ontzag-biedend.

§87. De onherleidbaarheid der beide andere verscheidenheden tot het
verschil goed-kwaad

Reeds het feit, dat het mogelijk was deze verscheidenheden te bespreken
zonder rekening te houden met het verschil in het derde schema toont, dat
deze niet tot het laatstgenoemde zijn te herleiden.

§88. De onderlinge onherleidbaarheid der verscheidenheden in de drie
schema’s

Deze volgt uit het in de laatste twee paragrafen aangevoerde.1

1-§88*. Het verbonden voorkomen van deze verscheidenheden

Onherleidbaarheid sluit ook hier niet een verbonden-voorkomen uit. Want
gehoorzaamheid moge dan, evenals ongehoorzaamheid, noch een ding, noch
een functie zijn, ze is toch bij de mens een richting in de functies van een ding,
namelijk van de mens.-1

Opm. 1. 2-De-2 onherleidbaarheid vergt, dat in de schemata een 3-derde-3 “dimen-
sie” worde onderscheiden. 4-Het verbonden voorkomen vergt echter, dat dit in de
schemata mogelijk zij.-4 Daartoe accentueren we nu het nimmer afwezige en daarom
reeds van meet af aan in de schemata opgenomen verschil tussen links en rechts. We
beperken ons tot de tekening van 5-dit verschil bij-5 één functie; de religieuze richting

3 30: systase 4 30: systase 5 30: inter-functionele 6 30: intra-functionele 7 30: van 8 30:
bijvoorbeeld met
1 In 30 wordt deze paragraaf voortgezet met Opmerking 1 en met de inhoud van Opmerking
2 (als hoofdtekst) van §88*.
1 Alleen in 31. 2 30: Deze 3 30: derde 4 Alleen in 31. 5 Alleen in 31.
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duiden we aan met horizontale pijltjes in de functielijn. De werkelijkheid tekenen we
weer met een gewone, de mogelijkheid met een stippellijn. Dus met A de toestand
vóór, met B de toestand na de val, vóór de tussenkomst van Gods genade.

vóór de val (A)

na de val (B)

6-Opm. 2-6 Ook 7-deze-7 nog te bespreken veranderingen en verschillen in de 8-religie-8

heffen deze 9-antithese, haar onherleidbaarheid tot enige andere verscheidenheid en
haar verbonden zijn met functies van dingen-9 niet op.

§89. De eerste wijziging in Logosopenbaring, 1-Geestesleiding-1 en religie
na de zondeval

A. Daar de mens door Satan was verleid, moest, zou er nog sprake zijn van
een weer-leven-met God, de eerste toenadering van Gods zijde komen, wat
alleen mogelijk was door de liefde Gods.

B. Welnu, God is gekomen. Z’n liefde vertoont, met het oog op de nieuwe
toestand, het karakter van gunst en genade.

C. Correlaat daarmee verandert ook de religie in 2-genade-religie, die de
belofte Gods omtrent de redding gelooft.-2 Dat verschil is reeds empirisch te
ontwaren in het eerste gezinsleven: Eva aanvaardt de belofte en steunt op de
God des Verbonds (Genesis 4:1). Kaïn daarentegen is hoogmoedig; wanneer
God z’n offer niet aanvaardt, ontsteekt hij in toorn, luistert niet naar de
waarschuwing voor een nieuwe zonde en bekommert zich zelfs na z’n boze
daad slechts om ’t behoud van z’n nu onder een speciale vloek bezwijkend
leven (Genesis 4:3–14).

3-D. Dit geloof is echter niet het deel van allen: niet weinigen verwerpen in
hoogmoed de belofte Gods.-3

4-E.-4 Ook over dit verschil gaat de raad Gods. De predestinatie, die over
alle ontwikkeling gaat, is in betrekking tot het inslaan van deze twee wegen

6 Alleen in 31. In 30 behoort de tekst van de opmerking tot de hoofdtekst. 7 30: de 8 30:
religieuze verhouding 9 30: antithese en haar onherleidbaarheid tot enige andere verscheiden-
heid
1 Alleen in 31. 2 30: genade-religie: men gelooft de belofte Gods omtrent de redding of
verwerpt die in hoogmoed. 3 Alleen in 31. 4 30: D.
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dan ook twee-zijdig ([Latijn:] gemina); wanneer ze een beslissing ten goede
inhoudt heet ze verkiezing, waarom de electie dan ook niet gemina is.

5-F.-5 Reeds in de waarschuwing aan Kaïn blijkt dat men goed doet van de
genade de goedheid Gods te onderscheiden. 6-Het eerste woord betekent[,]
van God gebruikt[,] de gunst der vergeving van zonden (bijzondere genade)
of een ander gunstbetoon vanGod aan Zijn volk, zo bijvoorbeeld Lucas 1:30,
2:40, 2:52 (algemene genade).-6

Opm.[31] Het verschil van bijzondere en algemene genade valt dus niet samen met
dat tussen de genade Gods voor Zijn volk en de goedheid Gods jegens het overige
deel der mensheid. Vergeet men dit, dan verzwakt men – vaak onbedoeld – het inzicht
in het vergevend karakter der genade, en daarmee indirect het zondebesef.

Opm.[30] Wanneer men onderscheidt algemene en bijzondere genade bedoelt men
daarmee – terecht! – naast de genade Gods voor Z’n volk te erkennen de goedheid
Gods jegens het overige deel der mensheid. Doch de terminologie is niet schriftuur-
lijk, bovendien bleek ze gevaarlijk: men verzwakt op die wijze – vaak onbedoeld –
het inzicht in het vergevend karakter der genade, en daarmee indirect het zondebesef.

7-Het tweede [woord, namelijk goedheid,] duidt slechts een gunstbetoon met
voorbijzien van de zonde aan.-7 Het verschil tussen goedheid en genade Gods
is er dus een in de verhouding van God tot 8-de-8 verschillende groepen van
zondige mensen. Beide, goedheid en genade, onderstellen het bestaan van de
kosmos en de zondeval der mensen.

§90. De verdere wijziging in Logosopenbaring en religie vóór de Christus

A. Hoewel ’t geloof aan de belofte Gods bleef (Genesis 5:24), nam de zonde
hand over hand toe en werd de aarde zelfs vervuld met wrevel. Daarom
berouwde het God, dat Hij de schepselen gemaakt had. Toch vernietigde
Hij Z’n werk niet, maar besloot slechts 1-het uitbreken-1 der zonde te ver-
zwakken. Tegelijk met de mededeling van dit voornemen aan Noach maakt
Hij ook ter aanduiding van het leven na de zondvloed in vertrouwen op
Zijn genade de term “verbond” aan Noach bekend (Genesis 6:18). In dit
verbond met de zo sterk getuchtigde maar daardoor juist behouden mens-
heid ziet God af van bestraffing door een tweede zondvloed. Hij veroorlooft
tevens het gebruik van dierenvlees 2-voor voeding-2, belooft een regelmatige
afwisseling van seizoenen en beteugelt de zonde door de invoering van de
bloedwraak in het familie-recht.

5 30: E. 6 30: De eerste brengt vergeving van zonden, de tweede slechts een gunstbetoon met
voorbijzien van de zonde. 7 Alleen in 31. 8 Alleen in 31.
1 30: de uitbotting 2 Alleen in 31.
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B. 1. Door het geloof aan de aldus verrijkte belofte, die zich telkens herhaalt
wanneer God zich van de regenboog als teken bedient, wordt de periodieke
cultivering van het land en van de daarvoor benodigde dieren mogelijk. In
dit geloof is het bouwen op de grondbelofte van redding ondersteld.
2. Intussen verleidt de periodiciteit der seizoenwisseling de ongelovigen deze
wereldorde zelf als goddelijk te beschouwen, en komt het animisme, uit-
gaande van de juiste erkenning van psychisch leven bij de dieren er reeds
in de tijd vóór Abraham toe door slachtverbod deze weldaden goeddeels van
hun kracht te beroven.

§91. De wijziging in Logosopenbaring en religie vóór de Christus bij
Abraham en Israël

Meer rechtstreeks op de beloofde Messias betrokken is het verbond met de
patriarchen en het volk Israël.

A. Het verbond met Abraham.

1. Het onderstelt het verbond met Noach, doch brengt hem daarbij de ver-
zekering, dat in hem al de geslachten des aardrijks zullen gezegend worden,
waartegenover hem naast de altijd geldende eis “Wees oprecht en wandel
voor mijn aangezicht” die van geloof speciaal ook aan deze belofte wordt
gesteld. Als teken geldt de besnijding.
2. Ongeloof en geloof worstelen in het hart van Abraham en Sarah.
3. Ondertussen duurt ook de slechts noachitische religie voort (Melchizedek
enzovoort), zij ’t ook dat ze veelal een slechts kwijnend bestaan leidt. Terwijl
de volkeren door onzedelijkheid, animisme en idealisme van de ware religie
vervreemden, houdt God Z’n goedheid jegens hen niet in: een concreet
oordeel treft alleen bepaalde streken bij ergerlijke ontwikkeling van zonde
(Sodom).

B. Een nadere uitwerking van dit speciale verbond is het volksverbond met
Israël.

1. De inscherping van de wet der tien geboden – ze heet nergens in de Heilige
Schrift “zedenwet” – onderstelt het genadeverbond met Noach en Abraham
en de verlossing uit Egypte.

Van haar zijn te onderscheiden de geboden voor het staatsleven – die thans
de bloedwraak van het familierecht beteugelen – en de voorschriften inzake
de ceremoniële handelingen, die de belofte bevestigden, of dienden om aan
de daden van de God des Verbonds te herinneren en vermenging met de
in de omgeving wonende heidenen tegen te gaan (bijvoorbeeld het verbod
bepaalde dieren te eten, die in de heidense religie een voorname rol speelden
juist op grond van hun verband met graf en dood.)
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2. De speciale beloften aan Israël vergen ook speciaal geloof. Ongeloof en
bondsbreuk door de leden der volksgemeenschap worden dan ook streng
berispt. Nemen deze de vermaning niet ter harte, dan komt de vloek om de
verbreking van het verbond. Daarbij is er weer verschil: de zonde is ernstiger
naar mate de toezegging vaker werd herhaald (Deuteronomium 29:21), het
verbond juist is vernieuwd (Jozua 5:1–9), het gebod bepaalder (Jozua 6:18
en 7:1), de belofte meer toegespitst op één familie (2Samuel 7 en Jesaja
7:17), de profetie minder schaars (Jesaja 24:6), de reformatie onder het volk
krachtiger (Zacharia 5:3) was, en daardoor de breuk resoluter. Soms treft de
vloek dan ook zelfs het door de gestrafte gecultiveerde (Jozua 7:24, Zacharia
5:4).
3. Intussen gaan ook 1-zij, die behoren tot-1 de volkeren die deze rechten
niet kennen (Psalm 2-147-2:20) en dus zonder de (dat wil zeggen deze) wet
leven (Romeinen 2:12)3-, (zonder de wet) alleen-3 door ongeloof aan de
hen wèl geopenbaarde belofte verloren. Dat heft niet op, dat God goed is
zowel over de enkelen, buiten de gemeenschap van Israël en z’n Pascha-feest
gesloten, vreemdeling (Exodus 12:43 en Deuteronomium 10:18) als over
gehele groepen. Zo staat bijvoorbeeld tegenover de strenge straf die Egypte
en Babel wegens verharding treft de goedheid Gods jegens Ninevé, wanneer
de aankondiging van oordeel het reeds tot inkeer brengt.

§92.1 De verdere wijziging in Logosopenbaring en religie 2-na-2 de Christus

A. 1. De beloofde Messias werd geboren door de kracht van de Heilige
Geest, langs de weg van parthenogenese. Wat hij als mens aan functies bezat
vindt men bij ieder mens. Waarin hij van ons verschilde is alleen dit, dat hij,
ook in verzoeking, zonder zonde was. Krachtens z’n op geheel enige wijze
verbonden zijn met de Logos voldeed hij namelijk in alle functies aan de
eis der gehoorzaamheid, daarbij zich gebonden wetend aan al de speciale
wetten geldend voor het Joodse volk. Door deze gehoorzaamheid en door
z’n lijden en dood droeg hij de straf voor de zijnen en verloste hij hen van de
vloek der wet, dat wil zeggen van de vloek die de overtreder van de geboden
door de Logos uitgevaardigd treft. Daarna uit de doden opgestaan, sterft
hij niet meer, maar zendt, ten hemel opgevaren en volkomen verheerlijkt, de
door hem verworven geestesgaven uit over z’n volk. Zo hun gevend van zijn
geest – de geest der gehoorzaamheid – heet hij zelf het hoofd van dit lichaam
en daarom de geest, die z’n volk bewaart in gemeenschap met zichzelf.

1 Alleen in 31. 2 31: 14 [sic] 3 30: ook (zonder de wet)
1 Zie ook paragraaf 134 van de hoofdtekst. 2 30: van
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2. Correlaat met 3-de vervulling van de belofte-3 is ook de wet voor het
bondsvolk gewijzigd. Ten eerste is door de vervulling van de belofte de vol-
trekking van op deze vervulling vooruitwijzende ceremoniële handelingen
zinloos geworden: de Christenen zijn vrij van de desbetreffende geboden.
Terwijl het staatkundig verschil tussen Israël en de volkeren voor zover het
nog bestond, wordt gehandhaafd – de Christenen uit de heidenen waren niet
aan de Joodse staatswetten onderworpen – is het religieuze verschil opge-
heven: de prediking van het genadeverbond sluit weer aan bij de na Noach
bestaande vorm: Christus is hogepriester naar de ordening van Melchize-
dek.

B. 1. Naast elkaar leven nu in zijn gemeenschap de Christenen uit de Joden
en uit de heidenen. Voorzover beiden de oude beloften geloofden, hadden
ze in de Christus slechts de vervulling van deze toezeggingen te ontdekken.
Radicale omkeer daarentegen was nodig wanneer ze de beloften vroeger niet
aanvaardden. Doch allen leven thans als door de Christus gerechtvaardigd
en gereinigd.

2. Zij weten nu als gelovigen alles (1 Johannes 2:4-20-4 [Statenvertaling])
dat wil zeggen met betrekking tot de vroeger goeddeels verborgen wil Gods
omtrent de verlossing, en brengen in dankbaarheid vruchten des geestes
voort. Daarbij leven en sterven ze in de verwachting van de wederkomst
van Christus. Want ook over hun sterven valt, nu ze de dubbele komst van
Christus kunnen onderscheiden, helderder licht. Sterven blijft ook thans een
losmaking uit de samenhang, tegen welke men opziet (2 Korintiërs 5:1–
4): liever had men, dat de Christus wederkwam, zodat de gang naar ’t
graf, die slechts weinige gelovigen werd bespaard, vervangen werd door
een plotselinge verandering. Zolang Hij echter toeft wachten de doden hun
opstanding. Deze wachttijd 5-tussen het sterven van de enkeling en de weder-
komst van de Christus-5 biedt geen bekeringsmogelijkheid. Integendeel: er is
een onoverbrugbaar verschil tussen de geredden – “in Abrahams schoot”
(Lucas 16:23), “in het paradijs” (Lucas 23:43) – en de verlorenen – “in
de pijn” (Lucas 16:23) –. Na de wederopstanding der doden (= des vle-
ses) zullen zij, die van Christus zijn, niet langer onderworpen zijn aan de
macht van de dood: ze zullen onsterfelijkheid “aandoen”. De overigen gaan
in de eeuwige pijn (Matteüs 25:6-46-6), zij worden onderworpen aan de
macht van de tweede dood (Openbaringen 20:14 en 21:8 tegenover 2:11
en 20:6).

3 30: deze vervulling 4 30–31: 21 5 Alleen in 31. 6 30: 6 [sic]



paragrafen 50–[145] 297

2009052. Eisagoge. 04_Appendices1. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 297.

§93.1 De spanning in het christelijk leven van onze tijd

Zo ligt het centrum van ons leven buiten onszelf, en evenzeer buiten de eerste
Adam, met wie we ondertussen als levende zielen samenhangen. Door God
hersteld in de juiste verhouding tot Hem, leren we gehoorzaam te zijn aan het
liefdegebod door de geest van Christus die de door God van allen gevergde
liefde in ons hart uitstort.

Intussen is ook deze rust niet zonder spanning, die correlaat is met de
prediking van zegen en vloek in de volle Logosopenbaring. Want krachtens
de herstellende werkzaamheid Gods houdt onze pistische functie voor waar
en zeker wat deze openbaring ons zegt, namelijk dat we een eeuwig verbond
met God hebben en dus ook in betrekking tot ons geldt wat ze zegt omtrent de
zegen en de vloek van dat verbond. Want zolang we dit verbond aanvaarden,
werken alle dingen ons mede ten goede en zijn we ondanks onze zonden
en blijkens de kastijding in leven en sterven des Heren, onverschillig of we
dat weten of (in slaap en bewusteloosheid) niet weten. Doch indien we ons
afkeren van de Christus, verbergt God ook voor ons Zijn aangezicht enwacht
ons, indien we niet wederkeren, een oordeel dat zwaarder zal zijn dan zij die
een geringer openbaring hebben veracht. Dienovereenkomstig woedt in het
leven juist van de Christen voortdurend de strijd tussen “vlees” en “geest”
(Romeinen 7), dat is tussen 2-oude en nieuwe mens-2.
3-Opm. Deze strijd sluit die van de ene functie tegen de hypertrofie van de andere
niet uit. Doch laatstgenoemde moeite, hoewel een gevolg van de zondeval, vindt
men ook bij hen die de spanning van de Christen geheel vreemd is. Zij beginnen aan
de oplossing van deze moeilijkheid en pogen haar in eigen kracht meester te worden.
Dat laatste noemt Paulus echter juist “vleselijk”.-3

§94.1 De strijd tussen kerk en wereld

Wijl bij deze spanning nog komt de bestrijding van buiten, zijn de Christenen
er op aangewezen elkander te helpen. Zo betoont zich de aanwezigheid van
het lichaam (= romp) van Christus (= het hoofd) 2-in de christelijke opvoeding
en-2 in de samenwerking der gelovigen.

3-Als middelen om elkaar deze hulp in breder kring dan het gezin te
verlenen komen zowel verenigingen als organisaties in aanmerking.-3

Het christelijk verenigingsleven beoogt, dat Christenen elkaar helpen het
inzicht te scherpen voor de tegenstelling tussen Kerk en wereld en voor de

1 Zie ook paragraaf 135 van de hoofdtekst. 2 30: hoogmoed en ootmoed 3 Alleen in 31.
1 Zie ook paragraaf 136 van de hoofdtekst. 2 Alleen in 31. 3 30: Deze samenwerking uit zich
zowel in verenigingen als in organisaties.
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structuur in de kosmos opdat de leden der Kerk zelf verschillende terreinen en
dientengevolge ook de verschillende levensverbanden met de hen typerende
leidende functies helder onderscheiden.

Daarnaast is echter organisatie nodig. Deze bedoelt openlijke aanvallen
en geleidelijke ondermijning van deze structuren door leugen en dwaling
tegen te staan door mobilisering van al de macht waarover de samenwer-
kende Christenen kunnen beschikken.

Wanneer het georganiseerde leven behoefte heeft aan blijvende voorlich-
ting wordt ze 4-van-4 organiserend instituerend: het product van deze actie
is een instituut. Zulke instituten zijn niet rustende standbeelden, maar licha-
men in welke mensen werken krachtens een zekere opdracht, en tegelijk door
hun werk terugwerken op hun lastgevers.

Ook bij deze verschillende vormen van samenwerking blijft de norm
het woord Gods. Vandaar dat de Logos eist, dat overal dit woord wordt
gepredikt, verbonden met de dienst der sacramenten die heen wijst naar de
vervulling van de belofte in het verleden, terwijl deze sacramenten zelf onder-
houding van het geloof door Hem in het heden aanduiden 5-en beloven-5. Er
is dan ook alles aan gelegen, dat overal, waar dit nog, of opnieuw, nodig is,
de Christ-gelovigen zich verbinden tot de 6-stichting-6 en onderhouding van
een instituut dat de 7-goddelijke-7 geregelde bediening van woord en sacra-
menten beoogt. Daarbij zijn ze gehouden dit instituut te laten functioneren
door de ambten die Christus daarvoor heeft ingesteld.
8-Opm.-8 Dat men reeds vroeg deze eis heeft veronachtzaamd en niet zelden tot in
onze tijd in deze fout volhardt werkt uiterst bedenkelijk terug op de christelijke
samenwerking in vereniging en organisatie.

Dit instituut 9-is nu-9 de christelijke kerk (als instituut). Ze onderstelt niet
alleen de verkiezing en het verbond, doch ook de blijvende aanvaarding van
het laatste, en kan daarom, hoewel lokaal en nationaal gekleurd, slechts
zelden en dan nog zeer kort alle leden van een volk omvatten. En zelfs dan is
ze niet 10-zonder meer een pistische, doch wel degelijk ook-10 een christelijk
instituut.

Nergens 11-opgekomen-11 zonder de actie van het georganiseerd christelijk
leven, staat dit christelijk instituut met pistische doelstelling evenals de haar
organiserende macht op historische basis. Het beweegt zich dan ook op
het gebied van de taal, heeft eigen sociale omgangsvormen (het ambtelijk
bezoek), goederen in eigen beheer, een eigen schoonheid (met roeping tot
een eigen kunst), eigen recht (kerkrecht) en eigen zeden. De doelstelling is

4 Ontbreekt in 30. 5 Alleen in 31. 6 30: vorming 7 Alleen in 31. 8 Alleen in 31. De tekst van
deze opmerking maakt in 30 deel uit van de hoofdtekst, en is de slotzin van de voorafgaande
alinea. 9 30: nu is 10 30: een nationaal, doch 11 30: ontstaan
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echter pistisch. Vandaar, dat de ambten van dit instituut uitsluitend liggen
in de pistische kring en niet mogen [worden] verward noch met de mense-
lijke grondambten (zie §80) noch met de ambten van gezagdragers 12-in-12

levensverbanden (algemeen of christelijk) met een 13-boven-linguïstische-13,
doch niet-pistische leidende functie – wat voert tot tirannie 14-en belemme-
ring van reformatie-14 –. Vandaar anderzijds ook, dat alle eigen activiteit
van dit instituut op niet-pistisch terrein ondergeschikt dient te zijn aan de
ongestoorde werking der (christelijke) pistische functie, en bijvoorbeeld de
opleiding van haar toekomstige ambtsdragers door het instituut zich behoort
te beperken tot het niet-wetenschappelijk deel van hun vorming (hulppredi-
kerschap enzovoort).

Deze samenwerking van Christenen vindt op de aarde plaats en is dus
15-in de tijd en waarneembaar-15. In haar innerlijke en uiterlijke strijd kampen
echter onzichtbare machten mee. De overwinning in deze worsteling zal zijn
aan haar onzienlijke Koning.

12 31: en 13 30: boven-sociale 14 Alleen in 31. 15 30: zichtbaar
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Deel v. 1-Het kennen-1

§95. Inleiding

In het voorgaande werd, daargelaten een enkele opmerking in ’t begin, de
vraag: “Wat is filosofie?” niet besproken. Met opzet. Want filosoferen leert
men niet door denken over filosofie evenmin als eten en spreken kunnen
worden geoefend door het denken daarover.

Toch kan de vraag “Wat is filosofie?” worden gesteld. En het is uitermate
gewenst, dat ze ook wordt beantwoord.

Gelijk in het eerste Deel reeds uitkwam rust deze studie onder andere
op deze gedachte, dat filosoferen een wetenschappelijke activiteit is, welke
nader als niet-vakwetenschappelijke van de vakwetenschappelijke verschilt.
De toelichting van deze gedachte zal dus de vraag “Wat is wetenschap?” niet
kunnen passeren. En gaan we nu nog iets verder terug, dan komen we tot de
kern van de kwestie: “Wat is weten?” En waarom spreekt de titel niet van
“weten”, maar van “kennen”?

§96. Weten en kennen

Raadplegen we de etymologie, dan is “weten” in eerste instantie onderschei-
dend zien van iets. Hangt deze onderscheiding echter samen met liefde en
haat, dan spreekt men van “kennen” (vergelijk “bekennen”, en de samen-
hang tussen de wortel van de woorden voor kennen en voortbrengen in
meerdere talen). In tweede instantie betekent het woord “weten” dan een
zeker kennen, dat wil zeggen zulk een kennen, waarbij men het zekerheids-
moment, alle echte kennis eigen, met nadruk aanduidt.

Het woord “weten” in de eerste betekenis kan dan ook evenals het
woord “kennen” in deze talen mede dierlijke activiteit (Job 28:7; Jesaja 1:3)
aanduiden.

Intussen heeft de betekenis dezer woorden een dubbele wijziging onder-
gaan. In de eerste plaats zien beide in het tegenwoordige wetenschappelijke
spraakgebruik alleen op menselijke boven-psychische activiteit; in de tweede
plaats slokte het woord “kennen” de term “weten” in z’n eerste betekenis
op, waardoor “weten” in onderscheiding van “kennen” de betekenis kreeg
van “zekerheid in de kennis bezitten”.

Aansluiting bij dit beperkte spraakgebruik is slechts dan zonder gevaar
wanneer men de band tussen kennis en dit weten enerzijds en het weten inde
eerste betekenis van het woord niet uit het oog verliest. De erkenning van

1 30: De kennis
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het substraat der analytische functie biedt hier voldoende waarborg tegen
verlies van voeling met de oude betekenis.

In “kennis” ligt dus de aanduiding van analytisch onderscheiden van
’t éne door iets anders en van een bepaald-zijn in richting, in “weten”
daarboven nog de aanduiding van de zekerheid. Vandaar dat ’k 1-naar het
kennen als het meer omvattende-1 ook dit deel noem.

§97. De beperking van deze bespreking tot ene van kennen en weten als
activiteit

Reeds vroeger (zie §1.b. [= paragraaf 1B]) onderscheidde ’k tussen twee-
erlei door het woord “kennen” aangeduid: namelijk daad en resultaat. Het
positieve resultaat van het filosoferen voorzover dat voorlopig kon [wor-
den] bereikt zonder dat men opzettelijk stil staat bij de vraag “Wat doe ik
terwijl ik filosofeer?” werd reeds meegedeeld in het voorgaande. Vandaar
dat thans nog slechts de kennis als activiteit behoeft [te worden] besproken,
al behoort het zo gevondene zelf nog tot het voorlopige positieve resul-
taat.

Hetzelfde geldt van “weten”. Want al geeft zekerheid rust, deze rust heft
de activiteit allerminst op.

§98. Indeling

A. Er is tweeërlei kennende (en wetende) activiteit: een niet- of vóór- en een
wèl-wetenschappelijk kennen en weten (zie §9 [= paragraaf 9]).

B. Daar het wetenschappelijk kennen op het niet-wetenschappelijke steunt,
dient het laatstgenoemde het eerst [te worden] besproken.

Onderdeel i. Het niet-wetenschappelijk kennen

§99. De indeling van het niet-wetenschappelijk kennen naar het gekende

Alle kennis sluit een zeker verband in tussen het kennende en het gekende.
Dit geldt ook van het niet-wetenschappelijk kennen. Ter aanduiding van dit
verband bezit onze taal het woord “omtrent”.

Opm. Soms gebruikt men hier ook wel de term “van”, wat echter ’t gevaar van mis-
verstand in zich bergt. Spreek ik bijvoorbeeld over “kennisse Gods” of “kennis van

1 30: de kennis als het minst gecompliceerde het eerst behandel en naar haar, wijl in weten
vervat,
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mensen”, dan kunnen de woorden “Gods” en “van mensen” zowel het kennende als
het gekende aanduiden. Bij gebruik van de term “omtrent” is dit bezwaar ondervan-
gen.

Ook hier erkennend de grens tussen God en de kosmos is de indeling van
de niet-wetenschappelijke kennis naar het gekende reeds terstond duidelijk:
men onderscheide kennis omtrent God en kennis omtrent de kosmos.

Aan ieder van beide wijd ik een hoofdstuk. Over de volgorde van behan-
deling dient nog nader [te worden] beslist.

§100. De voorwaarden van het niet-wetenschappelijk kennen

Hadden we hier te handelen over de vraag, aan welk ken-resultaat hoger
betekenis toekomt, dan ging uiteraard de kennis omtrent God voor. Nu we
echter uitsluitend spreken over de kennende activiteit kan het antwoord over
de volgorde niet door dat op de vraag naar de betekenis 1-van het resultaat-1

worden beheerst. Om het te funderen is een omweg nodig: we hebben eerst te
vragen naar de voorwaarden van het niet-wetenschappelijk kennen in beide
gevallen.

Tot deze voorwaarden behoort het bezit van kenbronnen en het putten
daaruit.

§101. De eerste voorwaarde: de bronnen van kennis

Wie de Heilige Schrift aanvaardt als woord van God, erkent behalve 1-het
geschapene ook het woord Gods-1 als kenbron.

Deze tweeheid loopt niet parallel aan de onderscheiding in het gekende:
want God kennen we ook uit de natuur of de kosmos en de kosmos is niet
te kennen zonder 2-het woord Gods-2.

We hebben dus in ieder der twee afdelingen te maken met tweeërlei
activiteit en het verschil in activiteit is correlaat met dat tussen de kenbron-
nen.

§102. De tweede voorwaarde: de kennende activiteit

Zo keren we terug naar de kennende activiteit. We wonnen langs een om-
weg – de onderscheiding van de kenbronnen – het inzicht, dat er twee-
erlei kennende activiteit is, wier verschil evenwijdig loopt met dat van de

1 Niet in 30.
1 30: de natuur (= kosmos) ook de (geschreven) woordopenbaring 2 30: de woordopenbaring
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kenbronnen. De vraag rijst nu vanzelf, of deze tweedeling van activiteit
samenvalt met enige onderscheiding tussen functies.

Uit het woord [Gods] kennen we (God èn kosmos) door het geloof.
Nu is dit (Christ)geloof niet een neutrale functie, maar een functie met een
1-bepaald-zijn in een aangewezen-1 richting. Toch is het óók functioneel, en
wel pistisch. De 2-boven-2 gestelde vraag kan dus nader als volgt [worden]
geformuleerd: “Valt de tweedeling van kennende activiteit – namelijk die
van 3-haar putten-3 uit het woord en uit de natuur – samen met één der twee
dichotomieën, namelijk met die van pistisch en beneden-pistisch?” (zie §45
[= paragraaf 57]).

Het antwoord moet ontkennend luiden. Er is namelijk heel wat 4-activi-
teit-4 in het Christ-geloof die niet 5-put-5 uit het woord Gods, doch uit een
deel van de kosmos, namelijk uit deze functie zelf. Zo hebben we nog –
zelfs al ware deze functie niet anders dan kennend – in de kennis binnen
deze functie te onderscheiden tussen kennis uit de kosmos (zie §§114–117
en 128–130)6 en uit het woord Gods. Voorkeur voor deze dichotomie van
het totale aantal der functies vindt dus ook in de erkenning van tweeërlei
kenbron en in de onderscheiding van tweeërlei activiteit 7-bij het kennen-7

niet de minste steun.
Toch hebben we nu genoeg gegevens om 8-inzake-8 de vraag van volgorde

der behandeling een beslissing te nemen. Want het geloof is een functie en
al 9-put het niet alleen uit het woord, het putten uit het woord ligt toch op-9

het gebied van de pistische functie. Nu is het woord Gods de voornaamste,
wijl rechtstreekse, bron voor de kennis omtrent God. Met haar correlaat, is
de pistische functie de activiteit voor de kennis uit deze bron, en indirect dus
ook de activiteit voor de voornaamste kennis omtrent God, ook al gaat haar
kennende activiteit niet geheel in dit kennen op.

Welnu deze functie vóór-onderstelt al de overige als haar substraat. Daar-
om is ’t geraden de 10-rol die deze andere functies in het niet wetenschappelijk
kennen vervullen,-10 het eerst te behandelen.

En daar 11-deze rol-11 in het verwerven van kennis omtrent de kosmos
primair is, volgt daaruit, dat we het best eerst 12-het kennen-12 omtrent de
kosmos kunnen bespreken.

1 30: bepaling in een gewezen 2 30: zo-even 3 30: kennen 4 30: kennis 5 30: geput is 6 Verwij-
zing ontbreekt in 30. 7 Niet in 30. 8 30: in 9 30: bevat ze nog meerdere kennis dan die uit het
woord, laatstgenoemde kennis behoort toch ook tot 10 30: kennis binnen deze andere functies
voor zover ze hier aan de orde komt, dat wil zeggen voor zover ze niet-wetenschappelijk is,
11 30: dit kennen 12 30: deze kennis
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Hoofdstuk i. De activiteit in 1-de-1

niet-wetenschappelijke kennis omtrent de kosmos

§103. Indeling

Daar de kosmos wordt gekend zowel uit de kosmos als uit het woord Gods,
dient hier tweeërlei activiteit te worden onderscheiden. Daar alle kennen uit
het woord Gods pistische activiteit is, dus ook de activiteit in de kennis
omtrent de kosmos uit dit woord onder de pistische functie ressorteert,
kunnen we hier op grond van de substraatsgedachte gevoeglijk eerst de
activiteit in de kennis omtrent de kosmos uit de kosmos bespreken (A) en
daarna (B) de activiteit in de kennis omtrent de kosmos uit het woord Gods
behandelen. 2-Eerst beide elementen tezamen maken dan de activiteit in de
kennis omtrent de kosmos uit.-2

A. De activiteit in de niet-wetenschappelijke kennis omtrent de
kosmos voor zover deze kennis uit de kosmos wordt verkregen

§104./[31] Inleiding

Trachtenwe ons duidelijk te maken, wat de kennende activiteit is, die puttend
uit de kosmos als voorlopig resultaat een der beide elementen der reeds
vermelde kennis omtrent de kosmos oplevert.

Inziende, dat het menselijk kennen niet buiten het zijn staat, doch daarin
ligt, verwachten we uiteraard niet met een simplistisch schema in de kenthe-
orie gereed te komen.

Om een helder overzicht te verkrijgen van de structuur der activiteit in
dit element der kennis omtrent de kosmos, volgen we de lijnen van Deel iii
[Verscheidenheid en combinatie bij de bepaaldheden van het aards subjècte]
en iv [De religie]. We constateren dan:

1. dat dit element modaal bepaald is;
2. dat daarin een richtingsverschil bestaat; en
3. dat het een weg insluit.

1 Niet in 30. 2 Niet in 30.
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§104./[30] Indeling

Trachten we ons dus duidelijk te maken, wat de kennende activiteit is, die puttend
uit de kosmos als voorlopig resultaat een deel der reeds vermelde kennis omtrent
de kosmos oplevert.

Om een helder inzicht te verkrijgen volgen we de lijn van Deel iii en iv. We
constateren namelijk eerst dat dit kennen modaal bepaald is (1), dan dat ’t een
richting bezit (2) en eindelijk dat ’t een weg aflegt (3).

1. Het modaal bepaald zijn in dit kennen 1-en
het onderscheiden van de modale verscheidenheid-1

§105./[31] Gedachtegang

A. Kennen sluit steeds een analytisch onderscheiden in. Al is er, voor we van
kennen mogen spreken, ook nog heel wat meer ondersteld, analyse is toch
steeds aanwezig. Ook in dit element der kennis omtrent de kosmos ontbreekt
ze niet. Vandaar dat ’k met de bespreking van haar aanvang.

B. Deze analyse is een tweeledige: ze is een onderscheiden in samenhang
[§§107–114] en een in het verband van wet en functie [§115 en volgen-
de].

Letten we op elk van beide in de volgorde in welke ’k ze zo-even noemde.

§105./[30] Gedachtegang

A. Van kennen, ook van dit kennen, is eerst sprake bij aanwezigheid van de
actuele analytische functie. Daar het echter eveneens in de boven-analytische
functies voorkomt dient het ook daar [te worden] besproken. Vanzelf gaat de
bespreking van het analytische – wijl het minst gecompliceerde – voor.

B. Modaal bepaald is zowel de functie als de wet. Daar alle kennen enig verband
(met “omtrent” aangeduid) onderstelt met het gekende is dit verband, beperkt tot
de functie, een samenhang. Nu is er bij ’t modaal bepaald zijn van het kennen nog
een ander verband te bespreken, namelijk de activiteit in de kennis omtrent de
wet. Daar het laatstgenoemde meer onderstelt bespreek ik dat eerst in de tweede
plaats.

§106./[31] De rol van de analytische samenhang in dit kennen. Inleiding

De verscheidenheid binnen de analytische samenhang is even groot als die
in de horizontale verbanden van andere modaliteit. Vandaar, dat zich hier

1 Niet in 30.
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in de eerste plaats het verschil van intra- en inter-functionele samenhangen
voordoet, [en komt aan de behandeling van eerstgenoemde gewoonlijk]
een pre toe. Hoewel daarvoor mijns inziens alle grond ontbreekt, volg ’k
toch deze gewoonte: daardoor zal immers straks het verschil tussen deze
kentheorie en haar zusters des te beter kunnen uitkomen.

§106./[30] De samenhang in dit kennen. Inleiding

A. Ook in deze samenhang is er grote verscheidenheid: we onderscheiden hier
namelijk zowel intra- als inter-functionele samenhang; bij de laatste komt nog
weer heel wat ter sprake. Eenvoudigheidshalve gaat de intra-functionele samen-
hang voor.

B. Rekening houdend met de voorrang van de analytische wetskring bespreek ik
dus eerst de intra-functionele samenhang binnen deze kring.

§107. De 1-intra-individuele analytische samenhang in dit kennen-1: de
herinnering

Stel ik heb zo-even een analytische actie voltrokken – bijvoorbeeld uit twee,
hoe dan ook, gegeven stellingen een derde afgeleid – en ik heb nu een
herinnering aan het nog nauwelijks verleden ogenblik waarop ’k eveneens
analytisch bezig 2-was, dan valt het moment der actuele herinnering-2 nimmer
samen met het herinnerde moment.

Wel staan beide met elkaar in samenhang. Deze dient nu nader [te wor-
den] bezien.

Let ’k aanvankelijk 3-niet-3 op de richting, dan is van deze analytische
samenhang toch reeds dit te zeggen, dat hij een 4-intra-individuele-4 is: beide
momenten behoren dezelfde mens toe.

Wijd ’k nu vervolgens m’n aandacht aan de richting. Iedere samenhang
vertoont twee richtingen. Zo is ’t ook gesteld met de samenhang tussen
het “nu” en ’t “zo-even”. Het laatstgenoemde is met al de andere verle-
den momenten van grote invloed op het nu. Ook de ken-theoreticus mag
de rol, die het verleden in het heden speelt niet onderschatten. Maar toch
mag ’k op ’t ogenblik daarover niet spreken. Want ’k zou het hebben over
de herinnering, dat wil zeggen over de samenhang van het heden met het
verleden, die nooit in die van 5-het-5 verleden met het heden kan over-
gaan.

De betekenis van de term “herinnering” is daarmee genoegzaam gefix-
eerd. Gaan we nu eens na, of wellicht van het met dit woord aangeduide nog

1 30: intra-functionele samenhang in dit kennen binnen de analytische kring 2 30: was. Het
moment der actuele herinnering valt 3 30: nog niet 4 30: intra-functionele 5 Niet in 30.
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iets meer valt te zeggen. Allereerst vindt men dan, dat deze 6-intra-individu-
ele-6 samenhang behoort tot de niet-wederkerige. Immers het herinnerde
moment moge zelf al 7-soms-7 herinnerd zijn geweest, het was toch zeker
niet een herinnering aan ’t moment van “nu”, wijl dit immers toen nog in de
toekomst lag. Wat in de tweede plaats de aandacht trekt, is dat het herinne-
ringsmoment tot het herinnerde staat in de verhouding actief-passief, en het
herinnerde, dat zo-even nog slechts 8-herinnerbaar-8 was, nu 9-herinnerd-9

is. We vinden dus, dat herinnering, die steeds op het herinnerbare is inge-
steld, 10-dit herinnerbare in een (intra-individuele) samenhang tot zich zelf
stelt.-10

Combineren we beide rubriceringen, dan kunnen we zeggen, dat herinne-
ring is een 11-analytisch opnemen in intra-individuele samenhang.-11

Opm.12 1. Het herinnerde is steeds passief. In dit passieve is echter tweeërlei te
onderscheiden:
a. het herinnerde is een subjectsfunctie, het is bijvoorbeeld een vroegere (analyti-

sche) waarneming (zie §§108 en 111a), voorstelling of herinnering;
b. het herinnerde is een objectsfunctie, het is bijvoorbeeld een vroeger (analytisch)

waargenomen of voorgesteld iets (zie §111a).

Opm. 2. a. Herinnering aan een object sluit steeds herinnering aan het daarmee
correlate subject in, al kan het laatstgenoemde op de achtergrond staan (zie §111a).
b. Ook herinnering aan een vroeger herinnerde herinnering is mogelijk. Deze ge-
impliceerdheid maakt echter ook deze weer verder afliggende herinneringsactie niet
tot een object.

Opm. 3. Analyse van herinnering is iets anders dan herinnering.

§108. De 1-inter-individuele analytische-1 samenhang in dit kennen2-: de
analytische-2 waarneming

Naast de herinnering komt nog een andere 3-analytische-3 samenhang voor
bij de activiteit die de kennis omtrent de kosmos uit de kosmos put, namelijk
de waarneming.

Opm. 1. Ter rechtvaardiging van de terminologie tegenover een dubbel bezwaar een
enkele opmerking.

6 30: intra-functionele 7 Niet in 30. 8 30: herinnerbaar 9 30: herinnerd 10 30: de latentheid
van dit voor herinnering vatbare opheft. 11 30: intra-functionele patentisering. 12 De volgende
drie opmerkingen komen niet in 30 voor.
1 30: inter-functionele 2 30: binnen de analytische kring: de 3 Niet in 30.
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Is het niet reeds gewaagd in de analytische kring van waarneming te spreken,
wijl men haar meestal tot het psychische rekent? Een tweede bedenking, hoewel
minder door ernstige psychologen dan door speculatief ingestelde ken-theoretici
geopperd, dient daarnaast vermeld: Is waarneming niet een zintuiglijke indruk, en
4-dus-4 uitsluitend intra-functioneel?

Nu moge ter rechtvaardiging van de term allereerst het nominalisme dat in
het tweede bezwaar aan het woord komt, [worden] bestreden. Ook al zou 5-alle-5

waarneming slechts psychisch zijn, dan nog valt ze niet samen met zintuiglijke
6-indrukken-6, die immers slechts het gevolg 7-zijn-7 van waarnemen. Waarneming
is steeds een 8-inter-individueel-8 verband: neemt men het waargenomene voorwerp
weg, 9-of staakt de waarnemende z’n actie,-9 dan is ’t ook met de waarneming 10-van
dit voorwerp-10 gedaan. “Innerlijke waarneming” bestaat dan ook niet: wat men zo
noemt is òf herinnering òf een activiteit in de kennis omtrent het psychische, die
later dient [te worden] behandeld (zie §120)11, doch hier nog niet kan [worden]
besproken.

Rest nog het eerste bezwaar. Is waarneming niet uitsluitend psychisch? Men kan
deze term natuurlijk zo fixeren, en de analyticus zal dan naar een ander woord
moeten omzien. Maar is dit beperkt gebruik van het woord nu inderdaad in overeen-
stemming met de stand van zaken? Men zegt toch, dat Kepler door waarneming van
de Marsbaan en Galilei door het aflezen uit z’n experimenten antwoorden hebben
gevonden op 12-de-12 vragen die hen bezig hielden. Wat hen daarbij interesseerde was
toch niet de werking van de kleur der sterren of van het geruis der balletjes op hun
zintuigen! Want al was ’t één zowel als ’t ander aanwezig, dan toch slechts als sub-
straat van iets anders. En dat andere was het antwoord op de vragen die 13-Kepler-13

aan sterren en 14-Galilei allereerst aan-14 mechanische voorwerpen op aarde stelden.
En zo vinden we hier analytisch 15-nagenoeg hetzelfde als daar waar ’k een resultaat
verneem, dat een ander bereikte.-15 Want in het laatste geval moge dat geschieden
door middel van symbolen (gesproken, geschreven of gedrukte woorden), ook daar-
bij gaat het er niet om, of stem en lettertype me rustig dan wel onrustig stemmen.
Wat me echter levendig interesseert is de door de woorden aangeduide gedachte, die
me een schakel kan brengen welke nog in m’n betoog ontbrak, of een voorbeeld dat
een mijner uiteenzettingen toelicht, of 16-ook-16 een tegeninstantie die me tot voor-
zichtigheid bij ’t verdedigen van een stelling maant.

Nu spreekt men in laatstgenoemde gevallen, in welke de taal een rol speelt, van
“vernemen”. Doch daar waar de taal de dienst van medium niet verricht, spreekt
men van waarnemen en ’t gezegde moge volstaan om de stelling te staven dat deze
waarneming niet louter psychisch, doch wel degelijk óók analytisch van aard is,
waarmee ’t gebruik van de term “waarneming” hier is gerechtvaardigd.

Bezien we nu de analytische waarnemingssamenhang nader. Allereerst blijkt
hij met alle waarneming gemeen te hebben, dat hij inter-functioneel is: die

4 30: dus met andere momenten in de kennis 5 Niet in 30. 6 30: indruk 7 30: is 8 30: inter-
functioneel 9 Niet in 30. 10 30: daarvan 11 Deze verwijzing komt niet in 30 voor. 12 Niet in
30. 13 30: ze 14 Niet in 30. 15 30: precies hetzelfde als daar waar de ene mens analytisch met
de ander samenwerkt. 16 Niet in 30.
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baan vanMars, die kogels, die gedachten van een compagnon, correspondent
of schrijver van een boek – ze zijn alle buiten degene, die met belangstelling
deze gedachten moge hebben gezocht, doch ze nu in ieder geval uit de
buitenwereld ontvangt en ze in zich opneemt.

Maar ook hier kan de rubricering verder komen, wanneer ’k gebruik
maak van het schema “actief-passief”. Sprekers en schrijvers buiten mij
kunnen zich soms veel moeite getroosten m’n aandacht te trekken. Doch
al is dus activiteit van die zijde niet uitgesloten, wat beslist over de vraag
of ’k hun gedachten ontwaar is niet 17-uitsluitend-17 een activiteit die van
hen, doch 18-ook-18 ene die van mij uitgaat. En dus is bij ’t waarnemen van
die gedachten de waarnemer actief, het waargenomene passief. En daar bij
’t laatste waarneembaarheid is ondersteld mag ’k 19-hier ook spreken van
opnemen in een (inter-individuele) samenhang.-19

Samenvattend kan ’k dus zeggen, dat 20-analytische waarneming is een
analytisch opnemen in inter-individuele samenhang.-20

Opm.21 2. Het waargenomene is steeds passief. In dit passieve is echter tweeërlei te
onderscheiden:
a. het waargenomene is een subjectsfunctie, het is bijvoorbeeld de analytische waar-

neming van een ander – de docent neemt waar, dat de leerling oplet (= analytisch
waarneemt) –. Of ook indirect (door middel van de brug der taal) een analytische
voorstelling of een herinnering van een ander.

b. het analytisch waargenomeme is een objectsfunctie, is bijvoorbeeld een gedachte.

Opm. 3. Directe waarneming van vroegere momenten is niet mogelijk: waarneming
is steeds contemporeel. Waarneming van vroegere momenten is steeds waarneming
van directe of indirecte herinnering(ssymbolen) [zie §111b].

Opm. 4. Analyse van waarneming is iets anders dan waarneming.

§109./[31] De onderlinge onherleidbaarheid van herinnering en waarne-
ming

Zo-even ontleedde ’k een herinnering en een analytische waarneming. ’t
Bleek dat deze twee voor een deel met elkaar overeenstemden, voor een
ander deel van elkaar verschilden. De overeenstemming ligt daarin, dat beide
actieve objectsfuncties zijn, die een andere actieve functie tot zich in een
samenhang stellen. Het verschil is een dubbel: 1. de herinnering is intra-,
de waarneming inter-functioneel; 2. de herinnering sticht een samenhang
tussen ’t successieve, de waarneming een tussen ’t contemporele. Daar het
individuele behoort tot de verscheidenheden in de kosmos, valt ook het

17 Niet in 30. 18 30: uitsluitend 19 30: ook hier spreken van patentisering. 20 30: waarneming
is inter-functionele patentisering. 21 De volgende drie opmerkingen komen niet in 30 voor.
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verschil tussen intra- en inter-functionele samenhangen niet op te heffen.
Derhalve zijn reeds op die grond ook herinnering en waarneming onderling
onherleidbaar.

Deze onherleidbaarheid sluit echter niet uit, dat beide gelijktijdig kunnen
zijn (zie §110) en verbonden kunnen voorkomen (zie §111).

§109./[30] De onderlinge onherleidbaarheid van herinnering en waarneming

Zo-even ontleedde ’k een herinnering en een analytische waarneming. ’t Bleek
dat deze twee voor een deel met elkaar overeenstemden, voor een ander deel van
elkaar verschilden. De overeenstemming ligt daarin, dat beide patentiseringen
zijn, het verschil dat de herinnering intra-, de waarneming inter-functioneel is.
Daar het dit-dat-verschil behoort tot de geziene verscheidenheden in de kosmos,
valt ook het verschil tussen intra- en inter-functionele samenhangen niet op te
heffen. Derhalve zijn ook herinnering en waarneming onherleidbaar.

Deze onherleidbaarheid sluit echter niet uit, dat beide gelijktijdig kunnen zijn
(zie §110) en verbonden kunnen voorkomen (zie §111).

§110. Het gelijktijdig-zijn van sommige herinneringen met sommige
waarnemingen

Iemand kan in hetzelfde moment een herinnering hebben en een waarneming
doen.

Dit 1-samentreffen-1 van herinnering en waarneming 2-als elementen-2 in
één moment heft evenwel het verschil tussen de twee samenhangen, 3-in ieder
van welke de beide elementen van dit moment één der relata zijn,-3 niet op.

§111. Het verbonden voorkomen van herinnering en waarneming

Hierbij is tweeërlei te onderscheiden: er bestaat herinnering van analytische
waarneming (A) en analytische waarneming van herinnering (B).

A. Herinnering van analytische waarneming (zie §107 Opm. 1 en 2.a)1 komt
dàn voor, wanneer iemand herinnering heeft van een moment waarin hij
op analytisch terrein iets waarnam. Hij heeft dan herinnering zowel aan ’t
moment zijner waarnemingsactiviteit als aan het daarmee correlate waarge-
nomene. Herinnering aan iets in de buitenwereld 2-kan iemand niet hebben
zonder de brug van herinnering aan z’n waarnemen van dit iets,-2 al ligt het in

1 30: samenvallen 2 Niet in 30. 3 30: in welke beide dit moment één der relata is,
1 Deze en de volgende verwijzing komen in 30 niet voor. 2 30: zonder de brug van herinnering
aan de waarneming van dit iets komt niet voor,
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de aard der waarneming, dat de waarnemer 3-tijdens z’n waarnemen-3 inge-
steld is op het waarneembare en dus geen aandacht heeft voor eigen activiteit.

B. Waarneming van herinnering (zie §108 Opm. 2.a) bestaat dan wanneer
’k door middel van de taal of een ander symbool herinnering bij anderen
ontwaar.

§112./[31] Samenvatting van het gevondene inzake herinnerde herinnering
en waargenomen waarneming

Naast de complicatie van de herinnerde herinnering (zie §107 Opm. 1.a)
komt ook die van de waargenomen waarneming (zie §108 Opm. 2.a) voor.

§112./[30]1 Waarneming van waarneming

Naast de implicatie [sic] van de herinnerde herinnering komt ook die van de
waargenomen waarneming voor; ik kan namelijk waarnemen dat een ander iets
buiten hem waarneemt.

Daarmee kan stroken de waarneming van de herinnering aan de waarneming
wanneer hij me omtrent die herinnering mededeling doet en ik deze mededeling
in me opneem.

§113. [Ontbreekt in 31]

§113./[30]1 De activiteit in het onderscheiden van herinnering en waarneming

Het verschil van herinnering en waarneming is niet hetzelfde als het ontwaren
van dit verschil. Vandaar dat bij de analyse van het verschil tussen herinnering en
waarneming deze analyse zelf onbesproken kon blijven. Want het is allerminst zó,
dat iemand die zich iets herinnert of iets waarneemt nu ook op hetzelfde moment
het karakter van beide en met name het verschil tussen deze twee doorziet. Hij
die een herinnering heeft of een waarneming doet is – gelijk reeds boven bleek –
geheel ingesteld op datgene wat voor herinnering en waarneming vatbaar is en
niet op eigen activiteit; het letten op deze activiteit dient daarom hier afzonderlijk
[te worden] besproken.

3 Niet in 30.
1 In 30 is deze paragraaf “§113”, maar volgens een erratum-melding te veranderen in “§112”.
1 In 30 is deze paragraaf “§112”, maar volgens een erratum-melding te veranderen in “§113”.*

*Opmerking redacteur. Uit het bovenstaande blijkt dat van de twee paragrafen §§112 en 113
in 30 (conform de correctie) alleen (het hoofdgedeelte van) de eerste zin van §112 is behouden
in 31. Onduidelijk is of the inhoud van deze twee paragrafen met opzet (Vollenhoven) of per
ongeluk (typist(e)), mogelijk door de verwarring van de errata-meldingen van 30, is weggelaten
in 31.
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Allereerst mag in verband met het punt waarin herinnering en waarneming
overeenstemmen, [worden] gezegd, dat het niet-wetenschappelijk denken over
beide geen moeite heeft met de gedachte, dat beide zich op iets passiefs richten:
de term “waarneembaar” komt in het dagelijks spraakgebruik voor en wanneer
men bij de toelichting van de herinnering het beeld aanwendt van de kast met
aanwezige inhoud, dan blijkt daaruit een inzicht, dat uiteraard afdoolde wanneer
het daarin meer zocht dan één der voorwaarden van de herinnering, maar zonder
deze fout toch meer respect verdient dan de actualiteitsfilosofie daaraan betoont.
Minder makkelijk wist zich de onderscheiding tussen herinnering en waarneming
tegenover de verwarde theorie omtrent een zogenaamde innerlijke waarneming
te handhaven.

Thans echter is de vraag aan de orde hoe het niet-wetenschappelijk denken
aan het inzicht in overeenstemming en verschil tussen herinnering en waarne-
ming komt. En dan luidt het antwoord: door een tweede herinnering. Natuurlijk
onderstelt ook deze de aanwezigheid van iets dat voor dit in herinnering bren-
gen in aanmerking komt. Dit iets kàn, wanneer de herinnerde herinnering en
waarneming samenvallen, één moment zijn; een verscheidenheid van herinnerde
momenten is niet noodzakelijk. Maar wèl noodzakelijk voor deze tweede herin-
nering is dat het nu herinnerde een herinnering en een analytische indruk bevat.
Beide zijn het correlaat van het vroeger herinnerde en het vroeger waargenomene
en beide correlata zijn degene die de tweede herinnering heeft immanent. Van de
beide andere correlata der vroegere herinnering en waarneming was dit slechts
met het eerste, namelijk het toen herinnerde, het geval. Doch laatstgenoemde twee
correlata is dit gemeen, dat ze in de tweede herinnering op de achtergrond kun-
nen staan: ze komen alleen als onderling verscheiden correlata van de vroegere
herinnering en van de vroegere analytische indruk in aanmerking.

Doch aan meer dan één voorwaarde is met dit alles niet voldaan. De tweede
en beslissende voorwaarde is de tweede herinnerende activiteit, die de beide
thans herinnerden met elkaar vergelijkt. Ook dit is een werk van analyse: hij
die deze herinnering heeft onderscheidt datgene waarin beide overeenstemmen
van datgene, waarin beide verschillen en geeft zich daarna rekenschap van dit
verschil.

Nu staat – als gezegd – het vroeger herinnerde en ’t vroeger waargenomene
bij deze tweede herinnering op de achtergrond.

Opm. De andere herinnering, namelijk die welke weer een herinnering is aan het vroeger
herinnerde en waargenomene komt – hoe belangrijk ook – hier, waar ’t om vergelijking
der acties gaat, niet in aanmerking.

Wanneer men dan ook de activiteit die herinnering en waarneming onderscheidt
alleen in déze herinnering zoekt is de waarneming ingeruild voor de analytische
indruk en het solipsisme het onvermijdelijk resultaat.

Vandaar dat men terecht gewezen heeft op de rol, die de waarneming in deze
activiteit speelt. Voorop staat dat hier slechts van de analytische waarneming
sprake kan zijn. De vraag is nu welke rol men aan haar toekent. Houdt men de
herinnering in de vergelijkende actie vast, dan kan de waarneming slechts een rol
in deze actie spelen, wanneer ze met de herinnering samenvalt in één moment.
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Stel dus dat ’k tegelijk met een tweede herinnering een dergelijke waarneming
heb van een herinneringssamenhang bij een ander en deze vergelijk met die van
mij. Dan ben ’k inderdaad van het solipsisme bevrijd. Want de herinnering en
het herinnerde bij A hangen intra-functioneel samen. Hetzelfde is het geval met
de herinnering en het herinnerde bij B. Daarover zijn A en B het eens. Doch de
ene noemt – terecht – binnen (namelijk binnen A) wat de ander – terecht – buiten
(namelijk buiten B) noemt. Nu kunnen er bij het door A waargenomen herinnerde
van B ook door B herinnerde analytische indrukken zijn. Maar al is op deze wijze
de theorie der (analytische) vensterloze monaden allerminst bewezen, het gevaar
in haar te vervallen is evenmin bezworen.

Dat bevreemdt geen ogenblik wanneer men op het intra-functioneel karakter
der herinnering let. Want ook de door A waargenomen herinnering van B is intra-
functioneel en ook in deze herinnering is van de waarneming alleen de analytische
indruk over.

Daarom is deze vergelijkende activiteit nimmer mogelijk door de tweede her-
innering van hem die vroeger een herinnering had en een waarneming deed. Wil
ik iets bereiken dan moeten de vergelekenen niet in het verleden liggen, maar in
het heden. Met andere woorden ’k dien aan te vangen met (analytische) waarne-
ming. Waarnemen kan ’k zowel een herinnering (zie §111b) als de waarneming
van anderen (zie §112). En terwijl beide – liefst niet bij dezelfde mens – doorgaan,
kan ’k ze tegelijk vergelijken.

Zie ’k nu terug, dan bemerkt ik, dat dit ook de methode was, gevolgd in het
voorgaande (zie §§107–109).

§114. De boven-analytische samenhangen in deze kennis

De boven-analytische kringen ressorteren onder de niet-analytische. Het
woord “analyse” duidt dan ook niet hun karakter aan. Doch ze zijn boven-
analytisch; derhalve is hun substraat niet alleen groter dan bij de analyse,
doch ook herhaalt hun functie in het kader van de eigen modaliteit de
substraatsfuncties en dus ook de analyse.

Overal vindt men hier dan ook analyse. Enkele voorbeelden mogen dit
verduidelijken. De technè in het historische is ook in het primitiefste stadium
zonder haar niet mogelijk. Het taalbesef onderscheidt vaak scherp de beteke-
nis van vroeger gehoorde woorden, ook wanneer z’n bezitter zelf weinig vlot
met de taalschat omspringt. En ook in de hogere kringen wint de man van rij-
kere ervaring – dit woord hier genomen in de betekenis die het in het dagelijks
spraakgebruik heeft en een 1-scherpe herinnering, een geoefende waarneming
en een zekere rijkdom van ’t herinnerde en waargenomene-1 insluit – het
van de beginneling. In de boven-linguïstische kringen heeft deze retrocipa-
tie op de analyse zich ook te richten op het gebruik van de omgangstaal in

1 30: rijke herinneringsinhoud en een geoefende waarneming
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de verhouding van gezagdrager en ontzagbieder: 2-vergeet de gezagdrager
dit, dan levert deze houding-2 in menig intermenselijk verband herhaaldelijk
moeite op. Doch beiden, gezagdragers en ontzagbieders, bezitten een ana-
lytisch moment in deze functies: ook de wetsformulering door de overheid
onderstelt 3-het verstaan van de gekozen formules bij overheid en onderda-
nen-3.

§115. Het onderscheiden van 1-de analytische functie en haar wet-1

Functie is correlaat met wet. Dat kan alleen indien ze van elkaar verschillen.
Doch het inzien van dit verschil is iets anders dan dit verschil.

De kentheorie heeft alleen stil te staan bij dit inzien, dus bij het onderschei-
den van functie en wet. 2-Het komt tot stand door ’t analytisch vergelijken
van twee analytische activa of passiva.-2 Stel ’k herinner me twee momenten:
het eerste is weer te geven in het oordeel: “Gisteren nam ’k op ’t perron te
Zwolle waar, dat de klok 13 uur wees”; het andere aldus: “Gisteren nam
’k op ’t perron te Amersfoort waar, dat de klok 13 uur wees”. Vergelijk ik
deze twee herinneringen, dan zie ’k dat ze elkaar niet verdragen. Want op
beide stations was ’k niet gelijktijdig. 3-Er was dus iets niet in de haak. Dat
kan liggen aan-3 het analytisch antwoord dat één der klokken (of beide) op
m’n vraag: “Hoe laat is het?” 4-gaf (respectievelijk gaven)-4: bijvoorbeeld
doordat ze stil 5-stond(en) of achter liep(en)-5. M’n 6-analytische indrukken
en m’n herinnering aan hen-6 zijn dan juist. Niet zelden komen echter ook
waarnemings- en herinneringsfouten voor.

Maar waar deze fout ook moge liggen – feit is, dat ’k haar thans con-
stateer. En dit sluit in, dat ’k het principium contradictionis [“principe van
contradictie”] als norm-wet – ook voor het analytisch latente! – erken. Wat
de revisie ook moge opleveren, deze erkenning is iets nieuws, dat wil zeggen
in de beneden-analytische kringen niet te ontdekken.

Doch bij nader onderzoek blijkt ook dit erkennen samengesteld. Als
eerste element zit daarin een onderscheiden van functie en wet, als tweede
een inzicht in ’t eigene van deze wet, als derde een zich buigen onder deze
wet.

Alleen het eerste moge in deze paragraaf [worden] besproken.

2 30: de gewoonte de regels voor laatstgenoemde (bijvoorbeeld een gebod van een der ouders)
niet helder te formuleren, levert 3 30: rechtsbesef bij overheid en onderdanen beide.
1 30: functie en wet in deze kennis 2 30: En wel nader bij het boven-psychische onderschei-
den. Vandaar dat ’k ten aanzien van twee thans herinnerde momenten niet de vraag stel “Vind
’k ze prettig?” doch wel deze: “Verdragen deze momenten elkaar analytisch of zijn ze con-
tradictoir?” 3 30: De fout kan nu liggen in 4 30: gaven 5 30: stond of achter liep 6 30:
gewaarwording en herinnering
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Is reeds dit iets nieuws ten opzichte van het beneden-analytische? Ja. Want
wetenschappelijk onderzoek daarvan moge ook daar komen tot onderschei-
ding van wet en subjèct, niet deze functies onderscheiden beide. Het ligt
trouwens in de aard van de analyse, dat ook dit verschil eerst hier wordt
ontwaard.

§116. Het onderscheiden van verschillende functies

Het 1-niet-wetenschappelijk-1 kennen onderscheidt echter ook verschillende
functies. Daarbij kàn het negerend te werk gaan. Zo bijvoorbeeld wan-
neer iemand zich in een bepaald ambt niet bevoegd verklaart op te treden
tegen een misstand op 2-een-2 ander terrein, 3-die-3 hij overigens wel betreurt.
Meer positief zijn uitdrukkingen als deze “Zaken zijn zaken” en “Op kerke-
lijke vergaderingen zullen alleen kerkelijke zaken besproken worden”. Het
onderscheiden van deze verschillen wordt buitengemeen verscherpt door de
erkenning van de soevereine God, die in de boven-linguïstische kringen Zich
mede van dit onderscheiden bedient tot wering van tirannie.

Opm. De “soevereiniteit in eigen kring” van Dr. Kuyper poneert dan ook: 1. 4-de-4

bevoegdheid der gezagdragers in bepaalde inter-menselijke levensverbanden voor
deze verbanden de daarvoor geldende wetten te formuleren; 2. de beperktheid van
deze bevoegdheid, waardoor de andere inter-menselijke verbanden vrij staan ten
opzichte van de elders genomen besluiten.

§117. Het 1-principe voor het-1 onderscheiden van de eigenaardigheid der
wetten 2-en functies-2

Dit steunt op het onderscheiden van functie en wet en op dat van verschil-
lende boven-psychische functies in ieder van deze functies. Het is kort samen
te vatten als ’t werken met het principium exclusae antinomiae [“principe
van uitgesloten antinomieën”], dat ook in ’t 3-niet-wetenschappelijk-3 den-
ken van calvinisten een rol speelt. Want wie gelooft, dat God alles onder
daarmee correlate wetten heeft gesteld, heeft er niet veel moeite mee tot
het inzicht te komen, dat dan niets tegen deze 4-scheppingswetten-4 kan in-
gaan.

Het niet-wetenschappelijk 5-onderscheiden-5 formuleert dit princiep
meestal eerst na pijnlijke conflicten, die ontstaan wanneer door een inter-

1 30: voor-wetenschappelijk 2 Niet in 30. 3 30: die ook 4 Niet in 30.
1 Niet in 30. 2 Niet in 30. 3 30: voor-wetenschappelijk 4 30: scheppingswetten – wel te
onderscheiden van geboden - 5 30: denken
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menselijk verband enig besluit is genomen 6-tengevolge waarvan in dit ver-
band-6 zaken ter tafel komen welke daar niet thuis behoren. Dan beroept de
één zich op een dergelijk besluit, de ander op het (soms eveneens geformu-
leerde) princiep dat de behandeling van dergelijke onderwerpen 7-uitsluit-7.
Uiteraard ligt de oplossing dan in de doorvoering van het princiep, [name-
lijk het principium exclusae antinomiae,] dat een rechtstreeks correlarium is
8-der-8 erkenning van de soevereiniteit Gods.

§118. Het onderscheiden van de beneden-analytische functies

Het niet-wetenschappelijk 1-leven-1 onderscheidt ook reeds enigermate de
beneden-analytische kringen. Ook hier valt met het principium exclusae anti-
nomiae heel wat aan te vangen. Doch anders dan bij de leidende functies der
inter-menselijke verbanden, zal het niet-wetenschappelijk 2-leven-2 hier niet
op een antinomie stuiten. Dat is dááraan toe te schrijven, dat antinomieën
slechts ontstaan door verkeerd gericht denken der mensen, en dit met betrek-
king tot de beneden-analytische kringen slechts in de wetenschap omtrent
die kringen aan het woord komt. Werken met dit princiep is dan ook eerst
mogelijk bij het kritisch onderzoek van de 3-fasen-3 der onderscheiden weten-
schappen, en tot zulk een onderzoek is 4-’t niet-wetenschappelijk leven-4 niet
bij machte.

Doch al kan het hier niet zelf met dezelfde helderheid als in de boven-
analytische kringen werkzaam zijn, toch onderscheidt het ook hier wel dege-
lijk het een en ander. Het verschil van steen, plant, dier en mens is ook voor
dit kennen – althans waar men dagelijks ook met flora en fauna in aanraking
komt – er waarlijk niet slechts een van ruimtelijke vormen, maar wel dege-
lijk ook een van leidende 5-functies-5. Vandaar dat men op ’t platteland niet
alleen het fysische en het slechts de mensen eigene onderscheidt, maar wel
degelijk ook het organische en psychische, ook al ontbreken nog vaak deze
namen.

§119. Het onderscheiden van dingen

Dit steunt op het onderscheiden van meerdere intra-functionele verbanden
èn op dat van de eigenaardigheid der verschillende functies in systase; het is
een isoleren binnen deze functies van zulke verbanden. Daarbij komt dan als
derde factor een onderscheiden van de leidende functie, meer van de leidende

6 30: waardoor daarin 7 31: insluit || Hier wordt de lezing van 30 gevolgd. 8 30: van de
1 30: kennen 2 30: denken 3 30: fase 4 30: niet-wetenschappelijk kennen 5 30: functie
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1-functies-1 bij andere dingen dan van de niet-leidende 2-functies-2 bij hetzelfde
ding.

1-§120. Het zelfbewustzijn-1

In het 2-niet-wetenschappelijk leven-2 komt ook het 3-zelfbewustzijn-3 voor.
Ook dit dient derhalve hier [te worden] besproken.

4-Beginnen we bij het ik-bewustzijn.-4 Dat het eerst thans aan de orde
komt, ligt dááraan, dat het, anders dan het ik, dat er reeds lang is 5-voordat-5

het erkend wordt, allerminst primair mag heten. Het vertoont – ook al vindt
het bij een mens meer dan bij andere schepselen – in de eerste plaats dezelfde
drieledige structuur als het onderscheiden van 6-dingen.

Eerst twee andere factoren brengen het zelfbewustzijn boven het ik-
bewustzijn uit. In de eerste plaats valt te vermelden dat-6 het onderscheiden
van verschillende functies in 7-het ding hier betrekking heeft op de niet-
analytische functies van hetzelfde ding dat analyseert. Daarbij komt dan nog
het ontwaren van het verschil tussen wet en actuele functie.-7 Vandaar de
naam “zelfbewustzijn”. Deze factor nu leidt tot een begin van isolering bin-
nen deze functies door de analytische functie.

Rekent men nu bovendien nog met de aanwezigheid van analyse in al de
boven-analytische functies, dan verstaat men dat het zelfbewustzijn tal van
modale verschillen vertoont.

§121. De zelfkennis

Zelfbewustzijn is niet zelfkennis. Tot laatstgenoemde behoort heel wat meer.
Doch daarover later 1-(zie §130)-1.

1 30: functie 2 30: functie
1 Ontbreekt in 30. 2 30: voor-wetenschappelijk kennen 3 30: ik-bewustzijn 4 Niet in 30. 5 30:
voor 6 30: dingen. Eerst een vierde factor brengt het daarboven uit: 7 30: systatisch verband
betreft hier namelijk de niet-analytische functies van hetzelfde ding.
1 Niet in 30.
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2. De richting in dit kennen 1-en het
onderscheiden van het richtingverschil-1

§122. Gedachtegang

Eerst dient het richtingverschil in dit kennen [te worden] aangetoond; daarna
het kennen van dit verschil besproken.

§123. Het aantonen van richtingverschil in dit kennen noodzakelijk

1-De noodzaak hier eerst het richtingverschil aan te tonen berust op het feit,
dat aan dit verschil maar zelden aandacht wordt besteed.-1

Twee redenen zijn er waarom menige ken-theoreticus dit richtingverschil
zo weinig helder ziet.

In de eerste plaats spreekt de taal hier een woordje mee. Wanneer iemand
een fout maakt bij ’t kennen, bereikt hij niet het resultaat dat wellicht anders
voor hem was weggelegd. Doch men spreekt dan niet van 2-“on-kennis”-2,
doch van “dwaling”. En het actieve correlaat noemt men met ongeveer
diezelfde naam: “dwaling”, “vergissing” 3-enzovoort.-3 De taal weerspiegelt
dan ook dit reeds oude gebrek aan inzicht in het verband tussen dwalen en
kennen en begunstigt dus het wekken van dit inzicht niet.

In de tweede plaats speelt hier speculatie een gewichtige rol. 4-Ook daar
waar men Logos en logos onderscheidt, bijvoorbeeld als oneindig en eindig,
één en veelvuldig, enzovoort, onderscheidt men meestal beide niet als Soeve-
rein en subject. Het gevolg is dat men de analytische functie als Gode verwant
en dus-4 als niet door de zonde gestoord 5-beschouwt-5.

Maar de feiten spreken toch te duidelijk. Fouten in herinnering en ana-
lytische waarneming 6-en contradicties in ’t niet-wetenschappelijke boven-
analytische leven zijn aan de orde van de dag, en ontgaan bovendien-6 aan
veler aandacht. Dat alles ressorteert toch onder het hoofd “analytische fout”.
Gelukkig weet anderzijds het onderzoek van het verleden ook te gewagen
van het onderscheiden van beide richtingen in het analytische: de immanente
kritiek bijvoorbeeld door Aristoteles op Plato en door Plato op de sofisten
geleverd, toont dat het werk der wet – het besef van verschil in richting –
ook op analytisch terrein zelfs de heidenen niet vreemd was.

1 Niet in 30.
1 Niet in 30. 2 30: kennis 3 30: enzovoort, doch niet on-kennis enzovoort. 4 30: Het niet
onderscheiden van Logos en logos, en – binnen de kosmos – van ’t linguïstische en ’t analytische,
dat in de term “logos” ligt samengevat, doet niet zelden de analytische functie 5 30: beschou-
wen 6 30: zijn aan de orde van de dag, en menige contradictie ook in ’t niet-wetenschappelijke
boven-analytische leven ontgaat
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§124. Kennis-waarde en kennis van waarde

Iedere poging afsnijdend het waarde-element, dat overal in de kosmos voor-
komt, in de erkenning daarvan te funderen, heeft de kentheorie ondertussen
te vragen naar de eigenaardige structuur van de kennende activiteit in deze
erkenning.

Ze is niet maar een oordelen, doch een be-oordelen. Dat wil niet zeggen,
dat ze het oordelen opheft: veeleer onderstelt ze het en let slechts op een
bepaald iets in het gekende namelijk op de waarde daarvan voor ons.

Deze waarde kan het slechts dan behoorlijk zien wanneer het haar ver-
ankerd weet in de Logos. Ook hier 1-belemmert-1 de kennis uit het woord
Gods – wier correlate activiteit we eerst later bespreken – 2-de-2 activiteit
in de kennis omtrent de kosmos uit de kosmos 3-niet: veeleer is die kennis
deze activiteit-3 tot steun. En dat niet alleen om het licht dat op de vastheid
der waarden, hoezeer ze steeds waarden voor iets zijn, valt. Maar ook om de
inlichtingen die ze biedt omtrent de plaats der waarden en haar onderling ver-
schil en daardoor indirect omtrent de rol van de waardekennis zelf. Want het
geeft toch te denken, dat ondanks alle belangstelling door niet-schriftgelovige
ken-theoretici aan de waarde en 4-’t kennen van haar-4 betoond, ondertus-
sen 5-het niet-wetenschappelijk kennen van-5 waarden hard achteruit gaat.
6-Vragen we naar de redenen van dit verschijnsel, dan vinden we in de eerste
plaats overschatting en onderschatting van de waarden die men bijvoorbeeld
met functies vereenzelvigt. Maar ook de misvatting omtrent het kennen van
waarde, waarin men niet een erkennen maar een toekennen ziet, komt-6 het
helder onderscheiden van goed en kwaad zeker niet ten goede.

3. De weg in dit kennen

§125. Gedachtegang

Ook hier toon ’k eerst het bestaan van de weg aan, en bespreek daarna het
kennen van deze weg.

§126. Het bestaan van de weg in dit kennen aangetoond

Alles wordt voortgeleid van het verleden naar het heden. Vandaar dat alle
dingen een genese hebben, ook daar waar van historische actualiteit, gelijk

1 30: is 2 30: voor de 3 30: niet tot belemmering, maar 4 30: aan haar kennis 5 30: de niet-
wetenschappelijke kennis der 6 30: Overschatting en onderschatting van de waarden en van
haar kennis komen
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men die bij mensen vindt, geen sprake is. Ook 1-het niet-wetenschappelijk
kennen-1 legt zulk een weg af. Want wel verre van een momentaan bestaan te
voeren, kent ze een 2-opzamelen-2 van herinnerde momenten en mede daar-
door een 3-verscherpen-3 der waarneming. En deze verrijking is allerminst
aan één individueel leven gebonden: de ouderen delen het herinnerde door
verhalen, brieven en boeken aan de jongeren mee en deze nemen zulke mede-
delingen ook door boven-psychische waarneming in zich op. En wijl in dit
alles ook kennis van waarde en onwaarde alsook die van waardeverschil
is opgesloten, gaat een schat van praktische levenswijsheid van het oudere
geslacht door traditie aan het jongere over. Daarbij komen tal van invloe-
den door de omgeving uitgeoefend. Zo is het niet-wetenschappelijk kennen
ingebed in een rijk verleden.

En evenzeer is het ingesteld op de toekomst. “Vooruit denken” wordt
nog steeds niet alleen aangeprezen, doch ook beoefend. En ook in haar
speelt 4-het kennen-4 van de waarden een geweldige rol: wie zich in de
waarde van iemand of iets vergist, berokkent zichzelf en z’n omgeving straks
onherroepelijk schade.

Zo ligt er wel een diepe opvoedkundige les in het woord van Groen van
Prinsterer: “Daar staat geschreven en daar is geschied!” En dat evenzeer
in elk der leden als in hun verbinding. Want alleen wie ze samen neemt
voorkomt nomisme en historisme.

§127. Het kennen van verleden en toekomst

Ook dit niet-wetenschappelijk kennen is beperkt: de analyse van verschil-
lende factoren ver door te voeren is haar onmogelijk. Ook vertoont ze
meestal een locale kleur. Doch ze behoeft toch niet zó beperkt te zijn als
ze vaak door zelfoverschatting is. En evenmin behoeft de locale kleur een
bezwaar te zijn: van de praktische levenswijsheid wordt vaak niet meer
gevergd, dan dat ze in het oude milieu tot verstandig handelen in staat
stelt.

Het eigenaardige van dit kennen is, dat het al de overige en vroeger
besproken momenten van het niet-wetenschappelijk kennen onderstelt, en
daardoor oog krijgt voor de wegen, welke het leven der door de kenner –
vaak slechts indirect – gekende mensen volgde. Hoeveel fouten ook in haar
mogen insluipen – de kennis, aldus bewaard, is waarlijk niet gering. Men
denke slechts aan de folkloristische gegevens, de kennis van kronieken enzo-
voort.

1 30: de niet-wetenschappelijke kennis 2 30: opzameling 3 30: verscherping 4 30: de kennis
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Ook hier is de kennis uit het woord Gods de kennende activiteit bij haar
pogen kennis omtrent de kosmos uit de kosmos te verwerven, tot steun. Want
ze belicht de samenhang van het 1-verleden met het heden-1 bij alle dingen.
Daardoor voorkomt ze het afzwerven op doodlopende paden als die van
de theorie van een onveranderlijke materie. Maar evenzeer snijdt ze af alle
samenschrompeling van kennen tot een “Momenterlebnis”: dit leiden Gods
door strijd en moeite begon immers vóór het paradijs en gaat door, zeker tot
de wederkomst van de Christus.

B. De activiteit in de niet-wetenschappelijke kennis omtrent de
kosmos voorzover deze kennis uit het woord Gods wordt verkregen

§128. Wat bij deze activiteit in de eerste plaats ondersteld is

Bij deze activiteit is in de eerste plaats tweeërlei ondersteld. Vooreerst de
inspiratie van het woord Gods dat de neerslag is van deze inspiratie en
vatbaar voor menselijk verstaan (A). En voorts een functie die dit woord
Gods erkent en verstaat (B).

A. Inspiratie. Het duidelijkst benadert men de inspiratie wanneer men let op
de verhouding van een wet geldig voor de mens en de formulering van zulk
een wet door een daartoe bevoegde. In zulke gevallen berust namelijk de for-
mulering op de kennis die de betrokken ambtsdrager zich omtrent deze wet
verwierf. Welnu, bij inspiratie ontbreekt de menselijke formulering. Anders
dan de te boekstelling is het te boekgestelde niet van mensen afkomstig, maar
van God. Hij, Wiens gedachten hoger zijn dan de onze, heeft bepaalde van
Zijn gedachten geformuleerd in een voor mensen verstaanbare taal. Vandaar
ook, dat deze tweede kenbron, van buiten in de kosmos ingevoerd, nu niet
buiten, maar binnen de kosmos ligt en binnen ons bereik valt. Nu is dit woord
neerslag van Logosopenbaring, dus wet in de zin van gebod. Stelt de mens
daarnaast iets dat hij door zelfbedrog voor geïnspireerd houdt, dan heeft men
te doen met profetie uit eigen hart. Vandaar dat eerstgenoemde – als resul-
taat van openbaring door Hem, Die de Waarheid is – 1-door ons “waar”-1

genoemd en zo 2-erkend,-2 ook te onderscheiden is van het resultaat der valse
3-profetie-3.

B. De hier onderstelde activiteit is modaal bepaald, ze is namelijk de pistische.
Nu komt deze activiteit bij alle mensen voor, hoewel ze natuurlijk evenmin

1 30: heden met het verleden
1 30: waar mag [worden] 2 Niet in 30. 3 30: profeten
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als enige andere activiteit neutraal is. Voor de kentheorie komt nu alles er
op aan of deze pistische activiteit de tweede kenbron aanboort of niet. Doet
ze dit, dan heeft ze 4-allereerst-4 deze kenbron voor waar te houden, dat wil
zeggen haar waar-zijn, dat ze aan haar oorsprong uit de Logos dankt, te
erkennen. Intussen onthoudt ze niet zelden aan deze kenbron die erkenning
en kent integendeel waarde toe aan de valse profetie.

Doet ze dit laatste, dan komt ze echter niet tot een tweede kenbron, doch
keert terug tot een product van menselijk kunnen, vaak zonder aanvankelijk
te bespeuren dat daarmee de cirkel zich sluit.

Zo kan alleen de herstelde pistische functie die zich richt op het woord
Gods en als hersteld voor waar houdt al wat ons God in Zijn woord geopen-
baard heeft uit deze tweede kenbron putten.

§129. Wat bij deze activiteit in de tweede plaats ondersteld is

Zou het woord Gods alleen mededelingen bevatten over God, dan zou van
een kennis omtrent de kosmos uit deze bron geen sprake kunnen zijn. Dat
dit wel het geval is berust slechts daarop, dat het woord Gods ook en
herhaaldelijk over de kosmos spreekt.

De hier bedoelde activiteit 1-is dus de herstelde pistische die zich richt-1

op het verstaan van die gedeelten van 2-het als waar erkende woord Gods-2

die handelen over de kosmos.

§130. De rol die deze activiteit vervult

Zij, die het waar-zijn van ’t woord Gods ontkennen, kunnen eerlijk met veel
waardering spreken over de rol die het toekennen van waarde aan allerlei
product van menselijk kunnen voor de mens heeft, die op zulk een product
vertrouwt. Maar het verschil tussen vermeende en echte openbaring kunnen
ze niet aanvaarden. Op die grond zien ze ook geen verschil tussen de niet-
en wèl-herstelde pistische functie. Vandaar dat alleen de christelijke ken-
theoretici naar de betekenis van deze herstelde functie kunnen vragen.

Daarbij is er nog allerlei verschil van mening.
De roomse kentheorie gaat uit van het dualisme natuur- en genade-kring,

en verstaat dus onder natuur niet heel de kosmos uitgezonderd het woord
1-Gods: ook de pistische functie behoort haars inziens tot het rijk der genade.
Op kentheoretisch gebied stelt ze derhalve het verschil tussen het kennen uit
de kosmos en het kennen uit het woord Gods gelijk aan dat tussen niet-

4 30: allerminst [sic]
1 30: richt zich dus 2 30: Gods woord
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herstelde rede en hersteld geloof.-1 En de vraagstelling wordt nu vanzelf:
“Hoever kan ’k met het putten door de 2-niet herstelde-2 rede uit de aldus
beperkte kosmos komen?” Zo rest voor het kennen des geloofs alleen het
verwerven van aanvulling en correctie, die des te armer uitvalt naarmate men
z’n leidslieden op het gebied der rede meer heeft gechristianiseerd.

De Lutherse kentheorie aanvaardt een dergelijk dualisme. Ook hier is
de natuur niet geheel de kosmos: uitgezonderd is ook hier niet slechts het
woord Gods, maar ook de pistische functie. Alleen maar – men denkt zich
deze functie niet als rustend op de overige, maar stelt haar tegenover de rede,
die men niet poogt te christianiseren. Vandaar dat beide antipoden worden,
en ’t 3-hersteld-3 geloof, los van het denken, de paradox 4-tussen het door ’t
hersteld geloof en de niet herstelde rede-4 mint.

Geheel anders het calvinisme. Het kan rustig de herstelde 5-pistische-5

activiteit vrij laat bespreken, juist omdat het deze geen ogenblik buiten wer-
king stelde. Het pistische leven rust hier op de lagere functies en dus is van
paradoxen geen sprake. Maar even scherp keert het zich tegen de gedachte
dat deze functie kennis heeft te verwerven die bedoelt een of ander heidens
systeem aan te vullen en te corrigeren. Deze functie behoort immers tot de
natuur en is als onderdeel van deze door de zonde verdorven. Doch ook
haar herstel is slechts mogelijk als dat van een onderdeel van heel de kos-
mos. Daarom vertrouwt ze niet eerst op 6-Plato of-6 Aristoteles om later
7-hun-7 werk door het geloof te laten 8-aanvullen-8 en corrigeren. 9-Ze stelt
alle niet hersteld menselijk denken onder het oordeel van het woord Gods,
dat niet het denken maar wel dit denken verondersteld, het meest-9 wan-
neer het zichzelf zondeloos acht. En ze bestrijdt, van meet af aan óók uit
deze kenbron puttend, alle soevereiniteitswaan bij het schepsel, alle uitscha-
keling van de geestenwereld, alle vereenzelviging van functie-verschil met de
tegenstelling van goed en kwaad en alle verwarring van ding en Ding an
sich.

Maar juist daarom is er geen concrete kennis van de kosmos mogelijk
zonder dat beide activiteiten als herstelde samenwerken. Ook de kennis
wordt eerst wanneer ze religieus is, concreet. Het best kan dat wellicht
[worden] aangetoond bij de zelfkennis. Zelfbewustzijn is nog geen zelfkennis.
Ontbreekt het herstel, dan roept de mens, 10-het zelfbewustzijn ontwarend
dat-10 bij het dier ontbreekt, 11-dit functionele en daarmee iets van hemzelf-11

al spoedig tot z’n soeverein uit. Doch indien iets in staat is het zelfbewustzijn
nimmer kennis te laten worden dan is het deze dwaling. Zelfkennis is eerst

1 30: Gods. Op kentheoretisch gebied komt derhalve de rede onder het geloof te staan. 2 Niet
in 30. 3 Niet in 30. 4 Niet in 30. 5 Niet in 30. 6 Niet in 30. 7 30: z’n 8 30: aanvallen [sic]
9 30: Ze wantrouwt alle niet hersteld menselijk denken, het meeste 10 30: ontwarend dat dit
11 Niet in 30.
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mogelijk op grond van het buigen 12-door-12 de herstelde functie voor het
woord Gods, dat me zegt, dat ik niet soeverein ben, maar zolang als ik de
soevereiniteitswaan koester een rebel.

Zo is dit kennen 13-niet-13 aanvullend maar beheersend 14-en beoorde-
lend-14, wijl het put uit een bron die spreekt van de 15-grondwaarheden.-15

Hoofdstuk ii. De activiteit in de
niet-wetenschappelijke kennis omtrent God

§131. Inleiding

Dit hoofdstuk kan kort zijn. Niet natuurlijk als zou in God, omtrent Wie
deze activiteit kennis tracht te verwerven, niet een oneindige rijkdom liggen.
Maar ten eerste komt ook de ken-theoreticus niet boven het woord Gods uit.
Daarbij heeft hij een beperkte taak, bij welke hij bovendien kan aansluiten
aan ’t reeds besprokene.

Allereerst onderscheiden we ook hier tweeërlei bron en correlaat daarmee
tweeërlei kennende activiteit. Daar echter beide reeds in het vorige hoofdstuk
zijn besproken en bij alle echte kennis omtrent God, die uit de woordopen-
baring primair is, volg ’k hier de omgekeerde orde van zo-even en bespreek
1-dus-1 de activiteit in de niet-wetenschappelijke kennis omtrent God uit de
woordopenbaring 2-het eerst-2.

A. De activiteit in de niet-wetenschappelijke
kennis omtrent God uit het woord Gods

§132. Wat bij deze activiteit in de eerste plaats is ondersteld

Daar deze activiteit dezelfde is als die bij ’t putten van kennis omtrent de
kosmos uit het woord Gods, kan [worden] volstaan met verwijzing naar de
desbetreffende paragraaf (zie §128).

12 30: van 13 30: wel [sic] 14 Niet in 30. 15 30: grond-waarheden. Van uit de traditie schijnt
dit een aanvulling. Maar het is een aanvulling van even grote betekenis als het terechthelpen
voor de dwalende.
1 30: dus eerst 2 Niet in 30.
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§133. Wat bij deze activiteit in de tweede plaats is ondersteld

Zou het woord Gods alleen mededelingen bevatten over de kosmos, dan zou
van een kennis omtrent God uit deze bron ook door een herstelde activiteit
geen sprake kunnen zijn. Dat dit wel het geval is, berust slechts hierop, dat
het woord Gods herhaaldelijk over God spreekt.

Daar de verhouding van het woord Gods tot Zijn gedachten over Zichzelf
echter dezelfde is als die van dit woord tot Zijn gedachten over de kosmos,
is ook hier niet nodig méér te onderstellen dan bij die andere verhouding.

De hier bedoelde 1-activiteit is dus de herstelde pistische, die zich richt-1

op het verstaan van die gedeelten van 2-het als waar erkende woord Gods-2

die handelen over God.

§134. De rol die deze activiteit vervult

Dit in zich opnemen van bepaalde gedeelten van Gods woord door de her-
stelde pistische activiteit doet wel zeer nuchter aan, wanneer men nagaat wat
al niet over het werven van kennis omtrent God gezegd is. Maar begrijpelijk
wordt het wanneer men ziet, dat men dan de ware God, Die Zich in Zijn
woord geopenbaard heeft, verving door een pre-different punt – opper-zijn
of opper-wezen –, het al-bewustzijn enzovoort, of althans daarmee trachtte
te vereenzelvigen.

Wie daarentegen de ware God kent, verstaat ook dat hij, door Zijn Geest
tot geloof aan 1-Zijn-1 woord geleid, 2-Hem-2 de Drievuldige primair slechts
kan kennen uit dit woord.

B. De activiteit in de niet-wetenschappelijke
kennis omtrent God uit de kosmos

§135. De voorwaarden voor deze activiteit

De Heilige Schrift zegt, dat God ook kenbaar is voor heidenen en dat dit
kenbaar-zijn vanHem in hen openbaar is (Romeinen 1:19). Uit deze woorden
en ook uit het verband blijkt dat de Apostel hier denkt aan de kracht
en goddelijkheid met welke God de wereld schiep en in stand houdt, van
welke kracht ook de zondaar een indruk heeft. Van een uitsluiting der
woordopenbaring is hier geen sprake (Zahn). We mogen haar zelfs blijkens

1 30: herstelde activiteit richt zich dus 2 30: Gods woord
1 30: dat 2 Niet in 31; hier wordt de lezing van 30 gevolgd.
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de 1-reeds vroeger (zie §§83, 89–90) besproken mededelingen in het woord
Gods-1 voorondersteld noemen.

Hoe rijker woordopenbaring, hoe 2-rijker-2 ook de kennis omtrent God
uit de kosmos 3-die deze activiteit kan bereiken-3. Zo zijn er ook sporen van
de Triniteit waar te nemen in de kosmos, natuurlijk het duidelijkst in de
mens Jezus. Want hij, in wie de volheid der Godheid lichamelijk woonde, is
als mens knecht Gods, kind des verbonds dat leeft en kampt en sterft bij het
woord Gods, en kind Gods, dat door Zijn Geest wordt geleid.

§136. De rol van dit kennen

Het zoeken van de kennis omtrent de uit de kosmos kenbare God is dus van
groot gewicht. Het is 1-het-1 zoeken van het geloof naar de overeenstemming
van de kosmos met het woord dat God omtrent haar bekend maakte. Haar
volle bevrediging verkrijgt deze activiteit in het kennen van God in het
aangezicht van Jezus Christus.

Onderdeel ii. Het wetenschappelijk kennen1

§137. Inleiding

Op ’t ogenblik kan slechts zeer in het kort worden aangeduid wat in een
kentheorie van het wetenschappelijk kennen dient [te worden] besproken.

§138. Indeling

We onderscheiden het wel- en 1-het-1 niet-vakwetenschappelijk [wetenschap-
pelijk] kennen.

1 30: geschiedenis der Logosopenbaring 2 30: dieper 3 Niet in 30.
1 Niet in 31; hier wordt de lezing van 30 gevolgd.
1 Zie, in de hoofdtekst, de corresponderende paragrafen 198–205.
1 Niet in 30.
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A. Het vakwetenschappelijk [wetenschappelijk] kennen

§139. Het verband tussen niet- en [wel-]vakwetenschappelijk [wetenschap-
pelijk] kennen

Het laatstgenoemde onderscheidt zich van het eerste door verdere isole-
ring van steeds fijner samenhangen in de afzonderlijke wetskringen. Van
vakwetenschap spreken we dus dàn wanneer er niet meer dan één niet-
analytische modaliteit in de synthese ingaat.
1-Opm.-1 “Wiskunde”, “astronomie”, “zoölogie”, enzovoort zijn termen, die, ge-
vormd in de tijd voor de scherpe afpaling der velden van onderzoek, wetenschappen
in een vroeger stadium aanduiden: ze vallen tegenwoordig steeds meer uiteen in echte
2-vakwetenschappen. Zo-2 bijvoorbeeld de wiskunde in aritmetiek en 3-ruimteleer.-3

§140. Methode

1-Vakwetenschappelijk bezig zijn houdt dus in,-1 dat de analyse van de onder-
zoeker zich richt op een niet-analytische wetskring. Door analyse dient deze
eerst met behulp van het principium exclusae antinomiae te worden geana-
lyseerd uit 2-het kosmisch verband waarin-2 hij voorkomt. Daardoor wordt
hij tot “veld van onderzoek”.

Opm. 1. Het “onderzochte” is ten opzichte van de verbinding-zoekende analytische
activiteit niet-actief, 3-zelfs-3 indien men wil, gnotisch-passief. Deze passiviteit sluit
echter geen ogenblik de eventuele 4-niet-gnotische-4 activiteit der onderzochte functies
uit: zo is bijvoorbeeld het energetische wel degelijk actief, al is het in de stellingen
der energetiek of fysica gnotisch passief.

5-De methode der vakwetenschap is dus steeds twee-enig, dat wil zeggen
synthetisch. Alleen de analytica mist dit synthetisch karakter.-5

Vervolgens dringt de analyse steeds verder 6-gnotisch actief in het eerst uit
het kosmisch verband geanalyseerde veld-6 door.

Opm. 2. Van het gehele veld van onderzoek ener vakwetenschap kan men een deel
nader bezien, bijvoorbeeld het fysische van sterren en ’t organische van één mens, dus
van mij of een ander. Doch men mag dan nooit vergeten, dat zulk een deel, ondanks
deze beperking, met al ’t andere in engere en ruimere samenhangen blijft staan. Brengt
men zo een (alleen 7-een-7 secundair geoorloofde) isolering in verticale richting aan,
ook een in horizontale 8-richting-8 is mogelijk: wetenschappelijk onderzoek kan zich

1 Niet in 30; in 30 maakt de inhoud van de opmerking deel uit van de hoofdtekst. 2 30:
vakwetenschappen, 3 30: ruimteleer, de astronomie in astro-mechanica en –fysica, enzovoort.
1 30: Het onderstelt dus 2 30: de systasen in welke 3 30: wel, 4 Niet in 30. 5 Niet in 30. 6 30:
daarin 7 Niet in 30. 8 Niet in 30.
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speciaal richten op de ante- of retrocipatie(s) in een kring. Zo doen bijvoorbeeld de
differentiaal- en integraal-aritmetiek, de sociopsychologie en de psychosociologie.

Opm. 3. De verdeling der wetenschappen over faculteiten wortelt vaak meer in de
historie dan in een heldere kentheorie; zo ontbrak bijvoorbeeld de studie in sommige
vakken aanvankelijk geheel: later was ’t dan wel eens moeilijk haar in ’t bestaande
kader van onderwijs in te voegen.

§141. De verscheidenheid in methode

Even groot als de verscheidenheid der niet-analytische functies is die der
methoden haar te analyseren 1-(methoden-pluralisme).-1

§142. Het resultaat

Het resultaat bestaat in een gnotisch iets, 1-dat wil zeggen in-1 een stelling,
die noch enkel 2-analytisch-2 noch enkel niet-analytisch is. Zo is de stelling
2×2 = 4 niet enkel oordeel, noch ook enkel getal, maar een twee-eenheid: ze
is aritmeticaal.

§143. De verbinding van stellingen

’t Analytisch momentele ik kan niet zelden een samenhang ontwaren tussen
de analytische functies van twee (of meer) vroeger gevonden stellingen. Zulk
een ik staat dan zelf in 1-een analytische waarnemende-1 samenhang met de
analytische functies van die stellingen, doch beziet nu de eveneens analytische
samenhang tussen de analytische functies dier twee stellingen. Deze analyti-
sche activiteit noemt men “concluderen”, de twee stellingen in dit verband
“premissen” en de aldus gewonnen stelling “conclusie”.

Zulk een conclusie onderstelt dus steeds twee stellingen. Deze kùnnen
vroeger eveneens door concludering zijn gevonden. Intussen mag bij het
concluderen ook het niet-analytisch element dezer stellingen niet uit het oog
[worden] verloren. Dat is vroeg of laat toch gewonnen niet door conclusie,
maar door vakwetenschappelijk werken.

Daarbij komt, dat ook een door concludering gevonden stelling door
vakwetenschappelijk onderzoek is te vinden. Meer dan een verkorten van
het werk betekent het concluderen dus niet.

1 30: (methoden-pluralisme). Alleen de analytica kan moeilijk anders werken dan met de
schemata der waarneming en der herinnering.
1 Niet in 30. 2 30: logisch
1 30: analytische
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§144. Samenwerking in vakwetenschap

Het complex van door vakwetenschappelijk onderzoek en concludering ge-
vonden stellingen wordt weergegeven in volzinnen en didactisch geordend
meegedeeld aan anderen. Deze brengen hun bedenkingen in of werken op de
gegeven basis voort.

B. Het niet-vakwetenschappelijk wetenschappelijk kennen.

[§145. Samenvatting]

Wat daaronder ressorteert kan eerst bij een bredere behandeling dan thans
mogelijk is tot z’n recht komen.

Einde van het dictaat.
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appendix iia

Tekstdelen enkel voorkomend in 1932–1939

Opmerking vooraf. In deze appendix zijn teksten opgenomen die uniek zijn
voor de uitgaven 32 en 39, en die, praktisch gesproken, niet op te nemen
zijn in het kritische apparaat van de hoofdtekst vanaf 41a. Het gaat om drie
onderdelen uit deze uitgaven, namelijk:

(a) “Onderdeel ii. De structuur der rijken” (§§64**–70*) (in 32 en 39
nagenoeg identiek),

(b)“Onderdeel iii. De structuur der mensheid” (§§71–94) (in 32 en 39
eveneens nagenoeg identiek), en

(c) de onderscheiden delen: uit 32 “De theorie omtrent kunst en techniek”
(§§142–146), en uit 39 “De theorie omtrent technè en kunst” (§§142–
148).

De laatste paragrafen van de tekst genoemd bij (b), die over de religie gaan,
vertonen nauwelijks verschil met de overeenkomstig genummerde paragra-
fen uit 30–31, tevens paragrafen 134–136 van de hoofdtekst. Ten behoeve
van het overzicht van dit onderdeel, is er voor gekozen dit onderdeel in
z’n geheel weer te geven. Wat betreft de tekst genoemd bij (c), over kunst
en techniek/technè, deze is een nieuw en uiterst summier onderdeel van het
aanhangsel. Voor de uitgave 39 werd dit deel herschreven en ietwat verder
uitgewerkt. Na 1939 werd de tekst weer grondig bewerkt, zoals blijkt uit de
uitgaven vanaf 41a, opgenomen in de hoofdtekst.
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Onderdeel ii. De structuur der rijken

§64**. Inleiding

In verband met “dingen” spreekt men in betrekking tot de aarde ook van
“rijken” of “werelden”. Nader: van de wereld der ruimte en van het rijk der
fysische dingen, der planten, der dieren en der mensheid.

Er is inderdaad een veelheid van rijken. In zoverre ze alle “rijken” zijn
is er een overeenstemming; in zoverre als er een veelheid bestaat [is er] ook
weer een verscheidenheid.

We vragen nu eerst, wat van deze overeenkomst en dit verschil ons dui-
delijk wordt op grond van het tot nu toe gevondene. Uiteraard zal dit niet
toereikend zijn: het rijksverband sluit meer in. Doch dat meerdere komt des
te beter uit, wanneer we eerst zien, hoever het vroeger besprokene reikt.

§64***. Overeenstemming en verschillen tussen de rijken in zoverre als
beide reeds thans zijn te verduidelijken

A. We kunnen constateren:

1. inzake de overeenstemming: de dingen tot één rijk behorend hebben alle
een leidende functie van dezelfde modaliteit.

2. inzake de verscheidenheid: dingen tot verschillende rijken behorend ver-
schillen in de modaliteit der leidende functie.

B. Denken we beide stellingen verder door, dan vinden we:

ad 1: overeenkomst bij de dingen van één rijk in:

a. het aantal der subjects- en objectsfuncties;
b. de blijken van verticaal verband tussen deze functies bij ieder ding;
c. de structuur [van] deze functies;
d. de modale bepaaldheid der intra- en inter-individuele samenhangen.

ad 2: verschil bij de dingen tot verscheiden rijken behorend in dezelfde
punten.

§64****. Een ander punt van overeenstemming en verschil

Tot nog toe spraken we niet van het genetisch verband tussen de dingen van
één rijk. Positief is het niet overal onbeperkt: in de niet-menselijke rijken
ontmoeten we in dit opzicht een veelheid van genetische reeksen of echte
(genotypische) soorten. Doch de rijken die onderling in leidende functie ver-
schillen hangen genetisch niet samen.
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§64*****. Wat het genetisch verband inhoudt

Het typerende voor het genetisch verband is evolvering van het jongere ding
uit één of meer reeds vroeger bestaande.

Opm. Deze evolvering is dus een totaal andere dan die welke de aanhangers van
de functionalistische evolutietheorie en van de metafysica leren. Volgens hen zouden
namelijk de superstraatsfuncties van hetzelfde ding voortkomen uit de substraats-
kringen (epifenomenalisme) of omgekeerd (metafysica).

Het sluit daarom steeds in: de overgang van één of meer dingen uit een intra-
individuele in een inter-individuele samenhang. Zijn bij het ontstaan van een
jonger ding twee of meer andere betrokken, dan vindt daarenboven nog een
andere overgang plaats: de bestanddelen van het latere ding, die aanvankelijk
onderling in inter-individuele samenhang stonden, gaan met elkaar een intra-
individuele samenhang aan.

§65. De overgang uit een inter-individuele in een intra-individuele samen-
hang

A. Zulk een overgang ontwaren we bijvoorbeeld bij een chemische verbin-
ding.

1. In de eenvoudigste gevallen is deze verbinding een totale tussen twee of
meer verschillende dingen, die ieder uit slechts één elementaire stof bestaan,
welke echter bij elk van beide een andere is.

Opm. 1. De individuele gang van zulk een ding interesseert nu wel niet de chemicus:
hem is het om de techniek der verbinding en de praktische betekenis van het ver-
kregen product te doen. De vertegenwoordigers der betrokken vakwetenschappen
daarentegen (fysici en wiskundigen) stellen steeds meer belang in de vragen die ver-
band houden met de individualiteit dezer fysische dingen (atoom-verval, enzovoort).

Beide dingen stonden aanvankelijk in een inter-individuele samenhang, doch
gaan nu een intra-individuele samenhang aan, zodat ze tot één individueel
ding worden.

Opm. 2. “Individualiteit” betekent dus niet “ondeelbaarheid”.

Deze verandering vertoont zich in alle functies: niet alleen de fysische functie
verandert, maar ook de ruimtelijke (wijziging in constellatie) en evenzo de
aritmetische (eenheid).

2. In andere gevallen is de verbinding een niet-totale: slechts delen der oor-
spronkelijke dingen gaan een intra-individuele samenhang aan. Deze delen
maken dus de overgang van inter- in intra-individuele samenhang mee, de
rest der oorspronkelijke dingen niet.
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In deze gevallen gaan de genoemde overgangen daarom gepaard met over-
gangen in omgekeerde richting: de delen die een intra-individuele samenhang
aangingen staan nu in inter-individuele samenhang tot de rest der dingen uit
welke ze zijn voortgekomen (chemische ontbinding).

B. Analogieën van zulke verbindingen – met name met de niet-totale – vindt
men ook in planten-, dieren- en mensenrijk: daar ontstaat eveneens uit twee
individuele verschillende dingen – eerst elk afzonderlijk in een ander ding
vervat –, namelijk uit sperma en ovulum, één ander individueel ding.

Opm. 3. Evenmin als bij chemische verbinding is hier van een vermeerdering van het
aantal der modaal-verschillende functies sprake.

Opm. 4. Over de verandering der boven-fysische functies bij organismen, dieren en
mensen handelen onder andere de wetten van Mendel.

§65*. De correlatie actief-passief bij deze overgang

A. Bij het genetisch proces. Tot nu toe beschouwden we beide bestanddelen
van het nieuwe ding als actief: vandaar de uitdrukking “een intra-individuele
samenhang aangaan”. Deze terminologie is ook dán juist wanneer de activi-
teit van het éne der betrokken bestanddelen zich eerder ontwikkelde dan die
van het laatste.

Toch kan ook in deze verbinding het schema actief-passief een rol spe-
len. Dat geschiedt bijvoorbeeld wanneer de verbinding een niet-totale is en
de toekomstige bestanddelen der nieuwe eenheid door de oorspronkelijke
dingen worden uitgestoten.

B. Bij niet-genetische processen. Ook elders komt de overgang van een ding
uit een inter-individuele samenhang in een intra-individuele verbonden met
de correlatie actief-passief voor. Zo bijvoorbeeld bij de voeding, waarbij het
voedsel passief is ten opzichte van hem die dit tot zich neemt.

Intussen behoren voedsel en eten niet steeds tot dezelfde soort en zelfs niet
immer tot hetzelfde rijk. Dat brengt ons op het verband tussen de eventueel
aanwezige soorten in één rijk en op dat tussen de verschillende rijken.

§66. Het verband tussen de eventueel aanwezige soorten in een rijk

Dit verband ook ten aanzien van het niet-menselijke is in zoverre nog pro-
blematisch als het onderzoek moet uitgaan van de onderstelling dat er ver-
scheidene soorten in een rijk zijn, doch het resultaat van dit onderzoek van
onderscheiden rijken wel eens geheel of gedeeltelijk negatief zou kunnen zijn,
bijvoorbeeld wanneer mocht blijken dat de elementen en soorten niet anders
zijn dan variaties van het ene rijk.
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Opm. Over dit onderzoek zelf en zijn belemmeringen kan uiteraard eerst [worden]
gehandeld in de kentheorie.

Hoe dit ook zij, men verwarre deze vraag in geen geval met die naar het
verband tussen de verschillende rijken, respectievelijk tussen de dingen die
tot verschillende rijken behoren.

§66*. Het verband tussen de verschillende rijken

A. Hoewel er tussen hen geen genetisch verband bestaat, staan de rijken
allerminst los van elkander. Dat blijkt uit tal van samenhangen tussen func-
ties behorend bij dingen die onderling door heel wat meer dan door louter
individuele verscheidenheden verschillen. Slechts enkele rubrieken van zulke
samenhangen kunnen [worden] genoemd.

1. Samenwerking tussen subjectsfuncties van dingen uit verschillende rijken:
de warmte-uitstraling der zon, de los-werking der grond door de wortels
van lupinen, de verzameling van honing door de bijen, enzovoort – dat alles
strookt met bepaalde uitingen van menselijke activiteit en werkt in zoverre
met laatstgenoemde samen.

Dat verband is nog vrij los: men hoede zich voor antropomorfische inter-
pretaties.
2. Reeds meer verband komt er tot stand, wanneer de samenhang tussen
subjectsfuncties van dingen uit verschillende rijken gepaard gaat met de
correlatie actief-passief: zo bijvoorbeeld wanneer de groei van plant en dier
opzettelijk door de mensen wordt bevorderd, als bij kweken en telen.
3. Sterker nog is het wanneer de samenhang tussen zulke subjectsfuncties,
aanvankelijk inter-individueel, later voor een intra-individuele plaats maakt.
Zulke samenhangen kwamen de laatste tijd aan het licht door de verfijning
van de voedseltheorie: vele anorganische zouten bleken onmisbaar voor het
goed functioneren van organismen, dieren en mensen; en evenzo zijn tal van
vitaminen noodzakelijk voor de instandhouding van de organische functie
en daarmee voor het bestaan van mens en dier.
4. Van weer andere aard is de samenhang tussen een actieve subjectsfunctie
van een ding in het ene rijk en een passieve objectsfunctie van een lager
rijk; op zulk een samenhang tussen planten en dieren rust onder andere de
nestbouw van vele vogels.

B. Op dit alles werpt de Heilige Schrift een verrassend licht, door haar
mededeling omtrent het verbond Gods met Noach, vooral wanneer men deze
leest in het licht dat de profetie van Hosea (2: 20,21) op haar werpt. In dit
verbond liggen al de boven-vermelde rubrieken van samenhang besloten.
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Dat God het sloot met Noach en in hem met de opeenvolgende generaties
der mensheid, ligt wel daaraan, dat deze samenhangen het hoogst ontwik-
keld en het rijkst-gevarieerd voorkomen dáár, waar de mens als één der relata
in hen optreedt. Vóór we overgaan tot de bespreking van de religie, waarin
dat verbond is vervat, werpen we daarom nog eerst even een blik op deze
samenhangen in het mensenleven. Wijl daaraan reeds tal van samenhangen
in de beneden-analytische kringen werden genoemd, beperk ik me hier tot
de bespreking van enkele dezer samenhangen in de boven-psychische krin-
gen.

§67. De “bewerking”

Letten we eerst eens op die gevallen van inter-individuele samenhang, waarbij
één der relata een subjects-, het andere een objectsfunctie bezit, maar nog niet
zódanig is als een ander ding, dat in dezelfde kring met een subjectsfunctie
is toegerust, wenst.

Het schema actief-passief komt ook met zulke gevallen verbonden voor.
De verandering wensende bewerkt dan namelijk het in dat opzicht passieve
tot het door hem begeerde resultaat is bereikt, indien het althans mogelijk is.

Eén voorbeeld moge volstaan: van fysische dingen – stukken metaal –
maakt de mens geldstukken en machines. Ook vóórdien ontbrak de eco-
nomische objectsfunctie aan het metaal niet: het had immers ook toen een
handelsprijs. Doch het was nog niet een machine of een geldstuk. Voor het
dit kon worden was tweeërlei nodig. Allereerst spreekt ook hier de subjects-
functie een woord mee: was metaal minder tegen vuur bestand, het zou niet
tot munt en machine worden verwerkt: de mens kan er slechts uithalen wat
er “inzit”. Doch aan de andere zijde wordt materie niet tot gemunt geld of
tot machine zonder dit “er uit halen”, dat wil zeggen zonder vaak noeste
arbeid van mensen.

Opm. 1. Een zijdelings voordeel dat juist dit voorbeeld kan afwerpen is, dat wie het
eenmaal eens rustig heeft geanalyseerd, voorgoed is genezen van de machine-theorie
inzake al het beneden-economische: niet alleen het organische, maar ook het fysische
(en daarin het mechanische) is niet-machinaal.

Ook hier ontmoet men dus de correlatie actief-passief. En wel, verbonden
met een stand van zaken, die iets ingewikkelder is dan de tot nog toe bespro-
kene. De “bewerking” is namelijk die menselijke activiteit, die een aanwezige
objectsfunctie van een ander ding mede op grond van de aanleg van het
te bewerken “materiaal” overeenkomstig een meer of min uitgewerkt plan
wijzigt, ter voldoening aan een opgemerkte behoefte, die men wenst te bevre-
digen.
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Opm. 2. “Bewerking” – breder dan “vorming” – is dus niet verbinding van modaal
verschillende functies; nog minder kan ze “scheppend” heten, daar ze de aanwezig-
heid van het individuele geschapen materiaal en van de bewerkende mens insluit.

Opm. 3. Het “materiaal” behoeft niet steeds een fysisch ding te zijn. Ook planten
en dieren – om ons op het ogenblik tot het niet-menselijke te bepalen – kunnen als
zodanig dienst doen. Men denke aan de rol die flora en fauna in een hortus botanicus
en een zoölogische tuin spelen.

Waarom kan de bewerking alleen door mensen geschieden? De grond hier-
voor ligt niet in het schema actief-passief: dat vindt men reeds in het fysische
en daarmede in de verhouding tussen atomen. Het antwoord op deze vraag
wordt eerst duidelijk, wanneer men onderzoekt wat de bewerking modaal
onderstelt. Dat is niet alleen een psychisch wensen, maar ook een analytisch
onderscheiden en wel van doel en middel als technische correlata. Vandaar
dat “bewerking” eerst in de historische wetskring voorkomt, in welke alleen
de mensen een subjectsfunctie bezitten. Hoe gecompliceerder de kring is in
welke de gecompliceerde wijziging ligt, des te meer onderstelt ook de bewer-
king. Zo bijvoorbeeld onderstelt kunst, wijl een esthetische bewerking van
materiaal, meer dan technè.

Opm. 4. Men zou hier van leidende functie kunnen spreken. Doch het gebruik van
deze term in dit verband stuit op het bezwaar van dubbelzinnigheid. Daarom kan
men hier wellicht de term prevalerende functie gebruiken.

Opm. 5. De prevalerende functie mag, hoewel voor zich zelf met de hogere in geen
verband staande dan dat der antecipatie, dit verband vooral niet vergeten. Dit tegen
leuzen als “de kunst om de kunst”, enzovoort.

§68. De basis van het bewerkte en van de bewerking

Van bewerking kan alleen sprake zijn bij aanwezigheid van een objectsfunctie
in het bewerkte. Staan naast deze in het materiaal geen subjectsfuncties, dan
is de basis de hoogste functie in welke nog wèl subjectsfuncties voorkomen.

De basis van de bewerking verschilt. Zij is op z’n laagst de analytische
functie. Doch reeds daar waar de technè het meest primitieve stadium achter
zich laat, sluit ze traditie omtrent het mislukken van sommige en slagen van
andere pogingen in zich. Dan is haar basis historisch.

§69. De combinatie van het opnemen in samenhang en bewerking

Een nieuwe combinatie in welke het schema actief-passief twee maal een rol
speelt, komt dan voor, wanneer op de bewerking een opname in samenhang
volgt.
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Zo volgt het in omloop brengen van het geld op het munten, en het in
bedrijf stellen van de machine op haar fabricatie.

De modaliteit van deze combinatie is steeds die van de behoefte, ter
bevrediging van welke de bewerking plaats vond.

§70. De inter-menselijke verbanden

A. De meest eenvoudige vorm van een inter-menselijk verband is die van een
samenhang, in welke alle subjecten actief zijn (samenwerking).

B. Bijna steeds gaat ze gepaard met een andere verhouding, in welke het
schema actief-passief optreedt.

1. Deze kan zijn één tussen subjectsfuncties. Zo werken ouders samen tot
de opvoeding van hun kinderen, die daarbij wel passief doch tevens subject
zijn.
2. Doch ook komt deze verhouding tussen een subjects- en een objects-
functie voor. Zo bijvoorbeeld bij het gesprek waarbij het gesproken woord
als object staat tussen de subjecten die het gesprek voeren. Het bijzondere
geval van de bewerking treedt op bij de technè, het bedrijf en de organisa-
tie.

C. De basis der samenwerking is minstens de linguïstische kring.

D. De prevalerende functie is die van de doelstelling, dus bij het verenigingsle-
ven de sociale, bij het bedrijf de economische, bij het staatsleven de juridische,
bij het gezinsleven de ethische en bij de cultus de pistische.

Opm. 1. Ook hier geldt de waarschuwing dat de prevalerende functie, wijl antecipe-
rend, niet los mag [worden] gedacht van de hogere. Neigt enig verband daar toch toe,
dan dienen andere door eigen ontwikkeling daartegen te waken. Zo dient bijvoor-
beeld de staat toe te zien, dat zijn burgers geen homines oeconomici [“economische
mensen”] worden.

Opm. 2. De kerk als instituut kan, hoewel een samenwerkingsverband met pistische
doelstelling, hier nog niet [worden] besproken, wijl ze sinds de zondeval electiekerk
is.

§70*. De onderscheiding van de inter-menselijke verbanden

Terwijl nu het analytisch onderscheiden van de beneden-analytische functies
alleen via de analytische functie kan plaats vinden, is dit bij de boven-
analytische functies anders. Daar is immers allereerst niet-wetenschappelijke
onderscheiding mogelijk op grond van het feit dat deze functies als boven-
analytische het denken voor-onderstellen, en daarop dus retrociperen, wijl
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ze toch meer zijn dan denken, zodat een niet-wetenschappelijke kennis aan
deze functie[s] inherent is.

Bovendien is deze onderscheiding zeer gewenst. Want van het doel, bij het
aangaan van zulk een verband beoogd, hangt af, welke functie voor dat ver-
band de leidende is. Wie dus de boven-historische functies niet onderscheidt,
laat straks het éne verband door het andere overheersen. Dat is vooral gevaar-
lijk bij verbanden met een boven-linguïstische doelstelling. Want wijl hier
zich voor het eerst de elementaire onderscheiding van gezagdrager en ont-
zagbieder voordoet, loopt het niet-onderscheiden van de leidende functies
uit op tirannisering van het ene inter-menselijk verband door de gezagdrager
in het andere.

Hoewel dit gevaar ook bij christelijke verbanden dreigt, en ook hier
met klem op onderscheiding dient [te worden] aangedrongen, spreekt het
vanzelf dat het acuut wordt overal waar men enige menselijke gezagdrager
vergoddelijkt. Dat is echter alleen mogelijk bij misvatting van de religie.
Vandaar dat we ons thans wenden tot de bespreking van de structuur der
mensheid, die alleen in verband met de religie kan worden verstaan.
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Onderdeel iii. De structuur der mensheid

§71. Inleiding

Hoewel we als gelovigen in het voorgaande voortdurend rekening hielden
met het woord Gods, noch bij de actie Gods daarin ondersteld, noch bij het
correlaat daarvan bij de mens stonden we tot nu toe bijzonder stil.

Dat geschiedde allereerst daarom, wijl alles wat in het geschapene valt
op te merken, niet tegelijk kan [worden] besproken. Doch waarom [is] de
behandeling van de religie tot het laatste uitgesteld? Zeker niet omdat ze
weinig zou betekenen, maar veeleer omdat ze het gehele kosmische bestaan
beheerst en ’t dus goed is eerst eens dat beheerste te analyseren.

Thans dient ook zij nader [te worden] bezien.Want hoe grote verscheiden-
heid we ook tot nog toe in de grondstructuren van hemel en aarde aantroffen,
nog steeds hebben we niet het volle concrete leven gezien: dit kan eerst wan-
neer ook de religie is besproken.

§72. Wat is religie?

Religie is dat heel de kosmische orde insluitende verband tussen God en
mensheid, dat niet alleen boven de kosmos uitwijst, maar ons ook in staat
stelt het kosmische te zien zoals het is.

§73. De elementen der religie

Reeds in het voorgaande zagen we de kosmos geen ogenblik los van God:
deze is door Hem geschapen en al het geschapene is “Gode subjèct”. De
religie heft dit alles niet op: ze sluit dit alles in. Juist daarom echter bevat
deze relatie trekken zowel aan Gods zijde als aan die der mensheid, die nog
afzonderlijk dienen [te worden] bezien.

§74. Wat in de soevereiniteit Gods mede aan de religie ten grondslag ligt

Dat is tweeërlei, namelijk het spreken van de Logos en het leiden van de
Heilige Geest.

§75. Schepping, Logosopenbaring en Geestesleiding

Logosopenbaring en Geestesleiding onderstellen de aanwezigheid van hemel
en aarde, dus de schepping van deze twee (vergelijk Genesis 1:2 en volgende
met Genesis 1:1).
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§76. Het spreken van de Logos en het woord Gods

Van de Logosopenbaring (A) is te onderscheiden het woord Gods (B).

A. De Logosopenbaring is het spreken Gods tot het reeds bestaande, in eerste
instantie tot de aarde (Genesis 1:3 en volgende, vergelijk Psalm 33:6) in de
tweede plaats tot bepaalde uit de aarde voortgekomen schepselen (de eerste
maal in Genesis 1:22) en wel bijvoorbeeld tot bepaalde dieren (Genesis 1:22,
1-3:14-1), tot bepaalde mensen (Genesis 1:28), bepaalde engelen (Job 1), een
bepaalde watermassa (Matteüs 8:26).

Wanneer de soevereine God Zich sprekend tot het geschapene richt,
laat Hij Zich naar deze activiteit Logos noemen (Openbaring 19:11–13 en
Johannes 1:1–14), welke benaming de Heilige Schrift ook gebruikt voor deze
Zijn activiteit in het begin (Johannes 1:1–3).

B. Het woord Gods is het resultaat van deze soevereine activiteit.

§77. De verhouding van wet en woord Gods

Deze twee staan tot elkaar als de krachtens de wil Gods geldende en de door
Hem in woorden bekend gemaakte wet.

§78. Het leiden van de Geest en het resultaat van deze activiteit

A. In nog een andere verhouding stelt God Zich tot reeds bestaande schep-
selen.

1. Reeds Genesis 1:2 vermeldt, dat de Geest Gods broedend over de wateren
der aarde zweefde: Hij leidde dus de evolvering van de aanvankelijk nog in de
aarde verborgen onderling verschillende eerste schepselen. Ging deze werk-
zaamheid aan het spreken van de Logos (Genesis 1:3) vooraf, en bereidde
ze het opvolgen van Zijn woord door de schepselen voor, elders vindt men,
dat [2.] de Geest eerst na het in verband daarmee vroeger tot de schepselen
gesproken woord Gods (Genesis 1:22 en 28) door oudere schepselen jongere
doet voortbrengen (Psalm 104).

B. Correlaat met deze dubbele werkzaamheid des Geestes is aan de zijde van
het schepsel het door haar bereikte resultaat eveneens tweevoudig:

1. In de eerste plaats dient hier [te worden] genoemd het onderling verschil
der oorspronkelijke soorten van schepselen en in verband daarmee het ver-
schil in plaats welke ze in de intra-kosmische verbanden innemen.

1 32–39: 3:24 [sic]
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2. Voorts hun genetische ontplooiing: het leven wordt vruchtbaar door de
werking van de Geest (Psalm 104:30).

§79. Het woord Gods en zijn correlaat in de mens

Gelijk we zagen verschilt het woord Gods naar de aard van het schepsel
waarvoor het is bestemd, naar z’n plaats die dit in de kosmos inneemt en
naar de toestand waarin dit zich bevindt. Vandaar dat ook het woord Gods
tot de mens zich aansluit aan deze resultaten van Zijn eigen werk, en het dus
nodig is na te gaan, hoe het woord Gods luidde in de verschillende fasen der
ontwikkeling van het menselijk geslacht.

§80. Het woord Gods tot Adam

Met al z’n functies in onderling verband door God uit de aarde geformeerd,
en door de inblazing van de adem des levens in zijn neusgaten tot een
levende ziel geworden, week reeds de eerste mens van de andere aardse
schepselen in menig opzicht af. Ten eerste was het aantal zijner functies
belangrijk groter: zo kon hij bijvoorbeeld het verschil van wet en subject,
overal in de kosmos gegeven, ook opmerken, verleden, heden en toekomst
onderscheiden, de aanspraak van Godswege verstaan en ook ontwaren de
leiding van de Geest bij de ontplooiing der eerste soorten (Genesis 2:20a).
Belangrijker nog was dat ook bij hem de functies een richting vertoonden.
Vandaar, dat hij, gehoorzaam aan God, tot de overige schepselen in een ander
verband (inclusief voedingsverband) stond dan deze onderling (Genesis 1:29,
30). Vandaar ook dat, wanneer God wil, dat Adam een bepaalde spijze niet
zal nuttigen Hij hem dit bekend maakt in de vorm van een gesproken verbod,
waarbij Hij hem niet alleen in de toekomst verantwoordelijk stelt voor z’n
daden in het heden, maar ook hem in het voornemen te luisteren sterkt door
hem in liefde mede te delen de straf die bij overtreding dreigde. Aan dit woord
Gods was in de mens correlaat de hoogste functie in normale werking. Hier,
waar nog geen sprake was van genade, is dus het geloof uitsluitend te defini-
eren als “een zeker weten, waardoor een mens voor waarachtig houdt wat
hem God in Zijn woord heeft geopenbaard” [zie Heidelbergse Catechismus,
antwoord op vraag 21].

Opm. Geloven is dus (meer dan analytisch en bovendien niet-wetenschappelijk)
kennen van het woord Gods. Daarbij bedenke men dat geen enkel kennen neutraal
staat ten aanzien van de waarheidsvraag: alle kennen is terecht voor waarachtig
houden, ’t zij van wat God zegt, ’t zij van resultaten door menselijk onderzoek
bereikt.
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§81. Naar het beeld Gods

Wanneer Adam de dieren namen geeft, let hij ook op het genetisch verband
tussen de oudere en jongere generatie en op de basis daarvan, de samen-
werking der seksen. Dan bespeurt hij, dat de mogelijkheid van zulk een
samenwerking bij hem ontbreekt (Genesis 2:20).

Opm. 1. De Heilige Schrift stelt Adam – evenals Jezus – niet voor als een ongeslachte-
lijk wezen, dat aan de differentiatie der seksen voorafgaat of boven haar verheven is
([Grieks:] mounogenes [“van één geslacht”] in de speculatieve zin van het excessieve
realisme van Parmenides en de Neoplatonici) en Eva niet als een minder abstract iets,
welks lagere helft ([Grieks:] physis [“voortbrengende natuur”] bij dezelfde wijsgeren)
de individuen baart: Adam is een man, die node een vrouw als hulp mist.

Wanneer God hem dit ontbrekende heeft geschonken erkent hij daarin dan
ook terstond vol vreugde de vervulling van zijn begeerte (Genesis 2:23).

De mededeling dat Eva uit Adam werd geschapen, zegt ons niet alleen
iets inzake de verhouding van man en vrouw. Ze laat ons ook zien, hoe God
de eenheid van heel de mensheid in Adam handhaaft: God schept de eerste
twee mensen niet los van elkaar. Daarom is alleen Adam verbondshoofd en
een voorbeeld degene die komen zou (Romeinen 5:14).

Met de schepping van Eva uit Adam zijn ook de eerste inter-menselijke
samenhangen gegeven: man en vrouw in samenhang met elkaar heten “ge-
schapen naar het beeld Gods”. Nader licht hierover ontsteekt 2 Korintiërs
3:18, waar dit ident heet (niet met aanschouwen maar) met het weerspiegelen
van de heerlijkheid des Heren. Adam en Eva als mensen door de levende God
uit de aarde geschapen, door Hem aangesproken en in al hun functies op
elkaar aangewezen voor de ontplooiing van het menselijk geslacht, zijn in
deze drie-enige structuur van een goed, door God geschapen, aangesproken
en geleid mensenpaar aan de zijde van het subjècte het in alle in de kosmos
aanwezige functies actuele en goede correlaat van de drie-enige God.

Opm. 2. De Heilige Schrift spreekt nimmer over het beeld Gods ter aanduiding van
die functies die alleen bij de mens actueel voorkomen. Ook ziet zij dit beeld, hoewel
individueel, nooit met de nominalisten individualistisch.

§82. Het woord Gods tot Adam en Eva vóór de val

A. Onder de samenwerking van Adam en Eva neemt de voortplanting een
voorname plaats in. Evenals by sommige planten en de meeste dieren geba-
seerd op het verschil in sekse, draagt ze, wijl menselijk, een geheel ander
karakter dan bij de niet-menselijke dingen: bestuiving en paring maken hier
plaats voor geslachtsgemeenschap. Deze ligt niet uitsluitend in de biotische
en psychische functie: ook al de hogere spelen hierbij een rol, tot de pistische
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toe. Ja vooral deze: want het gebod Gods inzake de voortplanting (Gene-
sis 2:25 en 3:7) wordt door de mens in zijn hoogste functie verstaan. En
alleen dáár ziet men het huwelijksleven schriftuurlijk, waar men, het woord
Gods bewarend, in de genetische ontplooiing van het mensenleven het resul-
taat bewondert van Geesteswerking, die het menselijk leven zegenend doet
bloeien (Psalm 127 en 128), èn door de vermenigvuldiging der mensen èn
door de daarmee gelijke tred houdende bloei van het planten- en dierenleven
(Deuteronomium 7:13 en vele andere plaatsen).

B. Onmiddellijk op het gebod der vruchtbaarheid volgt de opdracht “en
onderwerpt de aarde en hebt heerschappij over de vissen der zee” enzovoort.
Uit de opdracht van dit ambtelijk werk ligt de aanwijzing van een speci-
ale taak die de mens werd toevertrouwd ten aanzien van de niet-menselijke
schepselen. De nakoming van deze roeping inzake het koningsambt zou
afhangen van de vraag of hij in de strijd tegen de boze in gehoorzaamheid
aan Gods zijde zou staan, dan wel zijn Schepper ongehoorzaam zou zijn.
Daarmee zijn we toegekomen aan de bespreking van het optreden van de
reeds vroeger besproken antithese van gehoorzaamheid en ongehoorzaam-
heid.

§82*. De antithetische dualiteit en de staat der schepselen

Even antithetisch als goed en kwaad staan tegenover elkander staat der
rechtheid en staat der ellende. Deze opposita spelen in het leven der engelen
en mensen een grote rol. Uiteraard doen ze dat, evenals de vroeger besproken
verschillen, alleen krachtens de raad Gods.

§82**. De tegenstelling vóór de zondeval der mensen in de engelenwereld

A. De Heilige Schrift, de enige bron voor de kennis omtrent deze dingen,
deelt ons mee, dat de mens door Satan is verleid. Vóór de zondeval der
mensen bestond deze tegenstelling dus reeds in de engelenwereld, die ten dele
niet in de waarheid = vastheid is staande gebleven (Johannes 8:44). Volgens
de Heilige Schrift komt dan ook bij de omwending ([Hebreeuws:] roeach =
“wind en geest”) van goed tot kwaad – evenals later bij die van kwaad tot
goed – aan de geesten een grote invloed toe.

B. De tweeheid van staat in de engelenwereld is in het bestaan der gevallen
engelen een successieve; in hun verhouding tot de goede engelen komt de
antithese uit in strijd.
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§83. De tegenstelling vóór de zondeval der mensen de mensen geopen-
baard

A. Wat de mensen betreft – vóór de val hadden ze bij ervaring wat “goed”
was, namelijk te leven als kinderen van God, die de liefde huns harten
betoonde door gehoorzaamheid en door acht te geven op de waarschuwing
van de Logos tegen het vanuit de geestenwereld dreigend gevaar. Ze deden
dit mede door in de verhouding tot hun naaste te leven niet voor zichzelf
als een ik dat zich afsluit van z’n omgeving, maar in samenhang met de
naaste, die, in dezelfde verhouding tot God staande, aan dezelfde wet(ten)
was onderworpen.

B. Inmiddels ontbrak in deze periode toch ook niet enige kennis van het
kwaad. Wel bezaten de eerste mensen deze, anders dan die van het goede,
niet door ondervinding. Maar toch was hun een gemakkelijk voorstelbare
handeling verboden en van dit verbod hadden ze weet, evenals hiervan, dat
de dood dreigde bij het eventueel volvoeren van deze daad.

C. Zo kunnen we zeggen, dat de tegenstelling “goed-kwaad” voor de mensen
alleen bestond als een aangeduid gevaar. Staande in tal van verbanden –
bijvoorbeeld van onderlinge samenhang, onder andere in het huwelijksleven,
en van gemeenschappelijke bewerking onder andere in de bebouwing van de
grond tot akker – leefden ze in oorspronkelijke gerechtigheid en heiligheid
en kende God rechtstreeks door het woord dat de Logos tot hen sprak en
bij het licht van dat woord ook indirect door de kennis van het door God
gewrochte, de natuur in de zin van al het geschapene.

§84. De tegenstelling na de zondeval

A. Het volvoeren van de verboden daad – vergelijk Genesis 2:16 “gebood”
met 3:1 en 3 “gezegd”! – deed de mensen nu het verbodene als door hen
gedaan kennen. Tengevolge daarvan komt ook angst bij hen op voor de
gevolgen. Vanzelf spreekt, dat de mens, in soevereiniteitswaan menend God
te worden, op hetzelfde moment zich vreemd gevoelt ten opzichte van de
naaste: wie ontkent onderworpen te zijn aan de wetten door God gesteld,
ziet ook de samenhang, die immers onder de wetten staat, over het hoofd.

B. Goed en kwaad staan thans in hun leven niet meer in de verhouding van
’t aanwezige tot het aangeduide, doch in die van verleden tot heden. Door
de zonde besmet en bovendien niet meer in staat het goede te doen, dat het
gebod van hen bleef eisen, en dus in die onmacht ook schuldig, waren ze
thans onderworpen aan de dood.
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C. Wijl Adam, anders dan Eva, als hoofd van het menselijk geslacht (zie §81)
viel, is de dood ook doorgegaan tot allen die hij als hoofd vertegenwoordigde,
en dus, krachtens de genetische samenhang in welke zij tot Adam staan, tot
al zijn nakomelingen (Romeinen 5:12). Deze nakomelingen zijn evenals hij
“levende zielen”. Ze verschillen wel dáárin van hem, dat ze volgens Genesis
46:26 [Statenvertaling] uit de “heup” van hun voorvader “gesproten” zijn,
welke beschouwing in het Nieuwe Testament terugkeert (Hebreeën 7:5 en
10).

D. De straf voor de menselijke levende zielen bestaat dáárin, dat haar eenheid
wordt gebroken: de inwendige mens – ook wel, evenals het geheel, “ziel”
genoemd (vergelijk de Psalmen) – woont niet langer in het lichaam in (2
Korintiërs 5:1–10), en verdwijnt daarmee uit de aardse samenhang. Deze
ellende wordt nog tijdens het leven verzwaard door de vloek die God niet
alleen over die slang maar ook over de aardbodem uitsprak, zodat deze
voortaan de bearbeiding door de mens sterke beletselen in de weg zou
leggen.

Opm. Deze omkeer kan schematisch aldus worden aangeduid:

vóór de val

na de val

§89.* De eerste aanvulling in Logosopenbaring na de zondeval

A. Daar de mens door Satan was verleid, moest, zou er nog sprake zijn van
een weer-leven-met-God, de eerste toenadering van Gods zijde komen, wat
alleen mogelijk was door de liefde Gods.

B. Welnu, God is gekomen. Z’n liefde vertoont, met het oog op de nieuwe
toestand, het karakter van genade en goedheid.

C. Correlaat daarmee verandert ook de religie: hoewel van haar vervalsing
gered wordt ze niet hersteld in de oude toestand maar, gelijk paste bij de
nieuwe, tot genade-religie. Evenzo houdt het vernieuwde geloof niet alleen
meer voor waarachtig het vroeger gesproken woord Gods, maar evenzo

*De nummering “85–88” is in 32–39 niet gebruikt. Red.
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de belofte Gods omtrent de redding van allen die geloven (het “niet alleen
anderen, maar ook mij” van de Heidelbergse Catechismus [Zondag 7, vraag
21]).

Opm. 1. Dit herstel kan in aansluiting aan het vorige schema als volgt worden
aangegeven:

D. Dit geloof is echter niet het deel van allen: niet weinigen verwerpen in
hoogmoed de belofte Gods. Dat verschil is reeds empirisch te ontwaren in
het eerste gezinsleven: Eva aanvaardt de belofte en steunt op de God des
Verbonds (Genesis 4:1). Kaïn daarentegen is hoogmoedig; wanneer God z’n
offer niet aanneemt, ontsteekt hij in toorn, luistert niet naar dewaarschuwing
voor een nieuwe zonde en bekommert zich zelfs na z’n boze daad slechts om
het behoud van zijn nu onder een speciale vloek bezwijkend leven (Genesis
4:3–14).

E. Ook over dit verschil gaat de raad Gods. De predestinatie, die over alle
ontwikkeling gaat, is in betrekking tot het inslaan van deze twee wegen
uiteraard twee-zijdig ([Latijn:] gemina); wanneer ze een beslissing ten goede
inhoudt heet ze verkiezing, waarom de electie, indien men haar maar onder-
scheidt van de predestinatie, dan ook niet gemina is.

F/[39].1 Men onderscheide:

1. leven in en spreken over het verbond. Het tweede kan geschieden zonder
het eerste. Toch is ook het eerste met enkele onderscheidingen gebaat.

2. God en Zijn verbondsrelatie tot het menselijk geslacht – dit tegen moge-
lijke verabsolutering van het verbond.

3. de instelling en de instandhouding van het verbond en zijn structuur.
Instelling en instandhouding zijn monopleurisch [“eenzijdig”]; de struc-
tuur van het verbond is echter dipleurisch [“tweezijdig”].

4. het verbond en de prediking van Gods belofte, daarom van Godswege
uitgaande met toezegging van zegen bij het houden en met bedreiging
van vloek bij het breken daarvan.

5. het scheppings- en het herscheppingsverbond.

1 Voor F volgens 32 zie hierna.
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a) De grondslag van elk dezer twee alsmede de band tussen beide ligt in de
trouw Gods, Die de werken Zijner handen niet laat varen.
b) Daarom was het werken in het scheppingsverbond niet een verdienen
van Gods gunst, maar de uitvoering van een taak in het verwerven van de
toegezegde zegen door de eerste Adam. Deze zegen bestond in het niet-meer-
kunnen-sterven, de vloek in het ondergáán van de toorn Gods in de (eerste)
dood.
c) Van deze toorn is herscheppende genade het oppositum. Deze genade staat
dan ook niet tegenover zonde, van welke ze evenals de toorn niet het opposi-
tum, maar een der correlata is. Nog minder staat ze tegenover “de natuur”,
welk woord men immers zonder nadere bepaling in philosophicis [“in filoso-
fische aangelegenheden”] het best in de betekenis van “het geschapene” kan
nemen.
d) Ook in het herscheppingsverbond was het werk de uitvoering van een
taak in het verwerven van de toegezegde zegen, en wel door de tweede
Adam, verzwaard door het dragen van de straf over de verbreking van het
eerste verbond ter voldoening aan het recht en ter verzoening van de toorn
Gods. In het herscheppingsverbond bestaat de zegen in het triomferen van
de Christus over de dood en over de vloek in het ondergáán-van-de-tweede-
dood.
e) Bij het herscheppingsverbond onderscheide men voorts de reddende en
de conserverende genade-gaven. De eerste bestaat in de besnijdenis van het
hart bij degene die de Christus van de Vader gegeven zijn, de tweede in het
stutten van het tijdelijke leven door het remmen van de door- en nawer-
king der zonde bij allen, dus ook bij degenen die de Christus verwerpen.
Zo is het instituut van de staat er “om der zonde wil”, dat wil zeggen niet
krachtens schepping, maar ook niet – zoals de hel – krachtens de toorn
Gods, maar, schoon niet – zoals de kerk – krachtens herschepping, toch
krachtens de lankmoedigheid Gods in verband met het werk der herschep-
ping.

F/[32]. Reeds in de waarschuwing aan Kaïn blijkt, dat men goed doet van de
genade de goedheid Gods te onderscheiden. Het eerste woord betekent, van God
gebruikt, de gunst van de vergeving der zonden (bijzondere genade) of een ander
gunstbetoon van God aan Zijn volk met de vergevende instelling Gods in verband
staande, zo bijvoorbeeld Lucas 1:30, 2:40, 2:52 (algemene genade).

Opm. 2. Het verschil van algemene en bijzondere genade valt dus niet samen met dat
tussen de genade Gods voor Zijn volk en de goedheid Gods jegens het overige deel der
mensheid. Vergeet men dit, dan verzwakt men – vaak onbedoeld – het inzicht in het
vergevend karakter der genade en daarmee indirect het zondebesef.

Het tweede [woord, namelijk goedheid] duidt slechts een gunstbetoon met voor-
bijzien van de zonde aan. Het verschil tussen de goedheid en de genade Gods is
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er dus een in de verhouding van God tot de verschillende groepen van zondige
mensen. Beide, goedheid en genade, onderstellen het bestaan van de kosmos en
de zondeval der mensen.

§90. De aanvulling in Logosopenbaring bij Noach

A. Hoewel het geloof aan de belofte Gods bleef (Genesis 5:24), nam de zonde
hand over hand toe en werd de aarde zelfs vervuld met wrevel. Daarom
berouwde het God, dat Hij de schepselen had gemaakt. Toch vernietigde
Hij Z’n werk niet, maar besloot het uitbreken der zonde te verzwakken.

B.1. Tegelijk met de mededeling van dit voornemen aan Noach maakt Hij
ook ter aanduiding van het leven na de zondvloed in vertrouwen op Zijn
genade de term “verbond” aan Noach bekend (Genesis 6:18). In 1-deze
bediening van het-1 verbond met de zo sterk getuchtigde maar daardoor juist
behouden mensheid ziet God af van bestraffing door een tweede zondvloed.
Hij veroorlooft tevens het gebruik van dierenvlees voor voeding, belooft
een regelmatige afwisseling van seizoenen en beteugelt de zonde door de
opname van de 2-reeds vroeger uitgeoefende (Genesis 4:23)-2 bloedwraak in
het 3-overheidsrecht-3.

2. Door het geloof – niet alleen bij Semieten gevonden! – aan de aldus ver-
rijkte belofte, die zich telkens herhaalt wanneer God Zich van de regenboog
als teken bedient, wordt de periodieke cultivering van het land en 4-van-4

daarvoor benodigde dieren mogelijk. In dit geloof is het vertrouwen op de
grondbelofte van redding 5-verondersteld-5.

C. Intussen brengt het ongeloof – ook bij de nakomelingen van Sem! – er
toe bepaalde samenhangen (bijvoorbeeld tussen wolkenhemel en aarde of
ook tussen de beide seksen), ambten (ambtsdragers), dingen (zon en maan,
enzovoort), of functies (denken, voorstellen) als goddelijk te beschouwen.
Ook op de door God ingestelde periodiciteit der seizoenwisseling werpt zich
het ongeloof door de miskenning van God in de verering van vegetatiegoden.
Door dit alles maakt de zekerheid des geloofs plaats voor een besef van
onveiligheid. Zo kan het gebeuren, dat het animisme vergat, dat de niet-
menselijke aardse schepselen alleen via de mensheid in religieus verband met
God staan, en, uitgaande van het juiste inzicht, dat er ook bij dieren van
psychisch leven sprake is, dit verklaarde als een gevolg van zielsverhuizing
en zo kwam tot de uitvaardiging van het slachtverbod, waardoor men de
weldaden in het noachitisch verbond goeddeels van hun kracht beroofde.

1 32: dit 2 Niet in 32. 3 32: familie-recht 4 Niet in 32. 5 32: ondersteld
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Opm. De verwarring van ziel en psychisch leven is reeds oud!

§91. De differentiëring in Logosopenbaring ten tijde van Abraham

A. Terwijl de aanvulling in Logosopenbaring bij Noach nog aan heel de
mensheid wordt bekend gemaakt, treedt er ten tijde van Abraham een merk-
waardig verschil op: de nieuwe aanvulling in Logosopenbaring wordt slechts
aan een kleine kring verstrekt.

B. Het verbond met Abraham heeft rechtstreeks betrekking op de geboorte
van de beloofde Messias.

1. Dit verbond onderstelt dat met Noach, doch brengt daarbij de verzekering
aan Abraham, dat in hem al de geslachten des aardrijks zullen gezegend
worden, waartegenover hem naast de altijd geldende eis “Wees oprecht en
wandel voor mijn aangezicht” die van geloof speciaal ook aan deze belofte
wordt gesteld. Als teken geldt de besnijding.
2. Ongeloof en geloof worstelen in de harten van Abraham en Sarah en in
die van hun nakroost.

C. Ondertussen duurt ook de slechts-noachitische religie voort (Melchizedek
enzovoort). Zij lijdt evenwel een slechts veelal kwijnend bestaan. Terwijl
de volkeren steeds meer door onzedelijkheid, animisme en idealisme van de
ware religie vervreemden, houdt God Z’n goedheid jegens hen niet in: een
concreet oordeel treft alleen bepaalde streken bij ergerlijke ontwikkeling van
zonde (Sodom).

§91*. De nadere uitwerking van de Logosopenbaring aan Abraham in het
verbond met Israël

A. Een nadere uitwerking van het speciale verbond met Abraham is het
volksverbond met Israël.

B.1. De inscherping van de wet der tien geboden – ze heet nergens in de
Heilige Schrift “zedenwet” – onderstelt behalve het voorgaande ook de
verlossing uit Egypte.

Van deze wet zijn te onderscheiden de geboden van het staatsleven – die
thans de bloedwraak van het familierecht beteugelen – en de voorschriften
inzake de ceremoniële handelingen, die de belofte bevestigen, of dienden om
aan de daden van de God des Verbonds te herinneren en vermenging met de
in de omgeving wonende heidenen tegen te gaan (bijvoorbeeld het verbod
bepaalde dieren te eten, die in de heidense religie een voorname rol speelden
juist op grond van hun verband met graf en dood.) De dood blijft straf; toch
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is er ook reeds iets aan Israël bekend omtrent het verschil in toestand na
de dood tussen hen die Gods beloften aanvaarden en verwerpen, en vooral
omtrent het verschil na de opstanding (Psalm 49).

2. De speciale beloften aan Israël vragen ook een speciaal geloof. Ongeloof
en bondsbreuk bij de leden van de volksgemeenschap worden dan ook streng
berispt. Nemen deze de vermaning niet ter harte, dan komt de vloek om de
verbreking van het verbond. Daarbij is weer verschil: de zonde is ernstiger
naar mate de toezegging vaker werd herhaald (Deuteronomium 29:21), het
verbond juist is vernieuwd (Jozua 5:1–9), het gebod bepaalder (Jozua 6:18 en
7:1), de belofte meer toegespitst op één familie (2Samuel 7 en Jesaja 7:17),
de profetie minder schaars (Jesaja 24:6), of de reformatie onder het volk
krachtiger (Zacharia 5:3) was, en daardoor de breuk resoluter. Correlaat
met de schuld verschilt ook de straf: soms treft de vloek zelfs het door de
gestrafte gecultiveerde (Jozua 7:24, Zacharia 5:4).

C. Intussen blijft God ook een God der volkeren die deze rechten niet ken-
nen (Psalm 1-147:20-1), zonder de (dat wil zeggen deze) wet leven (Romeinen
2-2:12-2), maar dus ook, zonder deze wet geoordeeld, alleen door onge-
loof aan de hun wel geopenbaarde beloften verloren gaan. Dat heft niet
op, dat God goed is zowel over de enkelen buiten de gemeenschap van
Israël en zijn Pascha-feest gesloten vreemdeling (Exodus 12:43 en Deutero-
nomium 10:18), als over gehele groepen. Zo staat bijvoorbeeld tegenover de
strenge straf die Egypte en Babel treft wegens verharding de goedheid Gods
jegens Ninevé, wanneer de aankondiging van het oordeel het reeds tot inkeer
brengt.

§92.1 De opheffing van differentiëring in Logosopenbaring met de predi-
king van de Christus

A.1. De beloofde Messias werd ontvangen uit de Heilige Geest (Matteüs
2-1:18-2) en geboren uit de maagd Maria. Zo is hij het hoofd der mensheid,
doch – anders dan de eerste Adam – zonder zonde. In het bezit van alle
functies voldeed hij ook in alles aan de eis der gehoorzaamheid, daarbij zich –
als geboren onder de Joodse wet – uiteraard ook gebonden wetend aan al de
speciale wetten geldend voor het Joodse volk. Door z’n op geheel enige wijze
verbonden zijn met de Logos – Die immers de gestalte van een dienstknecht
had aangenomen (Filippenzen 2:7) – droeg hij ook de toorn van God tegen de

1 32–39: 14:20 [sic] 2 32–39: 2:22 [sic]
1 Zie ook paragraaf 134 van de hoofdtekst. 2 32–39: 2:18 [sic]
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zonde. Zo verloste Hij de Zijnen van de vloek der wet, dat wil zeggen van de
vloek die de overtreder van de wetten, door God uitgevaardigd, treft. Daarna
uit de doden opgestaan, sterft hij niet meer, maar zendt, ten hemel opgevaren
en volkomen verheerlijkt, de door hem verworven geestesgaven uit over z’n
volk. Zo hun gevend van zijn geest – de geest der gehoorzaamheid – heet hij
zelf het hoofd van dit lichaam en daarom de geest (2 Korintiërs 3:17), die
z’n volk bewaart in gemeenschap met zichzelf.

2. Correlaat met de vervulling van de belofte is ook de wet voor het bonds-
volk gewijzigd. Ten eerste is door de vervulling van de belofte de voltrekking
van de op deze vervulling vooruitwijzende ceremoniële handelingen zinloos
geworden: de Christenen zijn vrij van de desbetreffende geboden. Terwijl het
staatkundig verschil tussen Israël en de volkeren, voorzover het nog bestond,
wordt gehandhaafd – de Christenen uit de heidenen waren niet aan de Joodse
staatswetten onderworpen – is het religieuze verschil opgeheven: de predi-
king van het genadeverbond sluit weer aan bij de niet aan Abraham en Israël
gebonden vorm: Christus is hogepriester naar de ordening van Melchizedek.

B.1. Naast elkaar leven nu in zijn gemeenschap de Christenen uit de Joden en
uit de heidenen. Voorzover beiden de oude beloften geloofden, hadden ze in
de Christus slechts de vervulling van deze toezeggingen te ontdekken – van-
daar enerzijds de uitvorsende vraag van Nathanaël (Johannes 1:49), en aan
de andere kant de bekering van 3000 zielen op één dag (Handelingen 2:41) –.
Radicale omkeer daarentegen was nodig wanneer ze de beloften vroeger niet
aanvaardden. Doch allen leven thans als door de Christus gerechtvaardigd
en gereinigd.

2. Zij weten nu als gelovigen alles (1 Johannes 3-2:20-3 [Statenvertaling])
dat wil zeggen met betrekking tot de vroeger goeddeels verborgen wil Gods
omtrent de verlossing, en brengen in dankbaarheid vruchten des geestes
voort.

3. Daarbij leven en sterven ze in de verwachting van de wederkomst van
de Christus. Want ook over hun sterven valt, nu ze de dubbele komst van
Christus kunnen onderscheiden, helderder licht. Sterven blijft ook thans een
losmaking uit de samenhang, tegen welke men opziet (2 Korintiërs 5:1–
4): liever had men, dat de Christus wederkwam, zodat de gang naar het
graf, die slechts weinige gelovigen werd bespaard, vervangen werd door een
plotselinge, ook voor hen nodige verandering. Doch tweeërlei uitzicht troost
de Christenen die vroeger sterven. Het eerste is dit, dat de straf, die ook over
hen als kinderen van Adam komt, gepaard gaat met een zegen. Want wel

3 32–39: 1:21 [sic]
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wordt ook bij hen de levenseenheid gebroken, maar tegelijk is ook de strijd
tussen “geest” en “vlees”, die hun leven verteerde, op beide fronten ten einde:
terwijl hier op aarde ook bij hen de boze begeerten uit het hart kwamen,
woont hun ziel, dan daarvan gereinigd, bij de Heer in (2 Korintiërs 5:8).
En ook hun lichaam zal straks volgen: het valt, hoewel in verderfelijkheid,
oneer en zwakheid begraven, evenmin als hun ziel aan de dood ten prooi: dit
zaad zal, daar het in verband staat met de Heilige Geest, als een geestelijk
lichaam worden opgewekt (1 Korintiërs 15:42 en 43). De gelovigen, die de
wederkomst van de Christus wèl beleven, zijn tot op dat moment eveneens
sterfelijk en moeten onsterfelijkheid “aandoen”.

Beide groepen van Christenen, de opgewekten en de veranderden, zijn dan
ontheven van de macht van de tweede dood, aan welke de overigen zullen
worden onderworpen (Openbaring 20:14 en 21:8 tegenover 2:11 en 20:6).

Opm. “Onderworpen zijn aan de dood” is niet “vernietigd worden” evenmin als
“voortbestaan” hetzelfde is als “onsterfelijk zijn”. Beide verwarringen vindt men
bij de voorstanders van de zogenaamde conditionele onsterfelijkheid. Men kan hen
alleen goed weerleggen wanneer men niet alleen de eerste maar ook de tweede
fout vermijdt: de Schrift leert dat alle mensen na de dood naar ziel en lichaam
voortbestaan, maar tevens – in afwijking met het humanistisch spraakgebruik, dat
alleen aan het hogere maar dan ook aan het hogere van alle mensen onsterfelijkheid
toekent, en dat aan deze zijde van het graf – dat alleen de Christ-gelovigen na de
opstanding onsterfelijkheid zullen aandoen.

§93.1 De strijd in het leven van een Christen

Zo ligt het centrum van ons leven buiten onszelf, en evenzeer buiten de eerste
Adam, met wie we ondertussen als levende zielen samenhangen. Door God
hersteld in de juiste verhouding tot Hem, leren we gehoorzaam te zijn aan het
liefdegebod door de geest van Christus die de door God van allen gevergde
liefde in ons hart uitstort.

Intussen is ook deze rust niet zonder strijd, die correlaat is met de pre-
diking van zegen en vloek in de volle Logosopenbaring. Want krachtens de
herstellende werkzaamheid Gods houdt onze pistische functie voor waar en
zeker wat deze openbaring ons zegt, namelijk dat we een eeuwig verbond
met God hebben en dus ook in betrekking tot ons geldt wat ze zegt omtrent
de zegen en de vloek van dat verbond. Want zolang we dit verbond aanvaar-
den, en het eigen vlees doden, werken alle dingen ons mede ten goede en zijn
we, ondanks onze zonden en blijkens de kastijding, in leven en sterven des
Heren, onverschillig of we dat weten of (in slaap en bewusteloosheid) niet

1 Zie ook paragraaf 135 van de hoofdtekst.
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weten. Doch indien we ons afkeren van de Christus, verbergt God ook voor
ons Zijn aangezicht en wacht ons, indien we niet wederkeren, een oordeel
dat zwaarder zal zijn dan zij hebben te duchten die een geringer openbaring
hebben veracht. Dienovereenkomstig woedt in het leven juist van de Christen
voortdurend de strijd tussen “vlees” en “geest” (Romeinen 7), dat is tussen
oude en nieuwe mens.

Opm. Deze strijd sluit die van de ene functie tegen hypertrofie van de andere niet uit.
Doch laatstgenoemde moeite, hoewel een gevolg van de zondeval, vindt men ook bij
hen, die de strijd van de Christen geheel vreemd is. Zij achten de oplossing van deze
moeilijkheid het voornaamste en pogen haar in eigen kracht meester te worden. Dat
laatste noemt Paulus echter juist “vleselijk”.

§94.1 De strijd tussen Kerk en wereld

Wijl bij deze tweestrijd nog komt de bestrijding van buiten, dat wil zeggen
van de zijde der wereld en vooral van Satan, zijn de Christenen er op aange-
wezen elkander te helpen. Zo betoont zich de aanwezigheid van het lichaam
(= romp) van Christus (= het hoofd) in de samenwerking der gelovigen, niet
het minst bij de gezinsopvoeding van de volgende generatie.

Als middelen om elkaar deze hulp in breder kring dan het gezin te verlenen
komen zowel verenigingen als organisaties in aanmerking.

Het christelijk verenigingsleven beoogt, dat Christenen elkaar helpen het
inzicht te scherpen voor de tegenstelling tussen Kerk en wereld en voor de
structuur in de kosmos opdat de leden der Kerk zelf verschillende terreinen
en dientengevolge ook de verschillende levensverbanden met de hen type-
rende leidende functies helder onderscheiden. Daarnaast is echter organisatie
nodig. Deze bedoelt openlijke aanvallen en geleidelijke ondermijning van
deze structuren door leugen en dwaling tegen te staan door mobilisering van
al de macht waarover de samenwerkende Christenen kunnen beschikken.

Wanneer het georganiseerde leven behoefte heeft aan vaster kaders wordt
het van organiserend instituerend: het product van deze actie is een instituut.
Zulke instituten zijn niet rustende standbeelden, maar lichamen in welke
mensen werken krachtens een zekere opdracht, en tegelijk door hun werk
terugwerken op hun lastgevers.

Ook bij deze verschillende vormen van samenwerken blijft de norm Gods
woord. Vandaar dat de Logos eist, dat overal dit woord wordt gepredikt,
verbonden met de dienst der sacramenten die heen wijst naar de vervulling
van de belofte in het verleden, terwijl deze sacramenten zelf onderhouding

1 Zie ook paragraaf 136 van de hoofdtekst.
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van het geloof door Hem in het heden aanduiden en beloven. Er is dan ook
alles aan gelegen, dat overal, waar dit nog, of opnieuw, nodig is, de Christ-
gelovigen zich verbinden tot de stichting en onderhouding van een instituut
dat de geregelde bediening van woord en sacramenten beoogt. Daarbij zijn
ze gehouden dit instituut te laten functioneren door de ambten die Christus
daarvoor heeft ingesteld.

Opm. Dat men reeds vroeg deze eis heeft veronachtzaamd en niet zelden tot in
onze tijd in deze fout volhardt, werkt uiterst bedenkelijk terug op de christelijke
samenwerking in vereniging en organisatie.

Dit instituut nu is de christelijke kerk (als instituut). Ze onderstelt niet alleen
de verkiezing en het verbond, doch ook de blijvende aanvaarding van het
laatste, en kan daarom, hoewel lokaal en nationaal gekleurd, slechts zelden
en dan nog zeer kort alle leden van een volk omvatten. En zelfs dan is ze niet
zonder meer een pistisch, doch wel degelijk een christelijk-pistisch instituut.

Nergens opgekomen zonder de actie van het georganiseerd christelijk
leven, staat dit christelijk instituut met pistische doelstelling evenals de haar
organiserende macht op historische basis. Het beweegt zich dan ook op
het gebied van de taal, heeft eigen sociale omgangsvormen (het ambtelijk
bezoek), goederen in eigen beheer, een eigen schoonheid (met roeping tot
een eigen kerkkunst), een eigen recht (kerkrecht) en eigen zeden. De doelstel-
ling is echter pistisch. Vandaar, dat de ambten van dit instituut uitsluitend
liggen in de pistische kring en niet mogen [worden] verward noch met men-
selijke grondambten (zie §82) noch met de ambten van gezagdragers 2-in-2

levensverbanden (algemeen of christelijk) met een boven-linguïstische, doch
niet-pistische prevalerende functie – wat voert tot tirannie en belemmering
van steeds nodige reformatie –. Vandaar anderzijds ook, dat alle eigen activi-
teit van dit instituut op niet-pistisch terrein ondergeschikt dient te zijn aan de
ongestoorde werking der (christelijke) pistische functie, en bijvoorbeeld de
opleiding van haar toekomstige ambtsdragers door het instituut zich behoort
te beperken tot de toebereiding voor hun toekomstig praktisch werk (door
hulppredikerschap enzovoort).

Deze samenwerking van Christenen vindt op de aarde plaats en is dus in
de tijd waarneembaar. In haar innerlijke strijd kampen echter onzichtbare
machten mee. Ook deze staan echter in dienst van haar onzienlijke Koning.
Dat brengt ons op het verband tussen hemel en aarde.*

2 32–39: en [sic]

*Het vervolg van 32–39, namelijk §§94*–141, is verwerkt in de hoofdtekst. Red.
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[Slot van het Aanhangsel in 32]

Deel1 ii. De theorie omtrent kunst en techniek

§142. Inleiding

Heel wat korter dan de theorie omtrent de kennis kan in dit dictaat die
omtrent kunst en techniek [worden] behandeld. Te meer, daar ook hier weer
slechts in aanmerking komt wat nodig is voor Hoofddeel ii. De stof laat zich
vanzelf in tweeën splitsen.

Hoofdstuk i. De theorie omtrent de kunst

§143. Kunsttheorie en esthetica

’t Esthetische is een wetskring. De term “esthetica” bewaar ik voor de vak-
wetenschap omtrent het schone. Maar kunst is iets anders dan het estheti-
sche en kunsttheorie is een onderdeel der wijsbegeerte en niet ’n vakweten-
schap.

§144. Het grondschema en de doelstelling der kunst

Alle kunst onderstelt een kunstenaar, die werkzaam is met dingen in z’n
omgeving. Hij brengt door actieve combinatie van bepaalde, ten opzichte van
deze activiteit passieve dingen – bijvoorbeeld stenen en hout, stempelingsvor-
men en lak, omsluitende vorm en ingesloten inhoud, verf en doek – een nog
niet gevonden ding tot stand, dat – dit is z’n doelstelling – z’n esthetische
smaak bevredigt. Van de schemata is dat van actief-ik /passieve-omgeving
hier dus primair. De doelstelling is van beide te onderscheiden.

Hoofdstuk ii. De theorie omtrent de techniek

§145. Technè en kunst

Het optreden van de technisch-werkzame wijkt praktisch soms maar weinig
af van dat van de artiest. Het hoofdverschil ligt niet in de schemata, maar
in de doelstelling: niet de esthetische smaak, doch allerlei andere behoeften

1 De tekst heeft hier “Onderdeel”.
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zoeken in haar bevrediging. De verbinding met de vakwetenschap is bij
de technè vaak intenser dan bij de kunst. Zo steunt de chirurgie op de
organologie, de chemie op de fysica en organologie, ’t experiment op ver-
schillende vakwetenschappen. Vandaar ook de verwarring in terminologie
tussen technè en techniek.

§146. Techniek en theorie omtrent haar

De wijsbegeerte heeft hier weer allereerst te vragen naar de schemata en de
doelstelling. Het voorlopig antwoord op beide vragen bracht reeds de vorige
paragraaf.

Einde van het eerste Hoofddeel [1932].
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[Slot van het Aanhangsel in 39]

Deel ii. De theorie omtrent technè en kunst

§142. Inleiding

Heel wat korter dan de theorie omtrent de kennis kan in dit dictaat die
omtrent technè en kunst behandeld worden. Te meer, daar ook hier weer
slechts in aanmerking komt wat nodig is voor Hoofddeel ii. De stof laat zich
vanzelf in tweeën splitsen.

Onderdeel i. De theorie omtrent de technè

§143. Het historische en de technè

Het historische omvat meer dan de technè. Zelfs de subjects-objects-verhou-
ding in het historische is niet toereikend om duidelijk te maken wat technè
is: er is ook een praktisch verstaan van technè. Technè zelf is dan ook pas te
omschrijven als een praktisch werkzaam zijn in de verhouding van subject
tot object in de historische kring, waarbij het doel is praktische-historische
behoeften te bevredigen.

§144. Verhouding van technè en vakwetenschap

Technè vindt men in iedere cultuur. En nergens is ze zonder technisch denken
en kennen in de categorieën van middel en doel.

Intussen: praktisch denken en kennen is iets anders dan het beoefenen
en bezitten van wetenschap. Daarmee strookt, dat technè in haar primitieve
vormen los van de vakwetenschappen staat.

Geheel anders echter is deze verhouding in culturen met sterk ontplooide
vakwetenschap: hier steunt de technè op laatstgenoemde. Zo rust de chirur-
gie op de organologie, de chemie op de fysica en organologie, ’t experiment
op verschillende vakwetenschappen.

Vandaar echter ook de verwarring in terminologie tussen technè en tech-
niek.

§145. Technè en theorie omtrent haar

Technè is de praxis, techniek de wetenschap omtrent deze. De techniek is dus
een onderdeel van de historiewetenschap.
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Onderdeel ii. De theorie omtrent de kunst

§146. Het esthetische en de kunst

Het eerste omvat meer dan kunst. Ook hier is zelfs de subjects-objects-
verhouding in het esthetische niet1 toereikend om duidelijk te maken wat
kunst is: er bestaat een subjectief genieten van objectief natuurschoon, dat
wel esthetisch en toch niet artistiek is. Kunst is dan ook te omschrijven
als praktisch werkzaam zijn in de verhouding van subject tot object in de
esthetische kring, waarbij het doel is bevredigen van esthetische smaak.

§147. Verhouding van kunst en vakwetenschap

De esthetische functie ligt hoger dan de technische, staat dus verder dan deze
van de analytische af. Correlaat daarmee is de praktische kennis, bij de kunst
ondersteld, een hogere dan bij de technè, maar is tevens de verhouding van
kunst en vakwetenschap een lossere dan die van technè en laatstgenoemde.

§148. Kunst en vakwetenschap omtrent haar

Wel bestaat er wetenschap omtrent de kunst en haar onderstellingen. Intus-
sen verwarre men deze kunstwetenschap niet met esthetica, die breder is.

Einde van het dictaat [1939].

1 De tekst heeft “wel”.
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appendix iib

Het tweede hoofddeel van Isagôgè Philosophiae

Opmerking vooraf. Het tweede hoofddeel van Isagôgè Philosophiae is aan-
getroffen in de uitgave van 1932. Het staat ook bekend als Het voorlopige
negatieve resultaat.

Deze tekst wordt weergegeven samen met de grotendeels identieke tekst
van Hoofdstuk iii van “Deel i: Het systematische deel”, uit Vollenhovens
Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte (1933; pp. 49–67).
Dit hoofdstuk heeft als titel:De grondmotieven der on-schriftuurlijke wijsbe-
geerte. Deze gepubliceerde tekst vormt de referentietekst voor deze appendix.

In de noten worden de kleinere inhoudelijk relevante verschillen aan-
gegeven. Twee meer omvangrijke verschillen zijn in de weergave van de
hoofdtekst separaat aangegeven. Verwijzingen naar Isagôgè Philosophiae
(1932) worden hieronder aangegeven met “Is.Ph.”; die naar Het Calvinisme
en de Reformatie van deWijsbegeertemet “crw”.1 De ingevoegde paragraaf-
nummering is die welke de gebruiker van het enig bekende exemplaar van
deze tekst in de syllabusversie van 1932 heeft aangebracht.

Ten behoeve van het gebruik van deze tekst is hier een overzicht van de
inhoud, met indelingsletters en -cijfers volgens crw.

1 Voor een bespreking van de relatie tussen deze twee onderling verwante teksten, zie de “Alge-
mene inleiding” en ook de “Tekstverantwoording: de uitgaven van Isagôgè Philosophiae”.
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De grondmotieven der on-schriftuurlijke
wijsbegeerte /Het voorlopige negatieve resultaat

Inleiding

Methode

Indeling

A. De grondmotieven der on-schriftuurlijke wijsbegeerte in het algemeen
1. [De grens tussen God en kosmos]

a. [Motieven van het monisme: ontkenning van de grens]
b. [Motieven van het dualisme: erkenning van de grens]

2. [De schemata van theïsme en kosmisme]
3. [Noodzakelijke beperking]

A. De grondtypen
1. De subsumerende monisten

a. De pantheïsten
b. De pankosmisten

2. De dualisten
a. De partieel theïsten
b. De partieel kosmisten

[Samenvattende overweging]
B. Functie en samenhang

1. Functies
a. De pantheïsten
b. Het partiële theïsme

2. Samenhangen tussen subject en subject/object

[Overgang: de uitzondering van het partiële theïsme]

B. De grondmotieven der on-schriftuurlijke wijsbegeerte inzonderheid in het partiële
theïsme
i. Gemeenschappelijke motieven

1. [On-schriftuurlijke grensbepaling]
2. [Soevereiniteit naast God]
3. [Consequenties voor de religie]

[Overgang: naast gemeenschappelijke motieven ook twee andere overwegingen]
ii. Verschillen binnen het partiële theïsme

1. [Verschillen ten aanzien van de grensbepaling]
2. [Epifenomenalistisch versus aprioristisch]

iii. Enkele combinaties welke het partiële theïsme aangaat
1. [Verbinding met schemata van het kosmisme]
2. [Verbinding met akosmistische motieven]

[Slot]
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Inleiding

[147./32] 2-Na de behandeling van het voorlopige positieve resultaat, dat de
grondmotieven der schriftuurlijke wijsbegeerte behandelde, hebben we thans
stil te staan bij de grondmotieven der on-schriftuurlijke filosofie.-2

Zal dat systematisch geschieden, dan is het allereerst nodig dat we zien,
hoe ons een bij onze beschouwing passende rubricering van de grondmo-
tieven der niet-schriftuurlijke wijsbegeerte ontbreekt. Hoe vaak stelt men
bijvoorbeeld niet deïsme en pantheïsme nog als scherpe tegenstellingen, om
dan het eigen standpunt als “theïsme” te bestempelen! Nu mag, ook wan-
neer we menen, dat we zo niet verder komen, vooreerst geen ogenblik de
billijkheid uit het oog verloren. Er is een tijd geweest dat de Calvinisten zich
inderdaad op deze twee fronten hadden te weren en we kunnen er slechts
dankbaar voor zijn dàt het is geschied. En in de tweede plaats bedenke men,
dat de terminologie vaak inderhaast moest worden ontworpen, ja meestal
steunde op die van anderen, juist omdat het allereerst ging om de zaak. Schrij-
ver dezes heeft dan ook zelf eveneens het Calvinisme op wijsgerig gebied voor
“theïstisch” gehouden. Totdat een plaats in E Voto van Dr. Kuyper, waar
deze uitdrukkelijk bij de betekenis van dit woord – dat ook hij elders zonder
bezwaar gebruikte – stilstond en er iets verdachts in proefde,3 me ook ten
aanzien van de geschikheid dezer aanduiding sceptisch stemde.

Intussen met scepsis is op zichzelf weinig gewonnen: we hebben positieve
resultaten nodig.

Welke methode dient nu gevolgd om deze te winnen?

4-Methode-4

[148./32] Het ligt voor de hand, dat men bij een poging in deze richting
aanvankelijk meent te moeten afgaan op de typering door de auteurs zelf
gegeven. Doch al spoedig blijkt deze weg niet begaanbaar. Want ten eerste
lieten tal van scherpzinnige denkers zich bitter weinig gelegen liggen aan een
behoorlijke terminologische typering van hun systeem. Maar ook voorzover
men ánders te werk ging, valt er met de zo gewonnen gegevens toch niet
veel aan te vangen: de één volgt immers een terminologie die een ander juist

2 Niet in crw. 3 Voetnoot in crw: Dr. A. Kuyper, EVotoDordraceno (Amsterdam: Höveker en
Wormser, 1905) i, p. 178: “En met deze ‘leer aangaande God’ zal dan tevens het schermen met
het evenzeer Grieks-wijsgerige begrip van Theïstisch vanzelf verdwijnen. Dit toch zegt niets.
Hoogstens houdt het een ontkenning van het Deïsme en Polytheïsme in, maar het indringen van
het Pantheïsme belet het volstrekt niet, en de Unitariërs, gelijk de Groningers ten onzent, die
principieel de heilige Triniteit verwerpen, gebruiken het woord Theïstisch zelfs met voorliefde.”
4 Alleen in crw.
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bestrijdt en samenvoeging van de aldus verzamelde resultaten zou reeds op
de voornaamste punten – men denke bijvoorbeeld aan de betekenis, gehecht
aan het woord “God”! – tot de wonderlijkste tegenspraak leiden, en dus het
inzicht eer in de weg staan dan scherpen, zoals uit menige compilatie maar
al te duidelijk blijkt.

Derhalve rest geen andere weg dan de verschillende systemen te typeren
naar de antwoorden, die ze geven op scherp geformuleerde en behoorlijk
gerangschikte vragen.

Allicht zal men tegen zulk een methode het bezwaar opperen, dat het
resultaat waartoe ze leidt te veel het stempel van de onderzoeker zal dragen.

Daartegen valt echter tweeërlei op te merken. Ten eerste is dit bezwaar
minder groot dan men meent: beter een helder overzicht vanuit een bepaalde
instelling, dan een opsomming van vraagstukken en oplossingen zonder
perspectief. En ten tweede bedenke men, dat niet iedere instelling even veel of
even weinig waard is, zoals het relativisme meent: wanneer de vragen die de
typering beheersen, uit een schriftuurlijk denken zijn gesproten, biedt ook de
rubricering, op grond van de op deze vragen gegeven antwoorden gewonnen,
de nodige waarborg zakelijk gefundeerd te zijn. Zo vlei ’k me met de hoop,
dat het resultaat waartoe ik kwam ook voor anderen dan m’n principiële
medestanders bruikbaar moge blijken.

Indeling

[149./32] Nog een enkel woord over de indeling van dit hoofdstuk. Voorop
ga een rubricering der verschillende niet-schriftuurlijke systemen naar het
antwoord dat ze geven op de eerste vraag der wijsbegeerte, dus op die naar de
grens tussen God en kosmos; de nadere analyse van de antwoorden op enkele
secundaire, doch uiterst belangrijke vragen sluit onmiddellijk daarbij aan.

Daarmee zou ’k dit hoofdstuk feitelijk kunnen beëindigen, en overgaan
tot de behandeling van de historische stof. Nadere bestudering van de ont-
wikkelingsgang der filosofie brengt echter aan het licht, dat vooral één type
van on-schriftuurlijkewijsbegeerte het schriftuurlijk denkenmoeite bereidde.
Daarom is het goed 5-reeds in de systematiek-5 aan dit type – het partieel-the-
istische – in ’t bijzonder aandacht te besteden.

Derhalve deel ik dit hoofdstuk als volgt in:

A. De grondmotieven der on-schriftuurlijke wijsbegeerte in het algemeen.
B. De grondmotieven dezer wijsbegeerte, inzonderheid in het partiële the-

isme.

5 Alleen in crw.
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A. De grondmotieven der on-schriftuurlijke
wijsbegeerte in het algemeen

[150./32] 1. De eerste, al ’t overige beheersende vraag die aan een wijsgerig
denker ter typering van het door hem gewonnen resultaat dient gesteld is
deze, of daarin plaats is voor 6-het hoofdmotief der schriftuurlijke wijsbe-
geerte, dat is voor-6 de erkenning van een grens tussen God en kosmos.

Het antwoord op deze vraag kan ontkennend of bevestigend luiden.
Het monisme7 ontkent deze grens, het dualisme aanvaardt er een.8

Bezien we elk van beide echter nog iets nader.

a. Het monistisch antwoord kan steunen op zeer verschillende overwegin-
gen. Het kan de grens tussen God en kosmos loochenen omdat het òf
het bestaan van God òf dat van de kosmos ontkent: het is dan negerend
en valt uiteen in atheïsme en akosmisme. Het kan echter ook gegrond
zijn op een subsumering van God onder de kosmos of van de kosmos
onder God: het is dan subsumerend, nader, òf pankosmisme òf panthe-
isme.

b. Het dualisme erkent, dat de grens, naar welke we vroegen, bestaat. Doch
het on-schriftuurlijk dualisme – en dàt alleen is hier aan de orde – meent,
dat deze grens elders ligt, dan waar de Heilige Schrift haar plaatst. Het
kan dan nog twee kanten uit. In het eerste geval subsumeert het een
deel van wat de Schrift tot God rekent (één of meer Personen) aan de
kosmos – dan is het partieel kosmistisch. In het tweede geval houdt het
9-met de pseudo-religie-9 een deel van de kosmos voor goddelijk – het is
dan partieel theïstisch.

Doch, waarin deze motieven ook mogen verschillen, ze hebben alle dit ge-
meen, dat ze de soevereiniteit van de God der Schriften òf loochenen òf aan-
tasten. Want het monisme ontkent in z’n verschillende schakeringen iedere
grens en kan dus ook niet de wet Gods als zodanig erkennen. En het on-
schriftuurlijk dualisme acht òf partieel kosmistisch slechts een deel van God

6 Alleen in crw. 7 Vetgedrukte termen komen overeen met gespatieerde termen in de oor-
spronkelijke tekst. 8 Voetnoot in crw: Uiteraard mogen de termen “monisme” en “dualisme”
dan niet meer zonder nadere toevoeging ter aanduiding van iets anders gebruikt worden: het
standpunt van hem die slechts één functie aanneemt of niet meer dan twee functies onderscheidt
duid ik dan ook aan als “functie-monisme” respectievelijk “functie-dualisme”. 9 Alleen in
crw.
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soeverein òf meent partieel theïstisch, dat God Z’n soevereiniteit met een deel
van het geschapene moet delen.10

[Voortzetting alleen in crw]

[[150*./CRW]] 2. Ter typering van een systeem heeft men echter aan de
vermelding van het grondmotief niet genoeg: daarvoor is ook nodig, dat men
let op de schema’s die erin zijn gebruikt.

Uiteraard zien deze schemata steeds op de kosmos: zelfs wanneer men
meent ze ook in de uiteenzetting der opvattingen omtrent God te mogen
gebruiken, spelen ze toch steeds mede en zelfs in de eerste plaats een rol in de
leer omtrent de kosmos, dus in de kosmologie. En wijl van alle schepselen de
mens rechtstreeks in de meeste verbanden staat, komen de schema’s van een
wijsgerig systeem tot hun breedste ontwikkeling in dat deel der kosmologie
dat zich speciaal met de mens bezig houdt, dus in de antropologie. Vandaar
dat we ons hier tot laatstgenoemde kunnen beperken.

Nu vonden we bij de uiteenzetting der schriftuurlijke antropologie drie
grondverbanden. De eerste twee – het verband tussen verschillende dingen
en het verband tussen de verschillende functies van één en hetzelfde ding –
bleken geheel binnen de kosmos te liggen; het derde verband daarentegen, dat
der religie, bleek ons een relatie tussen God, Die boven de kosmos verheven
is, en het menselijk geslacht, dat tot de kosmos behoort.

Wendt men zich nu echter tot de niet-schriftuurlijke antropologie, dan
trekt het al spoedig onze aandacht, dat ze één dezer grondverbanden mist:
de religie als een niet tot de beide andere verbanden herleidbaar verband
vindt men hier niet.

Dat wil niet zeggen, dat deze wijsbegeerte geen oog zou hebben voor
de religie. Maar wèl, dat ze haar herleidbaar acht tot één der beide andere
grondverbanden.

10 Voetnoot in crw: Na deze rubricering verstaat men gemakkelijk de bezwaren tegen de
typering van het schriftuurlijke standpunt als “theïsme”, dat dan het midden zou houden tussen
pantheïsme en deïsme. Ze komen in ’t kort hierop neer: ¶ i) houdt het goede niet het midden
tussen twee kwaden: het staat ten opzichte van beide antithetisch; ¶ ii) is het deïsme slechts een
variatie binnen het pankosmisme: het beschouwt God immers als een machinebouwkundige;
¶ iii) kan men op deze wijze in het “monisme” nimmer onderscheiden het subsumerend en
negerend motief; toch is pantheïsme iets anders dan atheïsme, en pankosmisme iets anders dan
akosmisme; [Wellicht dienen “atheïsme” en “akosmisme” verwisseld te worden; red.] ¶ iv) is
de verwerping van de grensontkenning tegenover het deïstisch pankosmisme en het pantheïsme
niet voldoende om een systeem te typeren; ¶ v) is het gebruik van de term “theïsme” tot dat
doel dáárom aan bedenking onderhevig, wijl hij historisch zo zwaar belast is (zie noot 3).
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Dat laat zich ook verstaan: wie niet de ware God als soeverein over
heel de kosmos van het door Z’n wil geschapene en aan Z’n wetten onder-
worpene onderscheidt, moet de verhouding tussen Hem en de mens wel
intra-kosmisch opvatten. Derhalve is men hier bij de poging de religie te ver-
staan aangewezen op de beide andere grondverbanden, dus op die tussen de
verschillende dingen of tussen de verschillende functies van hetzelfde ding.

Heeft van deze twee nu één de voorkeur? Abstract redenerend zou men
zeggen van neen, en kunnen menen, dat de niet-schriftuurlijke wijsbegeerte
evengoed zal pogen zich van de religie rekenschap te geven met behulp
van het intra-kosmische schema “dit-dat” als door het schema, dat de ver-
scheidenheid en orde der verschillende functies aanduidt, en evenzeer intra-
kosmisch is.

Onderzoek van de concrete systemen leert intussen anders. Het brengt aan
de dag, dat de filosofie omtrent de religie wel degelijk aan één dezer schema’s
de voorkeur gaf. De prijs viel daarbij toe aan het schema dat in de orde
der functies een hoger en lager onderscheidt. Ook daar waar men de goden
van de mensen als een “gij” van een “ik” onderscheidt, karakteriseert men
ze toch gaarne met symbolen aan het verschil van hogere en lagere functies
ontleend.

Nu is al zulk pogen zonder enig voorbehoud reeds bij de dorpel af te wij-
zen. Want wanneer men spreekt van hogere en lagere functie richt men z’n
denken op verschillen die uitsluitend het kosmische raakt: “lager” betekent
hier dan ook alleen: “blijkens retrocipaties en objectsfuncties in de hogere
wetskringen als substraat ondersteld”, en “hoger” wil in dit verband slechts
zeggen: “rustend op de lagere functies die daarop ante-ciperen”. Doch op
’t ogenblik is niet de vraag aan de orde, of we de niet-schriftuurlijke opvat-
tingen van de religie mogen aanvaarden, maar een geheel andere, namelijk
deze, of we die opvattingen uit de grondmotieven dezer wijsbegeerte en het
verleden kunnen verstaan.

Dat nu is heel goed mogelijk. Gaan we daartoe uit van de stand van
zaken, zoals we die in de ware religie ontmoeten: wie in het verbond met
God staat betrouwt op Hem als op z’n vaste grond en roemt tegelijk Z’n
hoge majesteit. Welnu deze motieven van “grond” en “hoogheid”, die ook
in de pseudo-religie weerkeren, kon de on-schriftuurlijke wijsbegeerte het
makkelijkst verwerken in het schema der orde van lagere en hogere functies.
De verwarring van dit verschil deels met dat van sterrenhemel en aarde,
deels met dat tussen gezagdrager en ontzagbieder deed het overige. Zo vatte
men het echt- en vermeend-goddelijke functionalistisch op en dacht zich
anderzijds in de kosmologie bepaalde functies als goddelijk of aan de goden
verwant.

Niet in aller leven speelde echter de religie een even belangrijke rol:
reeds heel oud is het verzet in verschillende cultuurkringen gerezen tegen de
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verering der volksgoden, dat, waarlijk niet geboren uit schriftuurlijk denken,
ertoe leidde, dat men alle theïsme de rug toekeerde en zich, vervreemd van
de sacrale verbanden, zelfstandig tegenover z’n omgeving stelde.

Zo is het te verstaan dat enerzijds theïsme en functionalisme hand in
hand gingen, daarentegen in de kring der tegenstanders van beide, dus bij
de kosmisten, het verband tussen de onderling verschillende dingen op de
voorgrond stond. En tevens wordt duidelijk, dat de onderscheiding tussen de
functies het meest door theïsten is vooruitgeholpen, daarentegen de accen-
tuering van de individuele verschillen in eerst instantie aan kosmisten is te
danken.

Uiteraard stonden in de praktijk beide typen niet altijd onverzoend tegen-
over elkaar: zowel niet- als wel-opzettelijke verbindingen tussenbeide zijn
integendeel allerminst zeldzaam. Maar op deze in te gaan heeft hier geen
zin: in het historische deel zal ik nog gelegenheid te over hebben telkens op
ze te wijzen. Voor het ogenblik kan echter volstaan met de verklaring van
de voorkeur die theïsme en kosmisme voor bepaalde verbanden aan de dag
leggen.

[Voorzetting gezamenlijke tekst]

[151./32] 3. 11-Trachten we nu, rekening houdend zowel met de vroeger
gevonden grondmotieven als met de voorkeur van theïsme en kosmisme
inzake bepaalde verbanden, de grondtypen der on-schriftuurlijke wijsbe-
geerte te omschrijven.-11

Zal deze uiteenzetting echter niet te ingewikkeld worden, dan is beperking
noodzakelijk.

Daarom laat ik 12-ten eerste-12 het negerend monistisch hoofdmotief hier
buiten bespreking. Dat men dit kan doen zonder het overzicht in z’n geheel
te schaden, ligt dááraan, dat geen zijner twee submotieven ooit zelfstan-
dig voorkomt: wijl negerend zijn ze steeds verbonden met andere motieven.
Resten dus slechts de subsumerend-monistische en de dualistische antwoor-
den13-, dus enerzijds pantheïsme en pankosmisme, anderzijds partieel the-
isme en partieel kosmisme.

Daarbij letten we dan eerst – onder A – op beider grondtypen, om dan –
onder B – nog iets dieper in te gaan op de onderscheiding van functies binnen
het theïsme en op die van inter-individuele verbanden bij het kosmisme-13.

[Voortzetting tekst alleen in Is.Ph.]

11 Is.Ph.: Trachten we nu de consequenties te verstaan, tot welke de voorstanders van deze
systemen moeten komen. 12 Alleen in Is.Ph. 13 Alleen in crw.
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Een tweede beperking is deze, dat ik me thans bepaal tot de hoofdtypen, en
hier dus geen der vele verbindingen vermeld in welke ze historisch voorko-
men, en uit welke ze door analyse zijn gewonnen.

En tenslotte analyseer ik van de consequenties welke deze hoofdtypen
hier medebrengen slechts datgene wat onmiddellijk samenhangt met hun
leer aangaande het karakter van de vaste grond, dien ze uitsluitend of mede
binnen de kosmos menen te vinden.

[152./32] Met die “vaste grond” ben ik toegekomen aan datgene, wat men in
de gangbare wijsbegeerte met de maar al te vaak gebruikte term “substantie”
aanduidt.

Men schrikke hier niet van een vreemd woord, maar nog minder gebruike
men het zonder te weten wat het betekent. “Substantie” is de westerse
weergave van het Griekse woord “hypostasis” en beide termen betekenen
“vaste grond”. Houdt men dit vast, dan verstaat men waarom de Heilige
Schrift dit woord [voor zover het in aanmerking komt] alleen gebruikt ter
aanduiding van God, Die immers sinds de schepping alles draagt door het
woord Zijner kracht.

In tal van wijsgerige stelsels vindt men deze term echter gebruikt voor iets
dat tot het geschapene behoort: de substantie beschouwt men hier dan ook
als geheel of ten dele de kosmos immanent. Hier ligt de aanleiding voor de
verwarring van “substantie” en “ding”.

Men moge haar met schrijver dezes betreuren en afwijzen, aan de andere
zijde dient het bestaan dezer verwarring als feit geconstateerd. Wie dan ook
bij een poging de wijsgerige systemen te verdelen in theïstische en kosmi-
sche wilde uitgaan van het verschil in het gebruik der woorden “ding” en
“substantie” zou onherroepelijk stranden. We moeten dus, hoewel het ver-
schil van “substantie” en “ding” handhavend, voor de onderscheiding van
theïstische en kosmistische motieven in anderer gedachtegang trachten een
beter criterium te vinden dan het gebruik van deze termen kan bieden.

Maar waar?
Het antwoord op deze vraag is niet zo moeilijk te geven, wanneer men

maar rekening houdt met de geweldige rol welke aan de religie, niet alleen
aan de ware, maar ook aan de valse in het leven toekomt, en dat niet slechts
wanneer men haar aanvaardt, maar evenzeer wanneer men haar òf omduidt
òf openlijk bestrijdt.

Wijl het ons hier om de grondmotieven der on-schriftuurlijke filosofie is
te doen, hebben we hier alleen te letten op de valse religie.

Welnu, zij onderscheidt zich juist hierin van de ware, dat ze het ver-
bond van de soevereine God niet erkent. Daarmede vervalt echter voor
de wijsbegeerte die van haar uitgaat iedere grond behalve de functies ook
nog het hart te onderscheiden. Dat is de diepste grond waarom alle paga-
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nisme functionalistisch denkt. Maar daarom zal ook het hier aan de orde
zijnde verschil tussen theïsten en kosmisten in beider functietheorie dienen
gezocht.

Hier is het dan ook metterdaad te vinden. Herinneren we ons slechts
de twee grondverscheidenheden die we bij de functies aantroffen, namelijk
die tussen hogere en lagere functies van hetzelfde ding en die tussen de
overeenkomstige functies van verschillende dingen. Welnu, de pseudo-religie
leeft bij het verschil tussen hoger en lager; daarentegen zal wie min of
meer koel staat ten aanzien van de pseudo-religie en toch het paganistisch
standpunt niet prijsgeeft, onwillekeurig zowel de relaties tussen de dingen
onderling als hun individuele verschillen op de voorgrond stellen. Zo wordt
het verstaanbaar dat de theïsten denken in het schema “hoger-lager”, de
kosmisten daarentegen in de categorieën “dit-dat”.

[153./32] Nu ’t verschil tussen theïsme en kosmisme, dat de indeling in
monisme en dualisme kruist, duidelijk zal zijn geworden, kunnen we de
hoofdtypen iets duidelijker schetsen.

[Voorzetting gezamenlijke tekst]

14-A. De grondtypen-14

1. De subsumerende monisten 15-stellen zich ermee tevreden één substantie
of ding aan te nemen-15.

a. De pantheïsten onder hen 16-denken, wijl theïstisch, in het schema van de
functie-verschillen.-16 Op dit standpunt kan men dan nog weer twee richtin-
gen uit: òf men zoekt de 17-monistisch aangenomen-17 eenheid in het lagere
deel van de kosmos en acht het hogere daarop rustend – men aanvaardt dan
de epifenomenalistische theorie – òf men verheft het hogere in het gescha-
pene tot vaste grond en waant dan, dat het lagere dit in de lucht zwevende
vooronderstelt – dat is de leer der aanhangers van het apriorisme –. In het
eerste geval heeft men voorkeur voor beelden aan de groei ontleend, – men
denke aan de physis-leer der oude Ioniërs –, de aprioristen daarentegen – zo
bijvoorbeeld de Neoplatonici – gebruiken graag de uitstraling van het licht
der zon als symbool.

14 Alleen in crw. 15 Alleen in Is.Ph. 16 Is.Ph.: zien – wijl theïsten – hun hypostasis als een
functie of als een groep van functies. 17 Alleen in crw.
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b. De pankosmisten 18-gaan van de individuele dingen en hun onderlinge ver-
houdingen uit. Evenmin als de pantheïsten de grens tussen God en kosmos
ziende,-18 passen zij voorts zonder schroom het begrip van het ding en van
de verhoudingen in welke het tot andere dingen staat ook op God toe. De
motieven ontleent men hier uiteraard niet aan lichtval en groei, maar aan de
politieke worsteling, de chemische technè en de waarneming. In de politieke
strijd betwisten de groepen elkaar de invloed op het volksleven; in de che-
mie ontleedt men één ding in verscheidene andere of verbindt vele dingen tot
één: hier werken stoffen, maar ook mensen met hun materiaal en materie –
bijvoorbeeld met hun gietvormen en vloeibaar metaal –; bij de waarneming
staat de waarnemende tegenover de waargenomen materie.19 De toon is hier
dan ook een geheel andere dan bij de theïsten: op de voorgrond staan 20-de
inter-individuele verbanden. In de eerste plaats die tussen de éne subjects-
functie en de andere: zo tussen subjectsfuncties van mensen in de politieke
strijd en tussen die van stoffelijke dingen bij chemische verbinding en ontbin-
ding.-20 De tweede is de verhouding tussen subject en object, dus bijvoorbeeld
tussen de waarnemende mens en 21-het waarneembare van-21 fysische din-
gen.

2. De dualisten kunnen zich in de volstrektheid van al deze theorieën niet
vinden, al achten ze in haar wel iets goeds aanwezig.

a. Zo aanvaarden de partiële theïsten wel 22-iets goddelijks, dat-22 ook binnen
de kosmos ligt, maar dat bestrijkt toch niet – als bij het pantheïsme – al het
kosmische: denkt men aprioristisch, dan merkt men hier op, dat het licht valt
óp iets anders, op de donkere aarde, of op dingen die schaduwen werpen,
ook al zijn het mensen, die, als Orpheus, god Helios aanbidden. En de meer
epifenomenalistische denker spreekt nog wel van 23-beweging en groei, maar
ook van gestolde en-23 uitgegroeide vormen, die hier dus totaal iets anders
zijn dan de vormen van de technicus.
b. Evenzo aanvaarden de partiële kosmisten wel de mogelijkheid, 24-zonder
machtiging van de woordopenbaring de schemata van inter-individuele ver-
banden-24 op God toe te passen, maar ook zij lopen dit pad niet geheel
af.

18 Is.Ph.: daarentegen vatten hun hypostasis als een ding op. De grens tussen God en kosmos
niet ziende, 19 In Is.Ph. is de volgorde van de thema’s: chemie, waarneming en politiek.
20 Is.Ph.: twee binnen de kosmos voorkomende verhoudingen. De eerste is die tussen de
subjectsfuncties: zoo bijvoorbeeld bij de verbinding en scheiding der elementen en bij de
politieke strijd. 21 Is.Ph.: de psychische objectsfuncties der door hem onderzochte 22 Is.Ph.:
een hypostasis die 23 Is.Ph.: groei, maar ook van vaste 24 Is.Ph.: buiten de machtiging van de
woordopenbaring kosmische schemata
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Wanneer men beide standpunten, het monistische en het dualistische, met
elkaar vergelijkt, schijnt het tweede de voorkeur te verdienen: snijdt het niet
menige eenzijdigheid af? Daarentegen staat, dat men, om dit resultaat te
winnen, de éne kosmos in twee hopeloos gescheiden stukken breekt, zodat,
ook op het standpunt van die wijsgeren welke geen rekening houden met de
Heilige Schrift, het nog zeer de vraag is of dit nadeel, alle on-schriftuurlijk
dualisme eigen, niet opweegt tegen het voordeel, waarop het zich tegenover
de monisten kan beroemen.

Wie buigt voor Gods woord behoeft in deze strijd geen partij te kiezen:
beide groepen, zowel deze dualisten als de monisten, begaan dezelfde fout: ze
zoeken de vastheid dáár waar deze niet is te vinden, namelijk in het schepsel.

[154./32] Het voorgaande noopt ons iets dieper in te gaan op de voornaamste
theorieën inzake de functies en inzake de 25-samenhang van subject met
mede-subject-25 en object.

26-B. Functie en samenhang-26

1. Eerst dan de opvattingen omtrent de functies. Deze vinden we, als gezegd,
het scherpst uitgewerkt bij de theïsten, wat ons niet bevreemdt, gezien het ver-
band tussen overwegend 27-functionalistisch-27 en theïstisch denken, boven
opgemerkt. We hebben hier dan ook alleen op hen te letten, dus op de pan-
theïsten en de partiële theïsten.

a. De pantheïsten, hoewel (subsumerende) monisten in de leer omtrent de
verhouding tussen God en kosmos, behoeven daarom nog allerminst nu ook
in de theorie omtrent de functies het monisme aan te hangen: in de neopla-
tonische leer der realiteits- en volkomenheidsgraden schuilt wel degelijk de
onderscheiding van heel wat functies. Intussen treft men daarnaast bij tal
van pantheïsten 28-wel degelijk ook functie-monisme aan, dat wil zeggen-28

het pogen alles onder één noemer te brengen. Natuurlijk staan, wanneer men
die kant op wil, verschillende wegen open. Om niet meer dan enkele theorie-
en te noemen: men beschouwt de wereld bijvoorbeeld als louter psychisch
(psycho-monisme), als louter denken (logo-monisme) of als louter kracht
29-(energetisch monisme). Al deze standpunten kan men uiteraard alleen ver-
dedigen-29 doordat men het eigenaardige van al het overige in de kosmos
miskent.

25 Is.Ph.: verhouding van subject 26 Alleen in crw. 27 Is.Ph.: substantialistisch 28 Alleen in
crw. 29 Is.Ph.: (dynamisme), wat uiteraard alleen kan,
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b. 30-Voert,-30 naar we zagen, het monisme inzake de verhouding tussen God
en kosmos niet noodzakelijk 31-tot consequenties-31 in de theorie omtrent
de functies, bij het partiële theïsme staat het anders: het stellen van een
beperking aan apriorisme en epifenomenalisme sluit immers reeds de erken-
ning van een minimaal functie-verschil in. Heeft men eenmaal dit standpunt
aanvaard, dan staat de weg voor de erkenning ook van functie-verschillen
binnen elk der beide pseudo-substanties open, ook al is het niet noodzake-
lijk dat men deze nu ook inslaat. Maar, wijl ’k toch nog op de grondmotieven
van het partiële theïsme nader terugkom, kan ’k dit verschil hier laten rus-
ten.

[155./32] 2. Voor de scherpe uitwerking van de verschillen tussen subject en
subject en tussen subject en object kan men van het theïsme uiteraard niet
veel verwachten: z’n aandacht wordt vooral door het verschil tussen hoger en
lager geboeid: hoe lang heeft het bijvoorbeeld niet bij Plato geduurd, voordat
hij in de kentheorie aan de waarneming een plaats naast de apriorisch opge-
vatte kennis inruimde! Op beter resultaat valt te rekenen, wanneer we ons
ten aanzien van dit punt tot de kosmisten wenden, in wier systemen immers
het ding en de verschillen tussen de dingen een overwegende rol spelen.

Het onderscheid tussen partieel- en pan-kosmisme, vroeger vermeld,
raakt alleen de opvattingen der kosmisten omtrent God: inzake de kosmos
bestaat er tussen beide geen verschil.

Ter verklaring van de tegenstelling in het kamp der kosmisten tussen
objectivisme en subjectivisme hebben we dus op bepaalde standen van zaken
binnen de kosmos te letten.

Ook bij de bespreking van deze tegenstelling bepaal ik me tot het hoofd-
type, dus tot het zuivere kosmisme: derhalve laat ik hier terzijde de beperking,
die dit motief soms ondervindt door de invloed van a-kosmische motieven,
die soms subjectivisten er toe verleidde het bestaan 32-van een of meer-32

objectsfuncties te loochenen, en anderzijds objectivisten het bestaan 33-van
een of meer-33 subjectsfuncties over het hoofd deed zien.

Welkemotieven beheersen – zo vraag ik dus – het geschil dat subjectivisten
en objectivisten binnen de kring der aanhangers van het zuivere kosmisme34

verdeeld houdt? Om deze vraag te beantwoorden is het nodig eerst te letten
op datgene wat beide groepen gemeen hebben: een geschil is immers alleen
te verstaan wanneer men het ziet tegen de achtergrond van de gemeenschap-
pelijke probleemstelling. Gaat men in dit geval op de grondmotieven terug,
dan blijken deze – gelijk we reeds vroeger vonden – ontleend aan de chemie
en aan het technische en politieke leven.

30 Is.Ph.: Brengt, 31 Is.Ph.: monisme mee 32 Is.Ph: der 33 Is.Ph: der 34 Hier heeft crw
“kosmische”.
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Letten we eens op elk deze factoren afzonderlijk.
De scheikundige is afhankelijk van de aard der dingen, die hij ontleedt

of verbindt. Meestal zijn dit fysische dingen – de proeven op het terrein
der kruising beschouwt men nu eenmaal meestal niet als vallend onder
chemische analyse en synthese –. Omtrent het bereikte resultaat verkrijgt
de chemicus echter kennis door waarneming, met welke hij zich reeds op
niet-fysisch terrein bevindt, de waarneming vangt immers eerst aan bij het
psychische. De waargenomen fysische dingen zijn dan ook, als waargeno-
men, niet fysisch, maar psychisch; met andere woorden wat de chemicus
waarneemt, kleur, glans, hardheid, enzovoorts, is het waarneembare, dat
is de psychische objectsfunctie der fysische dingen, en het aldus waargeno-
men ding is niet meer louter een fysisch ding, maar “materie”, op welke
oog en hand bij de waarneming in het ledige – dat wil zeggen dáár waar
voor de waarnemende niets valt te ontwaren – stuiten. Nu zijn deze psy-
chische objectsfuncties in de eerste plaats afhankelijk van de subjectsfuncties
der waargenomen dingen: dat de waarneembare kleur van zilver een andere
is dan die van goud ligt aan het verschil tussen die beide metalen. Daarom
is het wel te verstaan dat men, objects- en subjectsfuncties niet onderschei-
dend, in de chemie objectivistisch sprak over de menging van kleur, glans,
enzovoorts, in stee van over het verband dat de onderhavige fysische dingen
in hun subjectsfuncties aangingen35-, op grond van welk verband nu ook de
kleur, de glans enzovoorts een wijziging onderging-35. Zo kwam men er toe
de fysische eigenschappen zelfs te willen verklaren uit de psychische objects-
functie! Wie daarentegen van de subjectsfuncties uitging, liep, wanneer hij
evenmin subjects- en objectsfuncties onderscheidde, gevaar de objectsfunc-
ties subjectivistisch als psychische subjectsfuncties te duiden.

Steun ontving de laatste opvatting niet weinig uit het technische en poli-
tieke leven. Ook daar is een technische materie, die na bewerking zich leent
tot samenvoeging in een groot geheel, dat beantwoordt aan het project van
de bouwer, en een juridische materie, die op positivering van de rechtsorde
wacht. Maar daar is ook de mens, die het bouwplan ontwierp, en de partij
die strijdt om het overwicht bij de beslissing inzake de formulering van de
positieve wet. En wie ook dit ziet, staat op kosmistisch standpunt terstond
bloot aan het gevaar menselijk weten en kunnen te overschatten.

De strijd tussen subjectivisten en objectivisten is intussen allerminst tot
het terrein der kennis en nog minder tot dat der wetenschappelijke kennis
beperkt: men denke slechts aan de kamp inzake het fysische in de oudheid
tussen het subjectivisme der Stoa en het objectivisme dat de Epicureeën op dit
punt verdedigden en aan de tegenstelling tussen energetisme en materialisme
ook in de jongste ontwikkelingsfase der fysica.

35 Alleen in crw.
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[156./32] Uiteraard leent dit gedeelte zich tot een veel bredere uitwerking.
Zulk een nadere analyse zou echter alleen dán zin hebben, indien het in

de bedoeling lag in het tweede deel van dit werk36 de ontwikkeling van al
deze motieven even omstandig na te gaan.

Dat is echter niet het geval: de opzet van genoemd deel is niet de geschiede-
nis der wijsbegeerte tot de zestiende eeuw in haar geheel te beschrijven. Wijl
het hier immers om de reformatie van het wijsgerig denken is te doen, dient
èn nu èn straks bij het raadplegen van het verleden de aandacht geconcen-
treerd op dié motieven der on-schriftuurlijke filosofie die voor de wijsgerige
bezinning der Christenen de gevaarlijkste bleken. En alleen van déze motie-
ven is een nadere analyse hier op haar plaats.

Welke waren deze nu?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we reeds thans even

terug naar de eerste eeuw onzer jaartelling, toen het Evangelie werd gepre-
dikt rondom de Middellandse zee. Niets is minder juist dan de beschouwing,
welke, vergetend het verschil tussen het Evangelie en hen die het hoorden,
droomt van een zuiver oer-christendom. Integendeel – ontzettend groot was
het gevaar, dat deze bevolking met haar door en door heidense, doch over-
oude cultuur, die haar uiteraard lief was, het Evangelie niet verstond, óók
dan wanneer ze meende het te kunnen aanvaarden, ja misschien dán vooral,
en reeds in het Nieuwe Testament komen dan ook tal van terechtwijzigingen
37-voor van leden der gemeente die min of meer ketterse meningen voorston-
den.-37

Inzonderheid de meest-ontwikkelden onder de eerste Christenen bedreig-
de dit huiveringwekkend misverstand. Want juist op hen rustte de taak de
hoofdinhoud van het Evangelie in het Oude en Nieuwe Testament weer te
geven in een taal die sprak tot hun omgeving.

Dat ze die taak hebben gezien eert hen.
En ook de wijze waarop ze haar hebben uitgevoerd, dwingt voor een deel

wel onze bewondering af. Want de mening wan Bréhier38 cum suis, als zou
de jonge Christenheid op de wijsbegeerte niet een vrij diepe invloed hebben
uitgeoefend, is toch niet juist. Men denke maar eens aan de doorwerking
van dit “patristisch” denken op de Middeleeuwen en op het verschil tussen
de wijsbegeerte van laatstgenoemd tijdvak en die der Renaissance!

Zien we echter nader toe, dan valt onze aandacht op een merkwaardig
verschil. Zolang het gaat om afweer van het monisme zijn de Christenen van

36 Binnen het kader van Is.Ph. doelt Vollenhoven op het dictaat van zijn historische colleges,
“conspectus historiae philosophiae” [“overzicht van de geschiedenis van de filosofie”]; binnen
crw gaat het om het tweede hoofddeel, namelijk “Deel ii: Het historische deel”, vanaf blz. 69.
37 Is.Ph.: van min of meer ketterse meningen voor. 38 Voetnoot in crw: Em. Bréhier, Histoire
de la philosophie (Paris: Félix Alcan, 1928) i, pp. 486–522.
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die dagen zich het gevaar van verleiding duidelijk bewust: zelfs een Orige-
nes aanvaardt het 39-neoplatonisme van zijn tijd-39 niet zonder ingrijpende
reserves.

Anders staat het ten aanzien van het dualisme.
Dat geldt niet zozeer de houding tegenover het partiële kosmisme, gelijk

blijkt uit de strijd tegen het monarchianisme en tegen z’n uitloper in de
40-leer omtrent de Middelaar bij-40 Arius. Want wèl werd de overwinning
op het Arianisme slechts met moeite bevochten. Doch men vergete niet, dat
dit goeddeels voortvloeide uit de houding van het hof. Op de motieven van
de Byzantijnse keizer in te gaan is thans niet nodig: ik kom later vanzelf op dit
punt terug [in het historische deel; red.]. Hier is ’t voldoende te constateren,
dat, toen het hof eenmaal op dit punt òm was, ook spoedig de kracht van
het Arianisme in de rijkskerk was gebroken.

Des te scherper steekt tegen deze achtergrond de weifeling 41-veler Chris-
tenen-41 ten aanzien van het partiële theïsme af. Deze dwaling heeft de
Christenheid ook later op haar pad als een schaduw gevolgd. Vandaar dat
het uiterst lonend is de motieven van dìt type van wijsgerig denken nog wat
nader te bezien.

B. De grondmotieven der on-schriftuurlijke
wijsbegeerte, inzonderheid in het partiële theïsme

[157./32] i. Voorop ga datgene waarover onder de vertegenwoordigers van
dit type geen verschil van mening heerst.

1. Het partiële theïsme is allereerst on-schriftuurlijk. Dat heeft het zowel met
alle monisme als met het partiële kosmisme gemeen. Met het laatstgenoemde
stemt het voorts dààrin overeen, dat het in onderscheiding van het monisme
wèl een grens erkent tussen het zijns inziens goddelijke en het overige – dus
dualistisch is –, doch deze grens verkeert trekt, dat wil zeggen niet dáár
waar de Heilige Schrift ons zegt, dat de grenslijn tussen God en kosmos
loopt. Doch terwijl het partiële kosmisme iets van God tot de kosmos rekent,
beschouwt het partiële theïsme nu omgekeerd iets dat tot de kosmos behoort
als goddelijk, vandaar het laatste deel van z’n naam. In deze vergoddelijking
gaat het partiële theïsme echter niet zo ver als het pantheïsme: liever dan
dit pad tot het einde àf te lopen, maakt het onderweg halt: daarop wijst de
bijvoeging “partieel”.

39 Is.Ph.: oudere, dat wil zeggen voor-plotinische, neoplatonisme 40 Is.Ph.: Christologie van
41 Alleen in crw.
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[158./32] 2. Het partiële theïsme acht voorts het éne van de twee delen die het
in de kosmos onderscheidt, namelijk dàt 42-hetwelk-42 zijns inziens goddelijk
is, naast God soeverein over het andere deel. Volgens deze theorie deelt dus
de hoge God Z’n soevereiniteit met een deel van het geschapene.

[159./32] 3. Ook inzake de religie brengt deze theorie natuurlijk haar conse-
quenties mee. Ze ontkent immers de grens tussen God en het haars inziens
soevereine deel van de kosmos. Daarom moet ze wel aanvaarden, dat dit deel
tot God in een andere verhouding staat dan de rest van de kosmos. Terwijl
ze dus het verschil tussen twee bepaalde functies, die toch beide tot de kos-
mos behoren, maakt tot een slechts moeizaam te overbruggen kloof, komt
het haars inziens goddelijke deel van het geschapene op voet van gelijkheid
met God te staan! Zo is de religie hier dan ook niet een liefdevol gehoorzaam
dienen van de God des verbonds, maar 43-een leven in de waan Zijn evenknie
te zijn, die het lagere in de mens op dezelfde wijze beheerst als Hij dat het
lagere in de wereld buiten de mens doet.-43

Deze dwaling inzake de religie werkt uiteraard ook door in de opvatting
van de toestand na de zondeval. Want ook indien hij laatstgenoemde aan-
vaardt, zal de aanhanger van het partiële theïsme toch loochenen, dat de
mensheid en elk harer leden geheel verdorven is: hij zal immers een uitzon-
dering maken voor het theïstisch opgevatte deel, het moge dan “verstand”,
“rede”, “wil” 44-of “geest”-44 heten. In nauw verband daarmede staat het on-
schriftuurlijke in de doodsopvatting dezer richting: want moge men al aan
dit theïstisch opgevatte deel de zondige daden toeschrijven, de aanleiding tot
deze schuilt toch in het andere deel, derhalve is de scheiding daarvan met
vreugde te begroeten. En tenslotte tast deze theorie ook het genadebegrip
aan: op wat goddelijk is kan God immers niet toornen; dat Hij werkelijk Zijn
gelaat voor dat hogere zou verbergen is uitgesloten: de toorn Gods wordt hier
opgevat als een schrikbeeld, geschapen 45-hetzij voor het lagere volk, hetzij-45

door het kwade geweten.

Over de juistheid der voorgaande stellingen is al wat “partieel theïstisch”
mag heten het eens. In verband met het belang van deze richting voor m’n
onderwerp, moet ik echter, anders dan bij de analyse van de overige typen,
hier nog twee andere zaken te berde brengen: ten eerste dien ik even de
aandacht te vestigen op de kwesties die deze groep verdelen, en vervolgens
nog te laten zien, welke verbindingen dit type van wijsgerig denken met
andere motieven kan aangaan.

42 Is.Ph.: hetwelk tot de op dit standpunt aanvaarde substantie behoort en dus 43 Is.Ph.: het
ingebeeld beleven van een unio substantialis [vereniging van substanties]. 44 Alleen in crw.
45 Alleen in crw.



paragrafen [147]–[164] 379

2009052. Eisagoge. 04_Appendices1. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 379.

[160./32] ii. Eerst dus enkele punten in welke de aanhangers van het partiële
theïsme onderling verschillen.

1. De eerste vraag bij wier beantwoording op dit standpunt geschil rijst,
en die hier dus dient genoemd, is deze, waar dan toch wel de volgens deze
groep dwars door het geschapene lopende grens mag liggen. Verdeeldheid op
dit punt kan dáárom moeilijk uitblijven, wijl wie de grens elders trekt dan
waar ze inderdaad ligt, vanzelf in z’n uitspraak een element van willekeur
moet opnemen. Het verschil ten deze tussen de aanhangers van het parti-
ele theïsme is dan ook ongemeen groot. De één zoekt de grens tussen het
mathematische en de beweging, een tweede paalt vitalistisch het fysische
scherp van het organische af, een derde meent dat alles staat en valt met de
onderscheiding van “psychè” en “sooma”, nog een ander vat het psychische
met het somatische samen en meent een gezochte insnijding te ontwaren
tussen dit “animale” leven en de menselijke “geest”. Zo kan men doorgaan:
ook zij die de grenslijn tussen het juridische en ethische of tussen het ethische
en pistische trekken behoren tot deze groep.

[161./32] 2. Niet minder belangrijk dan de beantwoording van de vraag
naar de plaats der willekeurige grens schijnt me echter voor de kennis van
een bepaalde schakering binnen het partiële theïsme, de kwestie, of men
epifenomenalistisch dan wel aprioristisch denkt.

“Worden of zijn?”, “relatief of absoluut?” zijn de minder duidelijke maar
meer bekende termen met welke men deze strijd over “epifenomenalistisch
of aprioristisch?” binnen de kring der partiële theïsten gevoerd, tracht te
typeren. Andere vraagstellingen als bijvoorbeeld “levens- of bewustzijnsfi-
losofie?” vallen eveneens onder deze rubriek: ze onderscheiden zich van de
andere formules slechts door de verbinding 46-van hetzelfde dilemma-46 met
een bepaald antwoord op de reeds behandelde vraag naar de plaatsing van
de pseudo-grens.

Men ziet: tal van eeuwenoude themata der wijsbegeerte zijn niets dan
47-formules welke dienen ter typering-47 van de strijd tussen groepen die wel
een verschillend antwoord geven, maar – op dezelfde vraag!

[162./32] iii. Tenslotte – om het beeld te voltooien – enkele combinaties
welke het partiële theïsme al zo aangaat. 48-Ook hier schijnt me beperkingen
gewenst en bepaal ik me dan ook tot de kosmologie.-48

46 Alleen in crw. 47 Is.Ph.: formuleringen 48 Alleen in crw.
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1. Daar is in de eerste plaats 49-de verbinding van partieel-theïstische motie-
ven met schemata van het kosmisme. Opname van deze schemata drijft-49 de
voorstanders van dit gecompliceerde partiële theïsme uiteen in subjectivisten
en objectivisten 50-die de objectsfuncties respectievelijk de subjectsfuncties
onjuist opvatten-50. Vandaar bijvoorbeeld ondanks de overeenstemming ten
aanzien van het epifenomenalisme, de strijd tussen de volgelingen van Hera-
clitus en Pythagoras.

[163./32] 51-2. Tenslotte dient nog de aandacht gevestigd op de verbinding-51

van het zo-even besproken gemengde type met akosmistische motieven, die
uiteraard binnen het partiële theïsme nooit meer dan een partiële betekenis
52-kunnen hebben. In-52 de theorie omtrent de kosmos leidde deze verbin-
ding tot een verscherping van de strijd tussen subjectivisten en objectivis-
ten. Want tal van aanhangers der eerstgenoemde richting komen door het
partiële akosmisme ertoe de objectsfuncties niet maar onjuist op te vatten,
maar zelfs het bestaan dezer functies op bepaalde terreinen te loochenen.
Het bekendste voorbeeld daarvan vindt men in het “nominalisme”, dat het
bestaan der logische objectsfuncties ontkent53-, wier betekenis anderzijds
door de voorstanders van het “realisme” werden overschat. Op de bete-
kenis van een en ander kan ik hier niet ingaan: deze tegenstelling wordt
vanzelf duidelijker wanneer men de concrete gang van zaken in het verle-
den bestudeert. Hier is het voldoende te laten zien, hoe deze tegenstelling
haar grond vindt in een verschil tussen combinaties binnen het partiele the-
isme-53.

[164./32] Daarmede ben ik toegekomen aan het eind van m’n tweeledig
overzicht inzake de grondmotieven der on-schriftuurlijke wijsbegeerte.

De eerste indruk bij m’n lezers zal allicht zijn, dat de hier gebruikte
terminologie nogal afwijkt van de gangbare.

49 Is.Ph.: de verbinding met het kosmisme, hier uiteraard het partiële kosmisme. Zij is mogelijk
krachtens de ook reeds elders gesignaleerde verwarring van substantie en ding. Gaat het parti-
ele theïsme deze verbinding aan, dan brengt dat uiteraard z’n consequenties mede. ¶ a. Ten
eerste drijft opname van het (partiële) kosmisme 50 Alleen in crw. 51 Is.Ph.: b. Vasthouden
aan dit complex in de theologie leidt tot een kosmistische opvatting inzake een deel van datgene
wat goddelijk is en ook door het onvermengde partiële theïsme ongedeeld als goddelijk wordt
erkend. Vandaar bijvoorbeeld de bestrijding die de juridische constructies van het monarchi-
anisme en z’n adoptiaanse uitloper (Arius) ook van partieel-theïstische zijde ondervond. ¶ 2.
Ten slotte vraagt nog de verbinding 52 Is.Ph.: hebben. De mogelijkheid dezer verbinding berust
weer op de verwarring van substantie en ding. ¶ a. In 53 Alleen in crw. In Is.Ph. leze men hier: ¶
b. In de partieel theïstische opvatting omtrent God leidt deze verbinding, anders dan de vorige,
niet tot een conflict met het partieel-theïstisch uitgangspunt; intussen voert het individualisme
hier wel tot loochening der eenheid in God (tritheïsme).
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Doch dan zij tweeërlei opgemerkt:
In de eerste plaats mogen m’n geestverwanten bedenken dat de gangbare

wijsbegeerte, niet alleen in haar grondconcepties, maar ook wel degelijk in
haar terminologie zo door en door gedrenkt is in on-schriftuurlijke motie-
ven, dat het kritiekloos overnemen van deze termen slechts tengevolge kan
hebben, dat men zonder het te merken ook de daarin vertolkte gedachten
overneemt.

En in de tweede plaats zullen alle deskundigen onder m’n lezers weten,
dat de gangbare terminologie, wijl product van heel wat compromissen en
synthesen, door haar veelduidigheid èn in de systematiek èn in de tekening
van het verleden vrijwel onbruikbaar is. Vandaar dan ook het grote aantal
pogingen hier helderheid te brengen. Vergelijkt men echter het bijvoorbeeld
in de symbolische logica en de fenomenologie bereikte resultaat met het hier
voorgeslagene, dan zal men moeten toegeven, dat het voordeel der grotere
helderheid ongetwijfeld aan deze zijde is, een voordeel dat overigens ieder
het zijne kan maken die werkt bij het licht, dat schijnt ook in de duisternis
van onze tijd.
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appendix iii

Overzichten

Overzicht van de indelingsstructuur van Isagôgè Philosophiae

Opmerking: In de eerste, derde en vierde kolom wordt, bij klein verschillen
in formulering van de indelingsaanduiding tussen de verschillende uitgaven
binnen die kolommen, uitgegaan van de meest recente uitgave.

Indelingsstructuur
1941–1945

Indelingsstructuur 1939 Indelingsstructuur
1932–1937

Indelingsstructuur
1930–1931

Woord vooraf. Inleiding. Inleiding. Inleiding.

Hoofddeel i. Het
voorlopige positieve
resultaat.

Hoofddeel i. Het
voorlopige positieve
resultaat.

Hoofddeel i. Het
voorlopige positieve
resultaat.

Inleiding. De plaats van
de wijsbegeerte in de
kosmos en haar taak.

Inleiding. De plaats van
de wijsbegeerte in de
kosmos en haar taak.

Deel i. De plaats der
wijsbegeerte in de
kosmos en haar taak.

Deel i. De plaats der
wijsbegeerte in de
kosmos en haar taak.

Deel i. Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
hemels subjècte.

Deel i. Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
hemels subjecte.

Deel ii.
[Verscheidenheid
en] combinatie bij de
bepaaldheden van het
hemels subjècte.

Deel ii. De eerste
bepaaldheid in de
kosmos en haar
verscheidenheid.

Deel ii. Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
aards subjècte.

Deel ii. Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
aards subjecte.

Deel iii. Verscheiden-
heid en combinatie bij
de bepaaldheden van
het aards subjecte.

Deel iii. Verscheiden-
heid en combinatie bij
de bepaaldheden van
het aards subjècte.

Inleiding. Inleiding.

Onderdeel i. Structuur
en richting van ding en
mens.

Onderdeel i. De
structuur der dingen.

Onderdeel i. De
structuur der dingen.

Afdeling i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden en haar
grondverbanden (de
structuur).

Afdeling i: De
twee eenvoudigste
bepaaldheden en haar
grondgedachten [sic;
“grondverbanden”].

Hoofdstuk i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid
in deze en haar
gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk i: De
twee eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid
in deze en haar
gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid
in deze, en haar
gecombineerd
voorkomen.

Onderdeel i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid
in deze, en haar
gecombineerd
voorkomen.
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A. De eerste
eenvoudigste
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

A. De eerste
eenvoudigste
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

A. De eerste
eenvoudigste
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

Hoofdstuk i. De
eerste eenvoudigste
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

B. De tweede
(de dit-dat-)
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

B. De tweede
(de dit-dat-)
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

B. De tweede
(de dit-dat-)
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

Hoofdstuk ii. De
tweede (de dit-dat-)
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

C. Het
gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

C. Het
gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

C. Het
gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

Hoofdstuk iii. Het
gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

Hoofdstuk ii. De
twee grondverbanden
in beide
verscheidenheden en
hun gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk ii. De
twee grondverbanden
in beide
verscheidenheden en
hun gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk ii. De
twee grondverbanden
in beide
verscheidenheden en
hun gecombineerd
voorkomen.

Onderdeel ii. De twee
grondverbanden
in beide
verscheidenheden en
hun gecombineerd
voorkomen.

A. Het verband
tussen de individueel
verschillenden.

A. Het verband
tussen dit’s en dat’s.

A. Het verband
tussen dit’s en dat’s.

Hoofdstuk i. Het
verband tussen dit’s
en dat’s.

B. Het verband
tussen de
subjectsfuncties.

B. Het verband
tussen de
subjectsfuncties.

B. Het verband
tussen de
subjectsfuncties.

Hoofdstuk ii. Het
verband tussen de
subjectsfuncties.

C. Het
gecombineerd
voorkomen der
beide verbanden.

C. Het
gecombineerd
voorkomen van
beide verbanden.

C. Het
gecombineerd
voorkomen van
beide verbanden.

Hoofdstuk iii. Het
gecombineerd
voorkomen van beide
verbanden.

Afdeling ii. De derde
bepaaldheid, haar
verscheidenheid en
het gecombineerd
voorkomen van deze
bepaaldheid met de
beide andere [(de
richting)].

Afdeling ii. De derde
bepaaldheid, haar
verscheidenheid en
het gecombineerd
voorkomen van deze
bepaaldheid met de
beide andere.

Hoofdstuk iii. De
derde bepaaldheid,
haar verscheidenheid
en het gecombineerd
voorkomen van deze
bepaaldheid met de
beide andere.

Onderdeel ii. Structuur
[en richting] der rijken
en der mensheid.

Onderdeel ii. De
structuur der rijken.

Onderdeel ii. De
structuur der rijken.

Afdeling i. De
structuur der rijken.

Hoofdstuk i. De
veelheid der rijken.

Hoofdstuk ii. Het
verband tussen de
verschillende rijken.

Afdeling ii. De
structuur [en richting]
der mensheid.

Onderdeel iii. De
structuur der
mensheid.

Onderdeel iii. De
structuur der
mensheid.

Hoofdstuk i. De
samenlevingsverban-
den.

Hoofdstuk ii. De
religie.

Deel iv. De religie.
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A. Inleiding.

B. Het
scheppingsverbond.

C. Het
herscheppingsver-
bond.

1. Inleiding.

2. Vóór de
vleeswording des
Woords.

a. De periode
der niet-
gedifferentieerde
Logosopenbaring.

b. De periode der
gedifferentieerde
Logosopenbaring.

3. Na de
vleeswording
des Woords.

Deel iii. Het verband
tussen hemel en aarde.

Deel iii. Het verband
tussen hemel en aarde.

Deel iv. Het verband
tussen hemel en aarde.

aanhangsel. Enkele
meer ingewikkelde
kwesties der
wijsbegeerte.

aanhangsel. De meer
ingewikkelde kwesties
der wijsbegeerte.

aanhangsel. De meer
ingewikkelde kwesties
der wijsbegeerte.

Deel i. Het menselijk
kennen.

Deel i. Het menselijk
kennen.

Deel i. Het menselijk
kennen.

Deel v. Het kennen.

Inleiding. Inleiding. Inleiding.

Onderdeel i: Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel i. Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel i. Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel i. Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i. De
structuur van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i. De
momentane structuur
van het niet-
wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i. De
momentane structuur
van het niet-
wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i. De
activiteit in de niet-
wetenschappelijke
kennis omtrent de
kosmos.

A. De activiteit van
het leren kennen.

A. Het leren kennen. A. De activiteit
in de niet-
wetenschappelijke
kennis omtrent de
kosmos voor zover
deze kennis uit
de kosmos wordt
verkregen.

1. De rol van de
samenhang in het
analytische leren
kennen.

1. De rol van den
samenhang in het
analytische leren
kennen.

De rol van de
analytische
samenhang in het
kennen.

1. Het modaal
bepaald zijn in
dit kennen en het
onderscheiden
van de modale
verscheidenheid.

a. De contemporele
samenhangen in
de analytische
wetskring.

a. De contemporele
samenhangen in
de analytische
wetskring.

2. De richting in
dit kennen en het
onderscheiden van
het richtingverschil.
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b. De successieve
samenhangen in het
analytische.

b. De successieve
samenhangen in het
analytische.

3. De weg in dit
kennen.

2. De rol van het
verticale verband in
het analytische leren
kennen.

2. De rol van het
verticale verband in
het analytische leren
kennen.

B. De activiteit
in de niet-
wetenschappelijke
kennis omtrent de
kosmos voorzover
deze kennis uit het
woord Gods wordt
verkregen.

B. Het kenbare. B. Het kenbare. Hoofdstuk ii. De
activiteit in de niet-
wetenschappelijke
kennis omtrent God.

C. Het resultaat. C. Het resultaat. A. De activiteit
in de niet-
wetenschappelijke
kennis omtrent God
uit het woord Gods.

B. De activiteit
in de niet-
wetenschappelijke
kennis omtrent God
uit de kosmos.

Hoofdstuk ii. De
ontwikkeling van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. De
ontwikkeling van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. De
ontwikkeling van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

Hoofdstuk i. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

Hoofdstuk i. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

A. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

Hoofdstuk ii. Het
niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. Het
niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. Het
niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

B. Het niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

Deel ii. De theorie
omtrent technè en
techniek.

Deel ii. De theorie
omtrent technè en
kunst.

Deel ii. De theorie
omtrent kunst en
techniek.

Onderdeel i. De
technè.

Onderdeel i. De
theorie omtrent de
technè.

Onderdeel ii. Technè
en wetenschap.

Hoofdstuk i. De
theorie omtrent de
kunst.

Deel iii. De theorie
omtrent kunst en
kunstwetenschap.

Onderdeel ii. De
theorie omtrent de
kunst.

Hoofdstuk ii. De
theorie omtrent de
techniek.

Onderdeel i. De kunst.

Onderdeel ii. Kunst en
wetenschap.
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Vergelijkend overzicht van de paragraafopgaven
van Isagôgè Philosophiae 1930–1945

Opmerkingen:

1. De paragraafnummering van de oorspronkelijke uitgaven, zoals per kolom
is aangegeven, is in rechthoekige haakjes binnen de desbetreffende kolom-
men weergegeven. Links hiervan worden de overeenkomstige paragrafen van
de tekstkritische uitgave aangegeven in vetgedrukte cijfers, voorzover van
toepassing. In de eerste kolom wordt de eigen nummering van de paragra-
fen van de daar aangegeven uitgaven pas expliciet (in rechthoekige haakjes)
wanneer die afwijkt van de (vetgedrukte) nummering van de tekstkritische
editie.

2. Tekstdelen van meerdere aaneensluitende paragrafen van de uitgaven
van 1930 t/m 1939 die niet vergelijkbaar zijn met de referentietekst van
1945, zijn opgenomen in de eerste twee appendices. Ten behoeve van de
eenheid van zo’n tekstgedeelte zijn soms enkele paragrafen, die op zichzelf
wèl overeenkomst vertonen met de referentietekst, ook meegenomen in de
appendices. Dergelijke paragrafen verwijzen naar de referentietekst middels
een vetgedrukte nummer in accolades (‘{’ en ‘}’) van de overeenkomende
paragrafen van de referentietekst.

Isagoogè
Philosophiae

Isagogè
Philosophiae

Isagoge
Philosophiae

Isagoge
Philosophiae

1941(a–d), 1943/67 en
1945

1939 1932, 1933, 1935,
1936 en 1937

1930 en 1931

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Opmerking.
De paragraaf-
beschrijvingen zijn
die van 1945. Er zijn
enkele verschillen met
die van 1941/43/67. De
eigen bewoording van
1945 wordt met ‘ ’- en
‘ ’-tekens aangegeven,
de voormalige
bewoording met ‘‹’- en
‘›’-tekens.

Opmerking. Het
in deze uitgave
gehanteerd verschil
tussen ‘Par.’ en ‘§’
duidt de opnieuw
getypte (en mogelijk
gewijzigde), resp. de
niet opnieuw getypte
paragrafen aan ten
opzichte van de uitgave
van 1932–1937.

Opmerking. Er zijn
geen inhoudelijke
verschillen tussen de
aangegeven uitgaven.

Opmerking. Waar
de formulering van
de paragraafopgaven
van de twee uitgaven
verschillen geven de
tussen ‘ ’- en ‘ ’-tekens
de tekst van 1930, en
de tussen ‘‹’- en ‘›’-
tekens de tekst van
1931 weer.

Woord vooraf.

1. Naam.

2. Doel.

3. Methode.

4. Indeling.

Inleiding.

1 [Par. 1.] Naam.

2 [Par. 2.] Doel.

3 [§3.] Methode.

4 [§4.] Indeling.

Inleiding.

1 [§1.] Naam.

2 [§2.] Doel.

3 [§3.] Methode.

4 [§4.] Indeling.

Inleiding.

1 [§1.] Naam.

2 [§2.] Doel.

3 [§3.] Methode.

4 [§4.] Indeling.

‹Hoofddeel i. Het
voorlopige positieve
resultaat.›

Hoofddeel i. Het
voorlopige positieve
resultaat.

Hoofddeel i. Het
voorlopige positieve
resultaat.

Hoofddeel i. Het
voorlopige positieve
resultaat.
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Inleiding. De plaats
van de wijsbegeerte
in de kosmos en haar
taak.

Inleiding. De plaats
van de wijsbegeerte
in de kosmos en haar
taak.

5. Een prealabele
kwestie.

5 [Par. 5.] Een
prealabele kwestie.

5 [§5.] Inleiding. 5 [§5.] Inleiding.

Deel i. De plaats der
wijsbegeerte in de
kosmos en haar taak.

Deel i. De plaats der
wijsbegeerte in de
kosmos en haar taak.

6. De aard dezer
kwestie.

6 [Par. 6.] De aard
dezer kwestie.

6 [§6.] Inleiding. 6 [§6.] Inleiding.

7. Wijsgerig bezig zijn
is meer dan denken.

7 [Par. 7.] Wijsgerig
bezig zijn is meer dan
denken.

7 [§7.] Wijsgerig
bezig zijn is meer dan
denken.

7 [§7.] Wijsgerig
bezig zijn is meer dan
denken.

8. Kennen en zijn. 8 [Par. 8.] Kennen en
zijn.

8 [§8.] Kennen en zijn. 8 [§8.] Kennen en
bestaan ‹zijn›.

9. Niet alle kennen is
wijsgerig kennen.

9 [Par. 9.] Niet alle
kennen is wijsgerig
kennen.

9 [§9.] Niet alle
kennen is wijsgerig
kennen.

9 [§9.] Kennen en
wijsgerig kennen.
‹Niet alle kennen is
wijsgerig kennen.›

10. De verhouding van
het wijsgerig kennen
en het niet-wijsgerig
kennen.

10 [Par. 9*.] De
verhouding van het
wijsgerig kennen en het
niet-wijsgerig kennen.

10 [§9*.] De
verhouding van het
wijsgerig kennen en het
niet-wijsgerig kennen.

10 ‹[§9*.] De
verhouding van ’t
wijsgerig kennen en het
niet-wijsgerig kennen.›

11. ’t Wijsgerig kennen
en het kennen in ’t
(godsdienstig) geloven.

11 [§10.] ’t Wijsgerig
kennen en het kennen
in ’t (godsdienstig)
geloven.

11 [§10.] ’t Wijsgerig
kennen en het kennen
in ’t (godsdienstig)
geloven.

11 [§10.] ’t Wijsgerig
kennen en de kennis
‹het kennen› in ’t
(godsdienstig) geloof
‹geloven›.

12. ’t Wijsgerig kennen
en ’t geloven aan de
Woordopenbaring
Gods.

12 [§11.] ’t Wijsgerig
kennen en ’t
geloven aan de
woordopenbaring
Gods.

12 [§11.] ’t Wijsgerig
kennen en ’t
geloven aan de
woordopenbaring
Gods.

12 [§11.] ’t Wijsgerig
kennen en ’t geloof
‹geloven› aan de
woordopenbaring
Gods.

13. Drie vragen door
het Schriftgeloof
te stellen en te
beantwoorden.

13 [§12.] Drie vragen
door het schriftgeloof
te stellen en te
beantwoorden.

13 [§12.] Drie vragen
door het schriftgeloof
te stellen en te
beantwoorden.

13 [§12.] Drie vragen
door ’t schriftgeloof
te stellen en te
beantwoorden.

14. De betekenis van
deze antwoorden voor
de bepaling van de
plaats der wijsbegeerte.

14 [Par. 13.] De
betekenis van deze
antwoorden voor de
bepaling van de plaats
der wijsbegeerte.

14 [§13.] De betekenis
van deze antwoorden
voor de bepaling
van de plaats der
wijsbegeerte.

14 [§13.] De betekenis
van deze antwoorden
voor de bepaling
van de plaats der
wijsbegeerte.

15. De betekenis van
deze antwoorden voor
de opvatting van de
taak der wijsbegeerte.

15 [Par. 14.] De
betekenis van deze
antwoorden voor de
opvatting van de taak
der wijsbegeerte.

15 [§14.] De betekenis
van deze antwoorden
voor de opvatting
van de taak der
wijsbegeerte.

15 [§14.] De betekenis
van deze antwoorden
voor de opvatting
van de taak der
wijsbegeerte.

16. Het veld van
onderzoek voor de
wijsbegeerte.

16 [Par. 15.] Het veld
van onderzoek voor de
wijsbegeerte.

16 [§15.] Het veld
van onderzoek voor de
wijsbegeerte.

16 [§15.] Het veld
van onderzoek voor de
wijsbegeerte.

17. Oriënteringspunt
en route der
wijsbegeerte.

17 [Par. 16.] Ori-
enteringspunt en route
der wijsbegeerte.

17 [§16.] Ori-
enteringspunt en route
der wijsbegeerte.

17 [§16.] Ori-
enteringspunt en route
der wijsbegeerte.

18. Indeling. 18 [Par. 16*.] Indeling. 18 [§16*.] Indeling.
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Deel i. Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
hemels subjècte.

Deel i. Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
hemels subjecte.

Deel ii.
[Verscheidenheid
en] combinatie bij de
bepaaldheden van het
hemels subjecte.

Deel ii. De eerste
bepaaldheid in de
kosmos en haar
verscheidenheid.

19. De eerste
bepaaldheden van
subjèct-zijn.

19 [Par. 17.] De eerste
bepaaldheid van
subjèct-zijn.

19 [§17.] De eerste
bepaaldheid van
subject-zijn.

19 [§17.] De eerste
bepaaldheid van
subject-zijn.

20. De verscheidenheid
in het hemelse
‹in deze eerste
bepaaldheid›.

20 [Par. 18.] De
verscheidenheid in deze
eerste bepaaldheid.

20 [§18.] De
verscheidenheid in deze
eerste bepaaldheid.

20 [§18.] De eerste
verscheidenheid in deze
bepaaldheid.

21. De antithese in de
engelenwereld.

21 [Par. 18*.] De
antithese in de
engelenwereld.

Deel ii.
Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
aards subjècte.

Deel ii.
Verscheidenheid
en verband bij de
bepaaldheden van het
aards subjecte.

Deel iii.
Verscheidenheid
en combinatie bij de
bepaaldheden van het
aards subjecte.

Deel iii.
Verscheidenheid
en combinatie bij de
bepaaldheden van het
aards subjècte.

Inleiding. Inleiding.

22. De vele
bepaaldheden
van het aardse zijn.

22 [Par. 19.] De vele
bepaaldheden van het
aardse zijn.

22 [§19.] De vele
bepaaldheden van het
aardse zijn.

22 [§19.] De vele
bepaaldheden van het
aardse zijn.

23. Een dubbel
onderzoek gewenst.

23 [Par. 19*.] Een
dubbel onderzoek
gewenst.

23 [§19*.] Een dubbel
onderzoek gewenst.

24. Toch voorkeur
noodzakelijk.

24 [§19**.] Toch
voorkeur noodzakelijk.

24 [§19**.] Toch
voorkeur noodzakelijk.

25. Het aanvankelijk
niet-bespreken van
iets houdt niet in het
uitschakelen van iets.

25 [§19***.] Het
aanvankelijk niet-
bespreken van iets
houdt niet in het
uitschakelen van iets.

25 [§19***.] Het
aanvankelijk niet-
bespreken van iets
houdt niet in het
uitschakelen van iets.

26. Indeling. 26 [§19****.]
Indeling.

26 [§19****.]
Indeling.

Onderdeel i. Structuur
en richting ‹De
structuur› van ding en
mens.

Onderdeel i. De
structuur der dingen.

Onderdeel i. De
structuur der dingen.

27. Indeling. 27 [Par. 20.] Indeling.

Afdeling i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden en haar
grondverbanden (de
structuur) .

Afdeling i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden en
haar grondgedachten
[sic; moet zijn:
“grondverbanden”].

28. Indeling. 28 [Par. 20*.] Indeling. 28 [§20.] Indeling. 28 [§20.] Indeling.

Hoofdstuk i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid in deze
en haar gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk i: De
twee eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid in deze
en haar gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk i. De
twee eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid
in deze, en haar
gecombineerd
voorkomen.

Onderdeel i. De
‹twee› eenvoudigste
bepaaldheden, de
verscheidenheid
in deze, en haar
gecombineerd
voorkomen.
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29. Indeling. 29 [Par. 21.] Indeling. 29 [§21.] Indeling. 29 [§21.] ‹Indeling.›

A. De eerste
eenvoudigste
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

A. De eerste
eenvoudigste
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

A. De eerste
eenvoudigste
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

Hoofdstuk i. De eerste
eenvoudigste zus-zo-
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

30. Een voorbeeld van
eerste bepaaldheid van
aards subjèct-zijn.

30 [Par. 22.] Een
voorbeeld van eerste
bepaaldheid van aards
subject-zijn.

30 [§22.] Een
voorbeeld van eerste
bepaaldheid van aards
subject-zijn.

30 [§22.] De ‹Een
voorbeeld van› eerste
bepaaldheid van aards
subject-zijn.

31. De verscheidenheid
in het nader bepaald-
zijn van aards
subjèct-zijn.

31 [Par. 23.] De
verscheidenheid in het
nader bepaald-zijn van
aards subject-zijn.

31 [§23.] De
verscheidenheid in het
nader bepaald-zijn van
aards subject-zijn.

31 [§23.] De
verscheidenheid in ’t
nader bepaald-zijn van
aards subject-zijn.

32. Terminologie. 32 [§23*.]
Terminologie.

32 [§23*.]
Terminologie.

33. De onderlinge
onherleidbaarheid der
zus-zo-bepaaldheden.

33 [§23**.]
De onderlinge
onherleidbaarheid der
zus-zo-bepaaldheden.

33 [§23**.]
De onderlinge
onherleidbaarheid der
zus-zo-bepaaldheden.

34. De bepaaldheid van
wet.

34 [§24.] De
bepaaldheid van wet.

34 [§24.] De
bepaaldheid van wet.

34 [§24.] De
bepaaldheid van wet.

35. De verscheidenheid
in bepaaldheid van
wet.

35 [§25.] De
verscheidenheid in
bepaaldheid van wet.

35 [§25.] De
verscheidenheid in
bepaaldheid van wet.

35 [§25.] De
verscheidenheid in
bepaaldheid van wet.

B. De tweede (de dit-
dat-) bepaaldheid en
haar verscheidenheid.

B. De tweede (de dit-
dat-) bepaaldheid en
haar verscheidenheid.

B. De tweede (de dit-
dat-) bepaaldheid en
haar verscheidenheid.

Hoofdstuk ii. De
tweede (de dit-dat-)
bepaaldheid en haar
verscheidenheid.

36. De bepaaldheid
aangeduid door “dit”.

36 [§26.] De
bepaaldheid aangeduid
door “dit”.

36 [§26.] De
bepaaldheid aangeduid
door “dit”.

36 [§26.] De
bepaaldheid aangeduid
door “dit”.

37. De aard van deze
bepaaldheid.

37 [§27.] De aard van
deze bepaaldheid.

37 [§27.] De aard van
deze bepaaldheid.

37 [§27.] De aard van
deze bepaaldheid.

38. De verscheidenheid
in dit-bepaaldheid.

38 [§28.] De
verscheidenheid in
dit-bepaaldheid.

38 [§28.] De
verscheidenheid in
dit-bepaaldheid.

38 [§28.] De
verscheidenheid in
dit-bepaaldheid.

39. Terminologie. 39 [§28*.]
Terminologie.

39 [§28*.]
Terminologie.

40. De wetskring. 40 [§29.] De
wetskring.

40 [§29.] De
wetskring.

40 [§29.] De
wetskring.

C. Het gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

C. Het gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

C. Het gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

Hoofdstuk iii.
Het gecombineerd
voorkomen van
verscheidenheden in
beide bepaaldheden.

41. Gedachtegang. 41 [§30.]
Gedachtegang.

41 [§30.]
Gedachtegang.

41 [§30.]
Gedachtegang.

42. De onderlinge
onherleidbaarheid
tussen de zus-zo- en de
dit-dat-verschillen.

42 [§31.] De
onderlinge
onherleidbaarheid
tussen de zus-zo- en de
dit-dat-verschillen.

42 [§31.] De
onderlinge
onherleidbaarheid
tussen de zus-zo- en de
dit-dat-verschillen.

42 [§31.] De
onderlinge
onherleidbaarheid
tussen de zus-zo- en de
dit-dat-verschillen.
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43. Verheldering
in terminologie: de
termen “individueel”
en “modaal”.

43 [Par. 32.]
Vaststelling van het
gevondene in de
terminologie. De
termen “individueel”
en “modaal”.

43 [§32.] Vastlegging
van het gevondene in
de terminologie. De
termen “individueel”
en “modaal”.

43 [§32.] De term
“modaliteit”.
‹Vastlegging van
het gevondene in
de terminologie. De
termen “individueel”
en “modaal”.›

44. De termen
“subjectsmodaliteit” en
“wetsmodaliteit”.

44 [§32[*].] De termen
“subjectsmodaliteit” en
“wetsmodaliteit”.

44 [§32[*].] De termen
“subjectsmodaliteit” en
“wetsmodaliteit”.

44 ‹[§32*.] De termen
“subjectsmodaliteit” en
“wetsmodaliteit”.›

45. Het gecombineerd
voorkomen van beide
bepaaldheden.

45 [§33.] Het
gecombineerd
voorkomen van beide
bepaaldheden.

45 [§33.] Het
gecombineerd
voorkomen van beide
bepaaldheden.

45 [§33.] Het
gecombineerd
voorkomen van beide
bepaaldheden.

46. Het voorkomen
van verscheidenheid
in modaliteit bij deze
combinatie.

46 [§34.] Het
voorkomen van
verscheidenheid in
modaliteit bij deze
combinatie.

46 [§34.] Het
voorkomen van
verscheidenheid in
modaliteit bij deze
combinatie.

46 [§34.] Het
voorkomen van
verscheidenheid in
modaliteit bij deze
combinatie.

47. De term
“subjèctseenheid”.

47 [§35.] De term
“subject[s]eenheid”.

47 [§35.] De term
“subject[s]eenheid”.

47 [§35.] De term
“subjectseenheid”.

48. Modaliteit en tijd. 48 [§36.] De tijd. 48 [§36.] De tijd. 48 [§36.] De tijd.

49. De verschillende
modaliteiten der
subjectseenheid in
de tijd. De term
“subjectsfunctie”.

49 [§37.] De
verschillende
modaliteiten der
subjectseenheid in
de tijd. De term
“subjectsfunctie”.

49 [§37.] De
verschillende
modaliteiten der
subjectseenheid in
de tijd. De term
“subjectsfunctie”.

49 [§37.] De
‹verschillende
modaliteiten der›
subjectseenheid en
de tijd. De term
“subjectsfunctie”.

Hoofdstuk ii. De twee
grondverbanden in
beide verscheidenheden
en hun gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk ii. De twee
grondverbanden in
beide verscheidenheden
en hun gecombineerd
voorkomen.

Hoofdstuk ii. De twee
grondverbanden in
beide verscheidenheden
en hun gecombineerd
voorkomen.

Onderdeel ii. De ‹twee
grond›verbanden in
beide verscheidenheden
en hun gecombineerd
voorkomen.

50. Inleiding en
indeling.

50 [§38.] Inleiding en
indeling.

50 [§38.] Inleiding en
indeling.

50 [§38.] Inleiding en
indeling.

A. Het verband
tussen individueel
verschillenden
‹het individueel
verschillende›.

A. Het verband tussen
dit’s en dat’s.

A. Het verband tussen
dit’s en dat’s.

Hoofdstuk i. Het
verband tussen dit’s en
dat’s.

51. Het met elkaar
verbonden zijn van een
dit en een dat.

51 [§39.] Het met
elkaar verbonden zijn
van een dit en een dat.

51 [§39.] Het met
elkaar verbonden zijn
van een dit en een dat.

51 [§39.] Het met
elkaar verbonden zijn
van ‹een› dit en ‹een›
dat.

52. De term
“samenhang”.

52 [§40.] De term
“samenhang”.

52 [§40.] De term
“samenhang”.

52 [§40.] De term
“samenhang”.

53. De modaliteit van
de samenhang.

53 [§41.] De
modaliteit van de
samenhang.

53 [§41.] De
modaliteit van de
samenhang.

53 [§41.] De
modaliteit van de
samenhang.

B. Het verband tussen
de subjectsfuncties.

B. Het verband tussen
de subjectsfuncties.

B. Het verband tussen
de subjectsfuncties.

Hoofdstuk ii. Het
verband tussen ’t
modaal verschillende
‹de subjectsfuncties›.

54. Inleiding. 54 [§42.] Inleiding. 54 [§42.] Inleiding. 54 [§42.] Inleiding.

55. De orde der
subjectsfuncties.

55 [§43.] De orde der
subjectsfuncties.

55 [§43.] De orde der
subjectsfuncties.

55 [§43.] De orde der
subjectsfuncties.
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56. De termen
“substraat” en
“superstraat”.

56 [§44.] De termen
“substraat” en
“superstraat”.

56 [§44.] De termen
“substraat” en
“superstraat”.

56 [§44.] De termen
“substraat” en
“superstraat”.

57. Dichotomieën en
trichotomieën van
het totale aantal der
subjectsfuncties.

57 [§45.] Dichotomie-
en en trichotomieën
van het totale aantal
der subjectsfuncties.

57 [§45.] Dichotomie-
en en trichotomieën
van het totale aantal
der subjectsfuncties.

57 [§45.] Dichotomie-
en en trichotomieën
van de orde ‹het
totale aantal› der
subjectsfuncties.

58. De blijken van het
onderling verband der
subjectsfuncties.

59. De blijken van het
onderling verband der
subjèctsfuncties aan de
súbjectszijde.

60. De analogie
ener súbjectsfunctie
met haar substraat:
retrocipatie.

60 [§46.] Het eerste
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
retrocipatie.

60 [§46.] Het eerste
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
retrocipatie.

60 [§46.] Het eerste
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
retrocipatie.

61. De analogie ener
súbjectsfunctie met
haar superstraat:
antecipatie.

61 [§47.] Het tweede
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
antecipatie.

61 [§47.] Het tweede
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
antecipatie.

61 [§47.] Het tweede
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
antecipatie.

62. Het samen
voorkomen van retro-
en antecipatie.

62 [§48.] Het samen
voorkomen van retro-
en antecipatie.

62 [§48.] Het samen
voorkomen van retro-
en antecipatie.

62 [§48.] Het samen
voorkomen van retro-
en antecipatie.

63. De modaliteit van
de subjectsfunctie in
verband met retro- en
antecipaties.

63 [§49.] De
modaliteit van de
subjectsfunctie in
verband met retro- en
antecipaties.

63 [§49.] De
modaliteit van de
subjectsfunctie in
verband met retro- en
antecipaties.

63 [§49.] De
modaliteit van de
subjectsfunctie in
verband met retro- en
antecipaties.

64. [Par. 63a.] Een
vollere betekenis
van de term
“subjectseenheid”.

65. [Par. 63b.] De
blijken van het
onderling verband
der subjectsfuncties
‹objectsfuncties [sic]›
aan de objectszijde;
de herhaling van
het substraat in het
superstraat.

65 [§49*.] Het derde
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
de herhaling van
het substraat in het
superstraat.

65 [§49*.] Het derde
blijk van verband
tussen subjectsfuncties:
de herhaling van
het substraat in het
superstraat.

65 ‹[§49*.] De
herhaling van het
substraat in het
superstraat.›

[§49**.] Terminologie:
“objectivering”,
“objectsfunctie” en
“object”.

[§49**.] Terminologie:
“objectivering”,
“objectsfunctie” en
“object”.

‹[§49**.]
Terminologie:
“objectivering”,
“objectsfunctie” en
“object”.›

66. [Par. 64.] De
verhouding der
subjectsfuncties tot de
objectsfuncties.

66 [Par. 49***.]
De verhouding der
subjectsfunctie tot de
objectsfuncties.

66 [§49***.] De
verhouding der
subjectsfunctie tot de
objectsfuncties.

64 [Par. 50.] Een
vollere betekenis
van de term
“subjectseenheid”.

64 [§50.] Een vollere
betekenis van de term
“subjectseenheid”.
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[§51.] De benoeming
van een subjects-
eenheid naar de
hoogste of leidende
functie.

[§51.] De benoeming
van een subjects-
eenheid naar de
hoogste of leidende
functie.

[De tekst van de
resterende paragrafen,
§§50–144, is
opgenomen in
Appendix i.]

C. Het gecombineerd
voorkomen der beide
verbanden.

C. Het gecombineerd
voorkomen van beide
verbanden.

C. Het gecombineerd
voorkomen van beide
verbanden.

Hoofdstuk iii.
Het gecombineerd
voorkomen van beide
verbanden.

67. [Par. 65.]
Gedachtegang.

67 [§52.]
Gedachtegang.

67 [§52.]
Gedachtegang.

[§50.] Gedachtegang.

68. [Par. 66.]
De onderlinge
onherleidbaarheid der
beide verbanden.

68 [§53.] De
onderlinge
onherleidbaarheid der
beide verbanden.

68 [§53.] De
onderlinge
onherleidbaarheid der
beide verbanden.

[§51.] De onderlinge
onherleidbaarheid der
beide verbanden.

69. [Par. 67.] Het
samen voorkomen der
beide verbanden.

69 [§54.] Het samen
voorkomen van beide
verbanden.

69 [§54.] Het samen
voorkomen van beide
verbanden.

[§52.] De
termen “dit”,
“subjectseenheid” en
“systase”. ‹Een vollere
betekenis van den term
“subjects-eenheid”›.

[§53.] De benoeming
van een systase
‹subjectseenheid› naar
de hoogste functie.

[§54.] Systase
‹Subjectseenheid› en
ding.

[§55.] Systase
‹Subjectseenheid› en
samenhang.

[§56.] Twee systasen
‹subjectseenheden› in
samenhang.

[§57.] Samenhang
in één systase
‹subjectseenheid› i.

[§58.] Samenhang
in één systase
‹subjectseenheid› ii.

[§59.] Drie paren van
termen.

[§60.] De richting in de
samenhang.

[§61.] Wederkerige
en niet wederkerige
samenhangen.

[§62.] Overgankelijke
en niet overgankelijke
samenhangen.

70. [Par. 68.]
Terminologie: de
termen “figuur” en
“ding”.

70 [§55.]
Terminologie:
de termen
“subjectseenheid” en
“ding”.

70 [§55.]
Terminologie:
de termen
“subjectseenheid” en
“ding”.

71. [Par. 69.] Ding en
samenhang.

71 [§55*.] Nader
onderzoek van de
samenhang gewenst.

71 [§55*.] Nader
onderzoek van de
samenhang gewenst.

72. [Par. 70.] De
richting in ‹van› de
samenhang.

72 [§56.] De richting
van de samenhang.

72 [§56.] De richting
van de samenhang.

73. [Par. 71.]
Samenhang tussen en
in figuren en dingen.

73 [§57.] Samenhang
tussen en in
subjectseenheden.

73 [§57.] Samenhang
tussen en in
subjectseenheden.

74. [Par. 72.]
Terminologie: de
termen “inter-
individuele -” en
“intra-individuele
samenhang”.

74 [§58.]
Terminologie: de
termen “inter-
individuele -” en
“intra-individuele
samenhang”.

74 [§58.]
Terminologie: de
termen “inter-
individuele -” en
“intra-individuele
samenhang”.

75. [Par. 73.]
Samenhangen binnen
en buiten een ding.

75 [§58*.]
Samenhangen
binnen en buiten een
ding.

75 [§58*.]
Samenhangen
binnen en buiten een
ding.

76. [Par. 74.]
Terminologie: de
termen “innerlijke –
” en “uiterlijke
samenhang”.

76 [§58**.]
Terminologie: de
termen “innerlijke –
” en “uiterlijke
samenhang”.

76 [§58**.]
Terminologie: de
termen “innerlijke
-” en “uiterlijke
samenhang”.

77. [Par. 75.]
Samenhang tussen
gelijktijdige en
niet-gelijktijdige relata.

77 [§59.] Samenhang
tussen gelijktijdige en
niet-gelijktijdige relata.

77 [§59.] Samenhang
tussen gelijktijdige en
niet-gelijktijdige relata.
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78. [Par. 76.]
Terminologie: de
termen “contemporele
-” en “successieve
samenhang”,
“bestanddeel” en
“moment”.

78 [§59*.]
Terminologie: de
termen “contemporele
-” en “successieve
samenhang”,
“bestanddeel” en
“moment”.

78 [§59*.]
Terminologie: de
termen “contemporele-
” en “successieve
samenhang”,
“bestanddeel” en
“moment”.

[§63.] Het
gecombineerd
voorkomen van
samenhangen.

[Vervolg volgens 1930]

[§64.] De opheffing
van latentheid.

[§65.] De
actualisering in
inter-functionele
samenhangen.

[§66.] De verbinding
van patentisering en
actualisering.

[§67.] De termen
“objectivering”, “het
objectiverende” en “het
object”.

[§68.] De modaliteit
en de objectivering.

[§69.] De basis van de
objectivering.

[§70.] De inter-
menselijke verbanden.

79. [Par. 77.] Het
gecombineerd
voorkomen van de
gevonden verschillen.

79 [§60.] Het
gecombineerd
voorkomen van de
gevonden verschillen.

79 [§60.] Het
gecombineerd
voorkomen van de
gevonden verschillen.

80. [Par. 78.] Een
vollere betekenis van
de term “ding”.

80 [§60*.] Een vollere
betekenis van de term
“ding”.

80 [§60*.] Een vollere
betekenis van de term
“ding”.

81. [Par. 79.] Actief en
passief. Inleiding.

81 [§61.] Actief en
passief. Inleiding.

81 [§61.] Actief en
passief. Inleiding.

82. [Par. 80.] De
correlatie actief-passief
in de samenhang tussen
subjectsfuncties.

82 [§61*.] De
correlatie actief-passief
in de samenhang tussen
subjectsfuncties.

82 [§61*.] De
correlatie actief-passief
in de samenhang tussen
subjectsfuncties.

83. [Par. 81.] De
correlatie actief-passief
in de samenhang
tussen een subjects- en
objectsfunctie.

83 [Par. 62.] De
correlatie actief-passief
in de samenhang
tussen een subjects- en
objectsfunctie.

83 [§62.] De correlatie
actief-passief in de
samenhang tussen
een subjects- en
objectsfunctie.

84. [Par. 82.] Nadere
onderscheiding zowel
tussen de manieren
van samenwerking als
tussen de verschillen
in de correlatie
actief-passief gewenst.

84 [Par. 62*.] Nadere
onderscheiding zowel
tussen de manieren
van samenwerking als
tussen de verschillen
in de correlatie
actief-passief gewenst.

84 [§62*.] Nadere
onderscheiding zowel
tussen de manieren
van samenwerking als
tussen de verschillen
in de correlatie
actief-passief gewenst.

Afdeling ii. De derde
bepaaldheid, haar
verscheidenheid en
het gecombineerd
voorkomen van deze
bepaaldheid met de
beide andere [(de
richting)] .

Afdeling ii. De derde
bepaaldheid, haar
verscheidenheid en
het gecombineerd
voorkomen van deze
bepaaldheid met de
beide andere.

Hoofdstuk iii. De
derde bepaaldheid,
haar verscheidenheid
en het gecombineerd
voorkomen van deze
bepaaldheid met de
beide andere.

[Tekst volgens 1931]

‹[§64.] Actief en
passief. Inleiding.›
[≠§61 van 1932]

‹[§65.] De correlatie
actief-passief in de
samenhang tussen
subjectsfuncties.›
[deels=§61* van 1932]

‹[§66.] De correlatie
actief-passief in de
samenhang tussen
de subjects- en
objectsfunctie.›
[deels=§62 van 1932]

‹[§67.] De
“bewerking”.› [=
§67 van 1932; zie ook
210.]

‹[§68.] De basis van
het bewerkte en van de
bewerking.› [= §68 van
1932]

85. [Par. 83.] De derde
bepaaldheid.

85 [§62**.] [De derde
bepaaldheid.]

85 [§62**.] De derde
bepaaldheid.

86. [Par. 84.] De
verscheidenheid in deze
bepaaldheid.

86 [§62***.] De
verscheidenheid in deze
bepaaldheid.

86 [§62***.] De
verscheidenheid in deze
bepaaldheid.

87. [Par. 85.] De
verhouding van deze
verscheidenheid bij
de ‹een› mens tot de
vroeger besprokene.

87 [§62****.] De
verhouding van deze
verscheidenheid bij de
mens tot de vroeger
besprokene.

87 [§62****.] De
verhouding van deze
verscheidenheid bij de
mens tot de vroeger
besprokene.

88. [Par. 86.] De
onherleidbaarheid van
deze verscheidenheid
tot de beide andere en
tot hun verbanden.

88 [§63.] De
onherleidbaarheid van
deze verscheidenheid
tot de beide andere en
tot hun verbanden.

88 [§63.] De
onherleidbaarheid van
deze verscheidenheid
tot de beide andere en
tot hun verbanden.
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89. [Par. 87.] De
onherleidbaarheid
der beide andere
verscheidenheden
tot het verschil
goed-kwaad.

89 [§63*.] De
onherleidbaarheid
der beide andere
verscheidenheden
tot het verschil
goed-kwaad.

89 [§63*.] De
onherleidbaarheid
der beide andere
verscheidenheden
tot het verschil
goed-kwaad.

‹[§69.] De combinatie
van het opnemen
in samenhang en
bewerking.› [= §69 van
1932]

‹[§70.] De
intermenselijke
verbanden.› [= §70 van
1932]

‹[§70*.] De
onderscheiding
van de inter-menselijke
verbanden.› [= 2e helft
van §70 van 1930;
teven =§70* van 1932]

90. [Par. 88.]
De onderlinge
onherleidbaarheid der
verscheidenheden in de
drie schema’s.

90 [§63**.]
De onderlinge
onherleidbaarheid der
verscheidenheden in de
drie schema’s.

90 [§63**.]
De onderlinge
onherleidbaarheid der
verscheidenheden in de
drie schema’s.

91. [Par. 89.]
Het verbonden
voorkomen van deze
verscheidenheden.

91 [§63***.]
Het verbonden
voorkomen van deze
verscheidenheden.

91 [§63***.]
Het verbonden
voorkomen van deze
verscheidenheden.

92. [Par. 90.]
Terminologie: “hart”,
“ding” en “mens”.

92 [Par. 63[****].]
Terminologie: “hart”,
“ding” en “mens”.

92 [§63****.]
Terminologie: “hart”,
“ding” en “mens”.

93. [Par. 91.] De
verhouding van hart
(ziel) en het overige
(lichaam) bij de mens.

93 [Par. 64.] De
verhouding van
hart (ziel) en leven
(lichaam).

93 [§64.] De
verhouding van hart
(ziel) en lichaam.

94. [Par. 92.] De
verhouding van mensen
en dingen.

94 [Par. 64*.] De
verhouding van mensen
en dingen.

94 [§64*.] De
verhouding van mensen
en dingen.

Onderdeel ii.
Structuur en richting
‹De structuur› der
rijken en der mensheid.

[De tekst van de
volgende twee
onderdelen, §§64**–
94, is opgenomen in
Appendix iia.]

[De tekst van de
volgende twee
onderdelen, §§64**–
94, is opgenomen in
Appendix iia.]

95. [Par. 93.] Inleiding.

Afdeling i. De
structuur der rijken.

96. [Par. 94.]
Overzicht.

Hoofdstuk i. De
veelheid der rijken.

Onderdeel ii. De
structuur der rijken.

Onderdeel ii. De
structuur der rijken.

97. [Par. 95.] Inleiding. {97} [§64**.] Inleiding. {97} [§64**.] Inleiding.

98. [Par. 96.] Punten
van overeenstemming
en verschil tussen de
rijken in zoverre als
beide reeds thans zijn
te verduidelijken.

{98} [§64***.]
Overeenstemming en
verschillen tussen de
rijken in zoverre als
beide reeds thans zijn
te verduidelijken.

{98} [§64***.]
Overeenstemming en
verschillen tussen de
rijken in zoverre als
beide reeds thans zijn
te verduidelijken.

99. [Par. 97.] Een
ander punt van
overeenstemming en
verschil.

{99} [§64****.]
Een ander punt van
overeenstemming en
verschil.

{99} [§64****.]
Een ander punt van
overeenstemming en
verschil.

100. [Par. 98.] Wat
het genetisch verband
inhoudt.

{100} [§64*****.] Wat
het genetisch verband
inhoudt.

{100} [§64*****.] Wat
het genetisch verband
inhoudt.
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101. [Par. 99.] De
overgang uit een
intra-individuele in
een inter-individuele
samenhang, bij alle
genesis aanwezig.

102. [Par. 100.]
Genesis met overgang
uit een inter-individuele
in een intra-individuele
samenhang.

{102} [§65.] De
overgang uit een
inter-individuele in
een intra-individuele
samenhang.

{102} [§65.] De
overgang uit een
inter-individuele in
een intra-individuele
samenhang.

103. [Par. 101.] De
correlatie actief-passief
bij deze overgang.

{103} [§65*.] De
correlatie actief-passief
bij deze overgang.

{103} [§65*.] De
correlatie actief-passief
bij deze overgang.

Hoofdstuk ii. Het
verband tussen de
verschillende rijken.

104. [Par. 102.]
Inleiding.

105. [Par. 103.] Dit
verband in de affiniteit
bij subjecten uit
verschillende rijken.

106. [Par. 104.]
Dit verband in de
subject-object-relatie.

107. [Par. 105.] De
rol der subject-object-
relatie in de verhouding
van het menselijk
leven tot de dingen der
overige rijken.

108. [Par. 106.]
De subject-object-
relatie speciaal in
de analytische en de
historische wetskring.

[§66.] Het verband
tussen de eventueel
aanwezige soorten in
een rijk.

[§66.] Het verband
tussen de eventueel
aanwezige soorten in
een rijk.

[§66*.] Het verband
tussen de verschillende
rijken.

[§66*.] Het verband
tussen de verschillende
rijken.

[§67.] De
“bewerking”.

[§67.] De
“bewerking”.

[§68.] De basis van
het bewerkte en van de
bewerking.

[§68.] De basis van
het bewerkte en van de
bewerking.

[§69.] De combinatie
van het opnemen
in samenhang en
bewerking.

[§69.] De combinatie
van het opnemen
in samenhang en
bewerking.

[§70.] De inter-
menselijke verbanden.

[§70.] De inter-
menselijke verbanden.

[§70*.] De
verscheidenheid
in de inter-menselijke
verbanden.

[§70*.] De
verscheidenheid
in de inter-menselijke
verbanden.

Afdeling ii. Structuur
[en richting] ‹De
structuur› der
mensheid.

Onderdeel iii. De
structuur der mensheid.

Onderdeel iii. De
structuur der mensheid.

Deel iv. De religie.

109. [Par. 107.]
Inleiding.

Hoofdstuk i. De
samenlevingsverban-
den.

110. [Par. 108.]
Overzicht.

111. [Par. 109.] Het
karakter.

112. [Par. 110.] De
verscheidenheid.

113. [Par. 111.]
De wederzijdse
verhouding.

[§71.] Voorlopige
omschrijving van het
religieuze.

[§72.] De correlatie
van deze trek in de
verhouding van het
schepsel tot God met
de verscheidenheid in
God. ‹Wat deze trek
in de verhouding van
het schepsel tot God
bepaalt.›

[§73.] Schepping,
Logosopenbaring en
Geestesleiding. [≠§75
van 1932]
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114. [Par. 112.] De
betrekking van deze
verbanden tot de
religie.

Hoofdstuk ii. De
religie.

A. Inleiding.

[§74.] Het spreken
van de Logos en het
woord Gods. [= §76
van 1932]

[§75.] De verhouding
van wet en gebod
‹woord Gods›. [Inhoud
1930≠1931; 1931 =
§77 van 1932]

[§76.] Het leiden van
de geest en zijn leiding.
[deels = §78 van 1932]

[§77.] Wet, gebod en
leiding. ‹Wet, woord
Gods en het bepaald
zijn der richting van
het geleide.›

[§78.] Religie en
religieuze betekenis
‹betrekking›.

[§79.] De
onderstellingen
van de religie bij de
mens. [deels = §80,
deels=§81 van 1932]

[§80.] Het beeld Gods
en de ambten.

[§81.] De dualiteit
van goed en kwaad.
[Inhoud 1930≠1931]

‹[§81*.] Het duaal
karakter van deze
verscheidenheid.› [deels
= §82* van 1932]

[§82.] De tegenstelling
vóór de zondeval
der mensen in de
engelenwereld. [=
§82** van 1932]

[§83.] De tegenstelling
vóór de zondeval
der mensen in het
mensenleven ‹de
mensen geopenbaard›.
[= §83 van 1932]

[§84.] De tegenstelling
na de zondeval. [deels
= §84 van 1932]

[§85.] Het duaal
karakter van deze
verscheidenheid. [=
§81* van 1931 en
=§62*** van 1932]
‹De verhouding van
deze verscheidenheid
bij de mens tot de
vroeger besprokene.›
[deels = §62**** van
1932]

115. [Par. 113.]
Gedachtegang.

{115} [§71.] Inleiding. {115} [§71.] Inleiding.

116. [Par. 114.] Wat
religie is.

[§72.] Wat is religie? [§72.] Wat is religie?

117. [Par. 115.] Wat
in zulk een verbond
ondersteld is.

118. [Par. 116.] De
structuur van zulk een
verbond.

119. [Par. 117.]
Indeling.

B. Het
scheppingsverbond.

120. [Par. 118.]
Inleiding.

121. [Par. 119.] Het
scheppingsverbond
vóór de val.

122. [Par. 120.] Het
scheppingsverbond na
de val.

C. Het
herscheppingsverbond.

1. Inleiding.

123. [Par. 121.]
Gedachtegang.

124. [Par. 122.] Het
karakter van dit
verbond.

125. [Par. 123.] De
uitwerking van dit
verbond in de tijd.

126. [Par. 124.]
Indeling.

[§73.] De elementen
der religie.

[§73.] De elementen
der religie.

[§74.] Wat in de
soevereiniteit Gods
mede aan de religie ten
grondslag ligt.

[§74.] Wat in de
soevereiniteit Gods
mede aan de religie ten
grondslag ligt.

[§75.] Schepping,
Logosopenbaring en
Geestesleiding.

[§75.] Schepping,
Logosopenbaring en
Geestesleiding.

[§76.] Het spreken van
de Logos en het woord
Gods.

[§76.] Het spreken van
de Logos en het woord
Gods.

[§77.] De verhouding
van wet en woord
Gods.

[§77.] De verhouding
van wet en woord
Gods.

[§78.] Het leiden
van de geest en het
resultaat van deze
activiteit.

[§78.] Het leiden
van de geest en het
resultaat van deze
activiteit.

[§79.] Het woord
Gods en zijn correlaat
in de mens.

[§79.] Het woord
Gods en zijn correlaat
in den mens.

[§80.] Het woord
Gods tot Adam.

[§80.] Het woord
Gods tot Adam.

[§81.] Naar het beeld
Gods.

[§81.] Naar het beeld
Gods.

[§82.] Het woord
Gods tot Adam en Eva
vóór de val.

[§82.] Het woord
Gods tot Adam en Eva
vóór de val.

[§82*.] De
antithetische
dualiteit en de staat der
schepselen.

[§82*.] De
antithetische
dualiteit en de staat der
schepselen.

[§82**.] De
tegenstelling voor de
zondeval der mensen in
de engelenwereld.

[§82**.] De
tegenstelling voor de
zondeval der mensen in
de engelenwereld.

[§83.] De tegenstelling
voor de zondeval der
mensen de mensen
geopenbaard.

[§83.] De tegenstelling
voor de zondeval der
mensen de mensen
geopenbaard.
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[§84.] De tegenstelling
na de zondeval.

[§84.] De tegenstelling
na de zondeval.

[§86.] De
onherleidbaarheid van
deze verscheidenheid
tot de beide andere.
[deels = §63 van 1932]

[§87.] De
onherleidbaarheid
der beide andere
verscheidenheden
tot het verschil goed-
kwaad. [= §63* van
1932]

[§88.] De onderlinge
onherleidbaarheid der
verscheidenheden in de
drie schema’s. [Inhoud
1930≠1931; die van
1931 =§63** van
1932]

‹[§88*.] Het
verbonden
voorkomen van deze
verscheidenheden.›
[deels = §63*** van
1932]

[§89.] De eerste
wijziging in
Logosopenbaring‹,
Geestesleiding› en
religie na de zondeval.
[= §89 van 1932]

[§90.] De verdere
wijziging in Logos-
openbaring en religie
vóór ‹de› Christus.
[deels = §90 van 1932]

[§91.] De wijziging
in Logosopenbaring
en religie vóór ‹de›
Christus bij Abraham
en Israël. [1e helft =
§91 van 1932; 2e helft
= §91* van 1932]

2. Vóór de
vleeswording des
Woords.

127. [Par. 125.]
Inleiding.

a. De periode der
niet-gedifferentieerde
Logosopenbaring.

128. [Par. 126.]
Inleiding.

[De nummering
“85–88” is niet
gebruikt.]

[De nummering
“85–88” is niet
gebruikt.]

129. [Par. 127.] Vóór
de zondvloed.

[§89.] De eerste
aanvulling in
Logosopenbaring na de
zondeval.

[§89.] De eerste
aanvulling in
Logosopenbaring na de
zondeval.

130. [Par. 128.] Na de
zondvloed.

[Par. 90.] De aanvulling
in Logosopenbaring bij
Noach.

[§90.] De aanvulling in
Logosopenbaring bij
Noach.

b. De periode der
gedifferentieerde
Logosopenbaring.

131. [Par. 129.]
Inleiding.

132. [Par. 130.] De
patriarchale fase.

[§91.] De
differentiëring in
Logosopenbaring ten
tijde van Abraham.

[§91.] De
differentiëring in
Logosopenbaring ten
tijde van Abraham.

133. [Par. 131.] De
nationale fase.

[§91*.] De nadere
uitwerking van de
Logosopenbaring
aan Abraham in het
verbond met Israël.

[§91*.] De nadere
uitwerking van de
Logosopenbaring
aan Abraham in het
verbond met Israël.

3. Na de vleeswording
des Woords.

134. [Par. 132.] De
opheffing van de
differentiëring in
Logosopenbaring met
de prediking van de
Christus.

{134} [§92.] De
opheffing van
differentiëring in
Logosopenbaring met
de prediking van de
Christus.

{134} [§92.] De
opheffing van
differentiëring in
Logosopenbaring met
de prediking van de
Christus.

{134} [§92.] De
verdere wijziging in
Logosopenbaring en
religie van ‹na› de
Christus. [= §92 van
1932]

135. [Par. 133.] De
strijd in het leven van
een Christen.

{135} [§93.] De strijd
in het leven van een
Christen.

{135} [§93.] De strijd
in het leven van een
Christen.

{135} [§93.] De
spanning in het
christelijk leven van
onze tijd. [= §93 van
1932]

136. [Par. 134.] De
strijd tussen Kerk
‹kerk› en wereld.

{136} [§94.] De strijd
tussen kerk en wereld.

{136} [§94.] De strijd
tussen kerk en wereld.

{136} [§94.] De strijd
tussen kerk en wereld.
[= §94 van 1932]
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Deel iii. Het verband
tussen hemel en aarde.

Deel iii. Het verband
tussen hemel en aarde.

Deel iv. Het verband
tussen hemel en aarde.

137. [Par. 135.]
Inleiding.

137 [Par. 94*.]
Inleiding.

137 [§94*.] Inleiding.

138. [Par. 136.] De
gegevens omtrent dit
verband.

138 [Par. 94**.] De
gegevens omtrent dit
verband.

138 [§94**.] De
gegevens omtrent dit
verband.

139. [Par. 137.] De
negatieve betekenis van
deze gegevens.

139 [Par. 94***.] De
negatieve betekenis van
deze gegevens.

139 [§94***.] De
negatieve betekenis van
deze gegevens.

140. [Par. 138.] De
positieve betekenis van
deze gegevens.

140 [Par. 94****.] De
positieve betekenis van
deze gegevens.

140 [§94****.] De
positieve betekenis van
deze gegevens.

Aanhangsel. Enkele
meer ingewikkelde
kwesties der
wijsbegeerte.

Aanhangsel. De meer
ingewikkelde kwesties
der wijsbegeerte.

Aanhangsel. De meer
ingewikkelde kwesties
der wijsbegeerte.

141. [Par. 139.]
Inleiding.

141 [Par. 94*****.]
Inleiding.

141 [§94*****.]
Inleiding.

142. [Par. 140.]
Indeling en volgorde.

142 [Par. 94******.]
Indeling.

142 [§94******.]
Indeling.

Deel i. Het menselijk
kennen.

Deel i. Het menselijk
kennen.

Deel i. Het menselijk
kennen.

Deel v. De kennis
‹Het kennen›.

Inleiding. Inleiding. Inleiding.

143. [Par. 141.]
De grens ook hier
gehandhaafd.

143 [§95.] De grens
ook hier gehandhaafd.

143 [§95.] De grens
ook hier gehandhaafd.

[§95.] Inleiding.

[§96.] Weten en
kennen.

[§97.] De beperking
van deze bespreking
tot ene van kennen en
weten als activiteit.

[§98.] Indeling. [= §99
van 1932]

144. [Par. 142.]
Terminologie: “kennis
van” en “kennis
omtrent”.

144 [§95*.]
Terminologie:
“kennis van” en
“kennis omtrent”.

144 [§95*.]
Terminologie:
“kennis van” en
“kennis omtrent”.

145. [Par. 143.] De
kennis van God en die
van de schepselen.

145 [§96.] De kennis
van God en die van de
schepselen.

145 [§96.] De kennis
van God en die van de
schepselen.

146. [Par. 144.] De
kennis der schepselen.

146 [§97.] De kennis
der schepselen.

146 [§97.] De kennis
der schepselen.

147. [Par. 145.]
De plaats der
theorie omtrent het
menselijk kennen in de
wijsbegeerte.

147 [§98.] De plaats
der theorie omtrent het
menselijk kennen in de
wijsbegeerte.

147 [§98.] De plaats
der theorie omtrent het
menselijk kennen in de
wijsbegeerte.

148. [Par. 146.]
Indeling.

148 [§99.] Indeling. 148 [§99.] Indeling.

Onderdeel i. Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel i. Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel i. Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel i. Het
niet-wetenschappelijk
kennen.

149. [Par. 147.]
Inleiding.

149 [§100.] Inleiding. 149 [§100.] Inleiding. [§99.] De indeling
van het niet-
wetenschappelijk
kennen naar het
gekende.

[§100.] De
voorwaarden van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i. De
structuur van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i.
De momentane
structuur van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk i.
De momentane
structuur van het
niet-wetenschappelijk
kennen.
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150. [Par. 148.] Wat
kennen is.

150 [§101.] Wat
kennen is.

150 [§101.] Wat
kennen is.

151. [Par. 149.]
Kennen en leren
kennen.

151 [Par. 102.] Kennen
en leren kennen.

151 [§102.] Kennen en
leren kennen.

[§101.] De eerste
voorwaarde: de
bronnen van kennis.

[§102.] De tweede
voorwaarde: de
kennende activiteit.

Hoofdstuk i. De
activiteit in ‹de›
niet-wetenschappelijke
kennis omtrent de
kosmos.

152. [Par. 150.] De
onderstellingen van het
leren kennen.

152 [Par. 103.] De
onderstellingen van het
leren kennen.

152 {§103.} De
elementen van het leren
kennen.

153. [Par. 151.]
Indeling.

153 [Par. 103*.]
Indeling.

A. De activiteit van het
leren kennen.

A. Het leren kennen. [§103.] Indeling.

A. De activiteit in de
niet-wetenschappelijke
kennis omtrent de
kosmos voor zover
deze kennis uit
de kosmos wordt
verkregen.

[§104.] Indeling.

1. Het modaal bepaald
zijn in dit kennen ‹en
het onderscheiden
van de modale
verscheidenheid›.

[§105.] Gedachtegang.
[Inhoud 1930≠1931]

[§106.] De ‹rol
van de analytische›
samenhang in dit
kennen. Inleiding.
[Inhoud 1930≠1931]

[§107.] De intra-
functionele
‹intra-individuele
analytische› samenhang
in dit kennen binnen
de analytische kring :
de herinnering.

[§108.] De inter-
functionele
‹inter-individuele
analytische› samenhang
in dit kennen binnen
de analytische kring :
de ‹analytische›
waarneming.
[deels=§108 van 1932]

[§109.] De onderlinge
onherleidbaarheid
van herinnering en
waarneming. [deels=
§113 van 1932]

154. [Par. 152.]
Gedachtegang.

154 [Par. 104.]
Gedachtegang.

[§104.] Gedachtegang.

155. [Par. 153.] De
bestanddelen van
het analytisch leren
kennen.

155 [Par. 105.] De
bestanddelen van het
boven-analytisch leren
kennen.

155 [§105.] De
sub-elementen van het
goed-onderscheiden.

156. [Par. 154.]
Indeling.

156 [Par. 105*.]
Indeling.

1. De rol van de
samenhang in het
analytische leren
kennen.

1. De rol van de
samenhang in het
analytische leren
kennen.

De rol van de
analytische samenhang
in het kennen.

157. [Par. 155.]
Inleiding.

157 [Par. 106.]
Inleiding.

157 [§106.] Inleiding.

a. De contemporele
samenhangen in de
analytische wetskring.

a. De contemporele
samenhangen in de
analytische wetskring.

158. [Par. 156.]
Indeling.

158 [Par. 107.]
Indeling.

158 [§107.] De
contemporeele
samenhangen in de
analytische wetskring.

159. [Par. 157.]
De contemporele
inter-individuele
samenhangen in de
analytische wetskring.

159 [§107*.] De
contemporele
inter-individuele
samenhangen in de
analytische wetskring.

159 [§107*.] De
contemporeele
inter-individuele
samenhangen in de
analytische wetskring.

160. [Par. 158.] De
inter-individuele
analytische
waarneming.

160 [§108.] De inter-
individuele analytische
waarneming.

160 [§108.] De inter-
individuele analytische
waarneming.

161. [Par. 159.] De
intra-individuele
waarneming.

161 [§109.] De
intra-individuele
waarneming.

161 [§109.] De
intra-individuele
waarneming.

162. [Par. 160.] Inter-
en intra-individuele
waarneming.

162 [Par. 110.] Inter-
en intra-individuele
waarneming.

162 [§110.] Inter-
en intra-individuele
waarneming.

b. De successieve
samenhangen in het
analytische.

b. De successieve
samenhangen in het
analytische.



overzichten 401

2009052. Eisagoge. 04_Appendices2. proef 4. 4-10-2010:14.40, page 401.

163. [Par. 161.]
Inleiding en indeling.

163 [Par. 111.]
Inleiding en indeling.

163 [§111.] De
successieve
samenhangen in
het analytische.

[§110.] Het
gelijktijdig-zijn van
sommige herinneringen
met sommige
waarnemingen. [=
§114 van 1932]

[§111.] Het verbonden
voorkomen van
herinnering en
waarneming.
[deels=§115 van 1932]

164. [Par. 162.] De
herinnertingssamen-
hang.

164 [§112.] De
herinnertingssamen-
hang.

164 [§112.] De
herinnertingssamen-
hang.

165. [Par. 163.]
De onderlinge
onherleidbaarheid
van herinnering en
waarneming.

165 [§113.]
De onderlinge
onherleidbaarheid
van herinnering en
waarneming.

165 [§113.]
De onderlinge
onherleidbaarheid
van herinnering en
waarneming.

166. [Par. 164.] Het
gelijktijdig-zijn van
sommige herinneringen
met sommige
waarnemingen.

166 [§114.] Het
gelijktijdig-zijn van
sommige herinneringen
met sommige
waarnemingen.

166 [§114.] Het
gelijktijdig-zijn van
sommige herinneringen
met sommige
waarnemingen.

167. [Par. 165.] Het
verbonden voorkomen
van herinnering en
waarneming.

167 [§115.] Het
verbonden voorkomen
van herinnering en
waarneming.

167 [§115.] Het
verbonden voorkomen
van herinnering en
waarneming.

168. [Par. 166.] De
verwachtingssamen-
hang.

168 [§116.] De
verwachtingssamen-
hang.

168 [§116.] De
verwachtingssamen-
hang.

169. [Par. 167.]
Herinnering en
verwachting
verbonden, maar niet
onderling herleidbaar.

169 [§117.]
Herinnering en
verwachting
verbonden, maar niet
onderling herleidbaar.

169 [§117.]
Herinnering en
verwachting
verbonden, maar niet
onderling herleidbaar.

[§112.] De activiteit
in het onderscheiden
van herinnering
en waarneming
[Moet zijn “§113”
volgens erratum
blz. 77; de tekst van
deze alinea komt
alleen in 1930 voor.]
‹Samenvatting van
het gevondene inzake
herinnerde herinnering
en waargenomen
waarneming.›

[§113.] Waarneming
van waarneming
[Moet zijn “§112”
volgens erratum blz. 77
(1930); in 1931 is er
geen “§113”.]

[§114.] De
boven-analytische
samenhangen in deze
kennis.

[§115.] Het
onderscheiden
van ‹de analytische›
functie en ‹haar› wet
in deze kennis .

[§116.] Het
onderscheiden
van verschillende
functies.

2. De rol van het
verticale verband in
het analytische leren
kennen.

2. De rol van het
verticale verband in
het analytische leren
kennen.

170. [Par. 168.]
Inleiding.

170 [Par. 117*.]
Inleiding.

173,{174} [§118.] Het
kenbare en het zich
daarop instellen.

170,171,172 [§119.]
Het verticale verband
in het kennen.

171. [Par. 169.] Het
verschil tussen de
analytische en de
overige functies.

171 [Par. 117**.]
Het verschil tussen
de analytische en de
overige functies.

172. [Par. 170.] De
blijken van verband
tussen het analytische
en de overige functies.

172 [Par. 117***.] De
blijken van verband
tussen het analytische
en de overige functies.

B. Het kenbare. B. Het kenbare.

173. [Par. 171.] Wat
kenbaar is.

173 [Par. 118.] Wat
kenbaar is.

174. [Par. 172.] Het
verband tussen de
activiteit in het leren
kennen en het kenbare.

174 [Par. 118*.] Het
verband tussen de
activiteit in het leren
kennen en het kenbare.

C. Het resultaat. C. Het resultaat.

175. [Par. 173.]
Tweeërlei resultaat.

175 [Par. 119.]
Tweeërlei resultaat.
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176. [Par. 174.] Het
bepaald-zijn van
begrip en oordeel
door de norm,
door het gekende
‹genormeerde› en
door de analytische
activiteit.

176 [Par. 119*.] Het
bepaald-zijn van
begrip en oordeel door
de norm, door het
gekende en door de
kennende activiteit.

[§117.] Het
‹principe voor
het› onderscheiden van
de eigenaardigheid der
wetten ‹en functies›.

[§118.] Het
onderscheiden van de
beneden-analytische
functies.

[§119.] Het
onderscheiden
der dingen.

[§120.] Het
zelfbewustzijn.
[In 1930 bijgeschreven]

[§121.] De zelfkennis.

2. De richting in
dit kennen ‹en het
onderscheiden van het
richtingverschil›.

[§122.] Gedachtegang.

[§123.] Het aantonen
van richtingverschil
in dit kennen
noodzakelijk.

[§124.] Kennis-waarde
en kennis ‹kennen›
van waarde.

3. De weg in dit
kennen.

[§125.] Gedachtegang.

[§126.] Het bestaan
van de weg in dit
kennen aangetoond.

Hoofdstuk ii. De
ontwikkeling van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. De
ontwikkeling van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. De
ontwikkeling van het
niet-wetenschappelijk
kennen.

177. [Par. 175.]
Inleiding.

177 [§120.] Inleiding. 177 [§120.] Inleiding.

178. [Par. 176.] Het
genetische in het
kenbare.

178 [§121.] Het
genetische in het
kenbare.

178 [§121.] Het
genetische in het
kenbare.

179. [Par. 177.] Het
genetische in het
kennende.

179 [§122.] Het
genetische in het
kennende.

179 [§122.] Het
genetische in het
kennende.

180. [Par. 178.] De
aanvang van het
genetische in het
kennen.

180 [§123.] De
aanvang van het
genetische in het
kennen.

180 [§123.] De
aanvang van het
genetische in het
kennen.

181. [Par. 179.] De
verwerking van het
herinnerde.

181 [Par. 124.] De
verwerking van het
herinnerde.

181 [§124.] De
verwerking van het
herinnerde.

[§127.] Het kennen
van verleden en
toekomst.

B. De activiteit in de
niet-wetenschappelijke
kennis omtrent de
kosmos voorzover deze
kennis uit het woord
Gods wordt verkregen.

[§128.] Wat bij deze
activiteit in de eerste
plaats ondersteld is.

[§129.] Wat bij deze
activiteit in de tweede
plaats ondersteld is.

[§130.] De rol die deze
activiteit vervult.

Hoofdstuk ii. De
activiteit in de niet-
wetenschappelijke
kennis omtrent God.

182. [Par. 180.] Het
ordenen van begrippen.

182 [Par. 125.] Het
ordenen van begrippen.

182 [§125.] Het
begrijpen en het begrip.

183. [Par. 181.]
Oordelen en
formuleren van
oordelen.

183 [Par. 126.]
Oordelen en
formuleren van
oordelen.

183,184,185 [§126.]
Het formuleren van
oordelen.

184. [Par. 182.] Het
linguaal formuleren
van oordelen.

184 [Par. 127.] Het
linguïstisch formuleren
van oordelen.

185. [Par. 183.] Het
sociaal-didactisch
ordenen van oordelen
(categorieënleer).

185 [Par. 128.] Het
sociaal-didactisch
ordenen van oordelen
(categorieënleer).

186. [Par. 184.]
Het vellen van
samengestelde
oordelen.

186 [Par. 129.]
Het vellen van
samengestelde
oordelen.
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187. [Par. 185.]
Het vellen van
samengestelde oordelen
op grond ener analyse
van een enkelvoudig
oordeel.

187 [Par. 129*.]
Het vellen van
samengestelde oordelen
op grond ener analyse
van een enkelvoudig
oordeel.

[§131.] Inleiding.

A. De activiteit in de
niet-wetenschappelijke
kennis omtrent God uit
het woord Gods.

[§132.] Wat bij deze
activiteit in de eerste
plaats is ondersteld.

[§133.] Wat bij deze
activiteit in de tweede
plaats is ondersteld.

[§134.] De rol die deze
activiteit vervult.

B. De activiteit in de
niet-wetenschappelijke
kennis omtrent God uit
de kosmos.

[§135.] De
voorwaarden
voor deze activiteit.

[§136.] De rol van dit
kennen.

188. [Par. 186.]
De implicata en
kentheoretische
onderstellingen van het
enkelvoudige oordeel.

188 [Par. 129**.]
De implicata en
kentheoretische
onderstellingen van het
enkelvoudige oordeel.

189. [Par. 187.]
Samenstelling van
oordelen berustend
op de analyse van een
enkelvoudig oordeel
naar implicata.

189 [Par. 129***.]
Samenstelling van
oordelen berustend
op de analyse van
enkelvoudig oordeel
naar implicata.

190. [Par. 188.]
Samenstelling van
oordelen berustend
op de analyse van
enkelvoudige oordelen
naar kentheoretische
onderstellingen.

190 [Par. 129****.]
Samenstelling van
oordelen berustend
op de analyse van
enkelvoudige oordelen
naar kentheoretische
onderstellingen.

191. [Par. 189.]
Verhouding van
enkelvoudige oordelen.

191 [Par. 129*****.]
Verhouding van
enkelvoudige oordelen.

192. [Par. 190.]
Verhoudingen van
bepaalde samengestelde
oordelen.

192 [Par. 129******.]
Verhoudingen van
bepaalde samengestelde
oordelen.

193. [Par. 191.]
Het bewijzen en de
verificatie.

193
[Par. 129*******.]
Het bewijzen en de
verificatie.

193 [§127.] Het bewijs
en de verificatie.

[§128.] Samengestelde
oordelen.

194. [Par. 192.] Het
betogen.

194
[Par. 129********.]
Het betogen.

194 [§129.] Het
betoog.

195. [Par. 193.] De
boven-analytische
samenhangen in de
niet-wetenschappelijke
kennis.

195 [Par. 130.] De
boven-analytische
samenhangen in de
niet-wetenschappelijke
kennis.

195 [§130.] De
boven-analytische
samenhangen in de
niet-wetenschappelijke
kennis.

196. [Par. 194.]
Het onderscheiden
van functies in het
niet-wetenschappelijk
denken.

196 [Par. 131.]
Het onderscheiden
van functies in het
niet-wetenschappelijk
kennen.

196 [§131.] De
onderscheiding
van functies in het
niet-wetenschappelijk
kennen.

197. [Par. 195.] Het
niet-wetenschappelijk
kennen en de
kentheorie.

197 [Par. 132.] Het
niet-wetenschappelijk
kennen en de
kentheorie.

197 [§132.] Het
niet-wetenschappelijk
kennen en de
kentheorie.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.

Onderdeel ii. Het
wetenschappelijk
kennen.
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198. [Par. 196.]
Inleiding.

198 [§133.] Inleiding. 198 [§133.] Inleiding. {198} [§137.] Inleiding.

199. [Par. 197.]
Indeling.

199 [§134.] Indeling. 199 [§134.] Indeling. {199} [§138.] Indeling.

Hoofdstuk i. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

Hoofdstuk i. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

Hoofdstuk i. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

A. Het
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

200. [Par. 198.] Het
verband tussen niet- en
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

200 [§135.] Het
verband tussen niet- en
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

200 [§135.] Het
verband tussen niet- en
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

{200} [§139.] Het
verband tussen niet- en
vakwetenschappelijk
[wetenschappelijk]
kennen.

201. [Par. 199.]
Methode.

201 [§136.] Methode. 201 [§136.] Methode. {201} [§140.]
Methode.

202. [Par. 200.] De
verscheidenheid in
methode.

202 [§137.] De
verscheidenheid in
methode.

202 [§137.] De
verscheidenheid in
methode.

{202} [§141.] De
verscheidenheid in
methode.

203. [Par. 201.] Het
resultaat.

203 [§138.] Het
resultaat.

203 [§138.] Het
resultaat.

{203} [§142.] Het
resultaat.

204. [Par. 202.]
De verbinding van
stellingen.

204 [§139.] De
verbinding van
stellingen.

204 [§139.] De
verbinding van
stellingen.

{204} [§143.] De
verbinding van
stellingen.

205. [Par. 203.]
Samenwerking in
wetenschap.

205 [§140.]
Samenwerking in
wetenschap.

205 [§140.]
Samenwerking in
wetenschap.

{205} [§144.]
Samenwerking in
vakwetenschap.

Hoofdstuk ii. Het niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. Het niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

Hoofdstuk ii. Het niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

B. Het niet-
vakwetenschappelijk
wetenschappelijk
kennen.

206. [Par. 204.]
Samenvatting.

206 [§141.]
Samenvatting.

206 [§141.]
Samenvatting.

[{206} [§145]
Samenvatting]

[De tekst van het
volgende deel,
par. 142–148, is
opgenomen in
Appendix iia.]

[De tekst van het
volgende deel, §§142–
146, is opgenomen in
Appendix iia.]

Einde van het dictaat
1930/1931.

Deel ii. De theorie
omtrent technè en
techniek.

Deel ii. De theorie
omtrent technè en
kunst.

Deel ii. De theorie
omtrent kunst en
techniek.

207. [Par. 205.]
Inleiding.

{207} [Par. 142.]
Inleiding.

{207} [§142.] Inleiding.

Onderdeel i. De
technè.

Onderdeel i. De
theorie omtrent de
technè.

Hoofdstuk i. De
theorie omtrent de
kunst.

208. [Par. 206.]
Inleiding.

[§143.] Kunsttheorie
en esthetica.

[§144.] Het
grondschema en
de doelstelling der
kunst.

209. [Par. 207.] Het
historische en de
technè.

{209} [Par. 143.] Het
historische en de
technè.

210. [Par. 208.] De
technische bewerking.

Hoofdstuk ii. De
theorie omtrent de
techniek.
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211. [Par. 209.] De
basis der technè.

[§145.] Technè en
kunst.

212. [Par. 210.] De
combinatie van het
bewerken en opnemen
in hogere samenhang.

[§146.] Techniek en
theorie omtrent haar.

Onderdeel ii. Technè
en wetenschap.

Einde van het dictaat
1932–1937.

213. [Par. 211.]
Inleiding.

214. [Par. 212.]
Verhouding van technè
en vakwetenschap.

{214} [Par. 144.]
Verhouding van technè
en vakwetenschap.

[Voor
Hoofddeel ii. Het
voorlopige negatieve
resultaat, zie Appendix
iib.]

215. [Par. 213]. Technè
en wijsbegeerte.

[Par. 145.] Technè en
theorie omtrent haar.

Deel iii. De theorie
omtrent kunst en
kunstwetenschap.

Onderdeel ii. De
theorie omtrent de
kunst.

216. [Par. 214.]
Inleiding.

Onderdeel i. De kunst.

217. [Par. 215.]
Inleiding.

218. [Par. 216.] Het
esthetische en de kunst.

{218} [Par. 146.] Het
esthetische en de kunst.

[Par. 147.] Verhouding
van kunst en
vakwetenschap.

219. [Par. 217.] De
artistieke bewerking.

220. [Par. 218.] De
basis van het bewerkte
en van de bewerking.

221. [Par. 219.]
De combinatie
van bewerking en
opneming in hogere
samenhang.

Onderdeel ii. Kunst en
wetenschap.

222. [Par. 220.]
Inleiding.

223. [Par. 221.] Kunst
en vakwetenschap.

{223} [Par. 148.] Kunst
en vakwetenschap
omtrent haar.

224. [Par. 222.] Kunst
en wijsbegeerte.

Einde van het dictaat
1941–1945.

Einde van het dictaat
1939.
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Tekstverantwoording: de uitgaven van
Isagôgè Philosophiae

Hier wordt verslag gedaan van de verschillende uitgaven van de Isagogie (de
werktitel van bovengenoemde tekst). De aandacht zal vooral uitgaan naar de
uitgave “September 1941”, die meerdere versies kent en die de basis vormt
voor de keuze van de referentietekst van de tekstkritische editie. Maar eerst
iets over Isagôgè Philosophiae in het algemeen en de verschillende uitgaven
ervan. (Zie de ‘Algemene inleiding’ voor een inhoudelijke bespreking.)

De tekst van de Isagogie is ontstaan als dictaat van de verplichte inlei-
dingcolleges in de filosofie. Vanaf 1930, toen het dictaat voor het eerst in z’n
geheel getypt was, is de tekst beschikbaar gesteld aan studenten in de vorm
van een syllabus. Aangezien Vollenhoven de tekst van dit dictaat bleef bij-
werken, is er door de jaren heen een reeks van Isagogie-dictaten ontstaan die
onderlinge verschillen vertonen. Het thans bekende materiaal – deels aanwe-
zig in het Vollenhoven-archief, deels in privé-bezit – betreft uitgaven van de
volgende jaren: 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941 en
1943. Van de versie van 1943 werd een grote oplage gemaakt, die pas in de
beginjaren 60 op raakte. Ten behoeve van studiedoeleinden, stemde Vollen-
hoven in met een heruitgave van de versie van 1943, die in 1967 verscheen.
Deze laatste uitgave was niet meer als syllabus betrokken bij een bestaande
cursus.

Terloops merken we op dat het niet uit te sluiten is dat het beschikbare
materiaal niet geheel compleet is. De colleges werden namelijk jaarlijks gege-
ven. Verwacht mag worden dat vanaf 1930 er steeds een syllabus van de
betreffende cursus beschikbaar was. Maar de kans dat er, naast de genoemde
uitgaven, nog ontbrekende uitgaven (hebben) bestaan met een eigen onder-
scheiden inhoud, is inmiddels erg klein. Dit volgt uit de volgende overweging.
Iedere uitgave van de Isagogie, inclusief die van 1967, werd uitgegeven als
afdrukken van folioformaat stencils, waarop de tekst was getypt. De uit-
gaven van 1930, 1931 en 1932 werden afzonderlijk op stencils getypt. De
genoemde uitgaven tussen 1932 tot en met 1937 blijken een stencil-identieke
inhoud te hebben, gelijk aan die van 1932. Met andere woorden, dezelfde
stencils werden gebruikt voor de uitgaven van 1932, 1933, 1935, 1936 en
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1937. De uitgave van 1935 vermeldt dat die een heruitgave van 1933 is.1 Het
ligt dan voor de hand te verwachten dat in 1934 ook de uitgave van 1933
werd gebruikt; en voor 1938 werd waarschijnlijk die van 1937 gebruikt.
De Isagogie werd opnieuw getypt voor de 1939 uitgave en eveneens weer
voor die van 1941. Vermoedelijk deed de nieuwe versie van 1939 ook dienst
in 1940. De Isagogie-geschiedenis vanaf 1941 is een verhaal apart. Maar
inmiddels bestaat er wel een vrij compleet beeld van, dat hierna aan de
orde komt. De jaren die onzeker zijn: 1934, 1938 en 1940, kunnen naar
verwachting nauwelijks voor verrassingen zorgen.

Zoals gezegd werd de Isagogie steeds vervaardigd door gebruikmaking
van folioformaat stencils. Dit biedt zowel nadelen als voordelen. Een nadeel
was, dat bij iedere substantiële wijziging van de tekst, het betreffende stencil
geheel opnieuw getypt moest worden. Hierdoor konden makkelijk fouten
insluipen, wat ook veelvuldig gebeurde en vaak over meerdere versies onop-
gemerkt bleef. Terwijl Vollenhoven zijn teksten nauwgezet opstelde, is niet
bekend of hij toezicht hield op de uitvoering. De indruk bestaat dat hij het
resultaat niet of nauwelijks controleerde. Het gevolg is dat er niet altijd zeker-
heid bestaat over de herkomst van vooral de kleine verschillen tussen de
versies. Men mag gevoeglijk aannemen dat een verandering van een of meer
zinnen afkomstig is van Vollenhoven zelf. Maar er zijn ook verschillen van
slechts een of enkele woorden. Soms lijken deze op stilistische verbeteringen,
zodat een herkomst bij Vollenhoven waarschijnlijk is. Maar in andere geval-
len, wanneer een woord in zijn context niet geschikt lijkt, is er waarschijnlijk
sprake van een lees- of typefout.2

Maar het feit dat men steeds met “stencil-producten” te maken heeft,
biedt ook voordelen bij het onderzoek van de verschillende versies. Men
kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen wanneer
eenzelfde stencil gebuikt is voor een bladzijde van verschillende versies en
wanneer niet. Wanneer een tekst inhoudelijk is gewijzigd, dan hebben we
uiteraard met verschillende versies te maken en dus ook verschillende sten-
cils. Maar ook waar de inhoud (nagenoeg) niet gewijzigd is, zijn verschillen
tussen versies – dus opnieuw getypte stencils – te achterhalen. Verschilt bij-
voorbeeld het lettertype van twee versies, dan zijn duidelijk verschillende
typemachines gebruikt en hebben we met verschillende stencils van doen.
Maar ook wanneer dezelfde machine gebruikt is, treden er verschillen op.

1 Met erkentelijkheid meld ik dat een exemplaar van dat jaar mij ter beschikking werd gesteld
door Prof. Dr. J. Klapwijk.

2 Met de kleinere verschillen moet daarom redactioneel zorgvuldig worden omgegaan.
Behalve evidente spelfouten zijn de overige verschillen zichtbaar gebleven in de tekst-
kritische editie, ook wanneer het verschil hoogstwaarschijnlijk een lees- of typefout is.
De beste keuze is dan in de hoofdtekst geplaatst, de alternatieve lezing in het kritische
notenapparaat.
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Vaak wordt een regel bij het opnieuw typen van een bladzijde niet op dezelfde
plaats afgebroken, wat onmiddellijk merkbaar is. Maar ook wanneer de
vorige opmaak precies wordt nagedaan, wat geen uitzondering is, dan treden
er toch kleinere onvolkomenheden op. Een typefout wordt vaak gecorrigeerd
door de juiste letter(s) er overheen te typen. Alle afdrukken van dat stencil
laten dan deze “dubbel-letter(s)” zien. Iedere bladzijde blijkt in dit opzicht
unieke karakteristieken te hebben. Zo zijn de conclusies van onderzoek over
identiteit en verschil tussen versies en bladzijden van versies praktisch gespro-
ken zeker.

De bepaling van de referentietekst van de definitieve editie is een zaak
geworden van speciale zorg. In het licht van het voorgaande zou men ver-
wachten dat de uitgave van 1943, dan wel de heruitgave van 1967, de refe-
rentietekst zou zijn. Dit lag minder voor de hand toen, nadat het Vollenho-
ven-archief in de middenjaren 80 voor gebruik werd geopend, een exem-
plaar van Isagoogè Philosophiae van September 1941 aanwezig bleek te zijn
waarin Vollenhoven zorgvuldig correcties had aangebracht. Op het titelblad
veranderde hij de datum “1941” in “1945”, en schreef in de hoek rechts
boven: “Gecorrigeerd college-exemplaar”, met daaronder zijn handtekening.
Een controle van de inhoud wees uit dat de correcties die Vollenhoven had
aangebracht, slechts ten dele samenvallen met de wijzigingen die in de uit-
gave van 1943 waren opgenomen. De uitgave van 1967, die aan die van 1943
is gemodelleerd, laat in dit opzicht geen verschil zien. Met andere woorden,
het gecorrigeerd college-exemplaar, gelet op het gewijzigde jaartal, leek de
meest definitieve versie van de Isagogie te zijn. Maar wat het overzicht van
een en ander vertroebelde was de ontdekking dat in het archief onderling ver-
schillende versies van “September 1941” aanwezig zijn. Een meer nauwgezet
onderzoekwas vereist om hier tot enige inzicht te komen in de herkomst ener-
zijds van versie 1943 (en dus versie 1967), anderzijds van het gecorrigeerde
college-exemplaar.

We zullen hier verslag doen van dit onderzoek. We laten het voorafgaan
met een beschrijving van iedere afzonderlijke versie van de Isagogie. Het
gecorrigeerde college-exemplaar van Vollenhoven zelf zullen we vervolgens
met de datum “1945” aanduiden.

De afzonderlijke uitgaven van de Isagogie

1930 (code tekstkritische editie: 30). Dit is de eerste volledige tekst van
de Isagogie die voor studenten beschikbaar is gesteld. Het heeft als datum
“October 1930”. Deze tekst heeft een code “Q”3 op iedere bladzijde (boven

3 Waarschijnlijk maakt de code deel uit van een systeem van markering van manuscripten.
Na een aantal jaren werd dit systeem niet voortgezet.
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links). Het geheel beslaat 91 bladzijden. De inhoud is opgebouwd uit 144
doorlopend genummerde paragrafen. Paragraaf 107 is afgebroken. Op de
volgende bladzijde begint §107 opnieuw met een gewijzigde tekst. Op de
eerste bladzijde na §113 wordt vermeld dat de volgorde van de §§112 en
113 verwisseld moet worden, dus dat de inhoud van §113 vóór die van §112
geplaatst moet worden. §120 lijkt te ontbreken, maar vergeleken met de
tekst van 1931 ontbreken hier alleen het paragraafnummer en de paragraaf-
opgave. De tekst eindigt met een opmerking, die niet genummerd is. Maar
vanaf 1932 wordt deze opmerking eveneens als een afzonderlijke paragraaf
genummerd (zie paragraaf 206 van de referentietekst). De tekst werd in twee
(geniete) “delen” uitgegeven. De deling is geheel extern, zonder inhoudelijke
bedoelingen. De volledige tekst beslaat “het voorlopige positieve resultaat”
(zie paragraaf 4, of beneden bij 1932) en eindigt met de mededeling “Einde
van het dictaat”. Het is niet bekend of er een tekst beschikbaar was van “het
voorlopige negatieve resultaat”.

1931 (code tekstkritische editie: 31). De tekst is geheel opnieuw getypt (op
een andere machine dan de bij 30 gebruikte) en bewerkt. De tekst heeft als
datum “Januari 1931”.4 De interne code op iedere bladzijde (boven links)
is “Qa”. Door de kleinere regelafstand is de tekst compacter en beslaat de
gehele tekst (dat wil zeggen “het voorlopige positieve resultaat”) 73 bladzij-
den. Aan het einde is de mededeling “Einde van het dictaat”. De nummering
van de paragrafen is dezelfde als die van 30, behalve dat de inhoud van de
§§64–70 van 30 (over latentheid en patentheid) herschreven is (en in 31
overgegaan is op actief en passief ) en een extra paragraaf vergt, genummerd
“70*”. Verder is ook verspreid over de tekst een aantal losse nieuwe paragra-
fen ingevoegd. Daarbij wordt het nummer van de voorafgaande bestaande
paragraaf gebruikt, met de toevoeging van een (of meer) “*”-teken(s) om de
nieuwe paragraaf/grafen van de voorgaande te onderscheiden, zonder ove-
rigens een speciaal verband met die voorafgaande paragraaf te impliceren.
Zo zijn er dan bijgekomen: 9*, 32*, 49*, 49**, 70*, 81* en 88*. Nummer
113 ontbreekt, maar onduidelijk is of dit met opzet is (door Vollenhoven
bepaald) of per vergissing (door de typist(e), die mogelijk in de war raakte
door de errata-meldingen in de tekst van 30). De tekst eindigt met dezelfde,
niet genummerde opmerking als in 30, met daaronder de afsluitende mede-
deling: “Einde van het dictaat”. Ook nu wordt niets over een mogelijke tekst
van “het voorlopige negatieve resultaat” vermeld. Er is echter wel een ver-
moeden; zie verder bij de code 32.

4 De snelle heruitgave van de Isagogie laat zich mogelijk verklaren door de behoefte aan een
gecorrigeerd exemplaar. Maar de tekst werd ook (gaande weg?) bewerkt, zonder echter de
opzet van de tekst te beïnvloeden.
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1932 (code tekstkritische editie: 32). De tekst is wederom geheel opnieuw
getypt en bewerkt, met code “dg” op iedere bladzijde (boven links) en ge-
dateerd “september 1932”. Ook nu is, ondanks de bewerking, uitgegaan
van de bestaande nummering van de paragrafen, wat tot een toename van
sterretjes leidt bij de nummering van toegevoegde nieuwe paragrafen. Het
gedeelte over het gecombineerd voorkomen van de verbanden bij modale
en individuele verschillen is grondig herzien (§§52–62*).5 De bespreking
van goed en kwaad, voorheen geplaatst binnen de bespreking van de reli-
gie (§§81–88* van 31), krijgt nu, bewerkt, een afzonderlijke plaatsbepaling
als “derde bepaaldheid” (§§62**–64*), na de bespreking van de individuele
en modale bepaaldheden. Dan volgt een geheel nieuw onderdeel “De struc-
tuur der rijken” (§§64**–70*). Dit wordt opgevolgd door wat genoemd
wordt “Onderdeel iii. De structuur der mensheid” (§§71–94), dat uitslui-
tend handelt over de religie. “Religie” was in 30 en 31 ook besproken, maar
die tekst is in 32 aanzienlijk bewerkt. Binnen dit nieuwe deel blijken de num-
mers “85–88” niet te zijn gebruikt.6 Na §94 is wederom een nieuw tekstdeel,
namelijk “Deel iv. Het verband tussen hemel en aarde”, toegevoegd. Het
bestaat uit vier paragrafen, die genummerd zijn: §94*, §94**, §94*** en
§94****. Vervolgens wordt voor het eerst het aanhangsel geïntroduceerd,
over “De meer ingewikkelde kwesties der wijsbegeerte”. Twee paragrafen
leiden dit aanhangsel in (§§94*****–94******). Vervolgens wordt in het
eerste deel ervan, “Het menselijk kennen” besproken. Deze tekst is groten-
deels herzien ten opzichte van de vorige tekst over het kennen in 30 en 31.7

5 Het is niet duidelijk waarom binnen dit herschreven deel paragrafen met sterretjes voor-
komen, zoals §55*, §58*, §58**, §59*, §60*, §61* en §62*. Vermoedelijk zijn deze
“paragrafen-met-sterretjes” aan het manuscript later toegevoegd maar nog vóór dat de
tekst was uitgetypt. Hetzelfde zal gelden voor de overige nieuwe onderdelen van de 1932-
versie.

6 Een mogelijke reden voor het overslaan van de nummers “85–88” kan zijn dat, wegens de
duidelijke overeenstemming tussen §§89–94 van de herziene tekst met de gelijk-genum-
merde paragrafen van 31, Vollenhoven (abusievelijk?) overging tot diezelfde nummering.
In elk geval niets wijst erop dat de ontbrekende nummers te maken hebben met een
mogelijk weggevallen tekst. Zou dit het geval zijn geweest, dan zou naar verwachting
die tekst in vervolg-uitgaven zijn hersteld. Maar in de eerstvolgende uitgaven blijven de
paragraafnummers “85–88” ook ongebruikt.

7 De eerste paragraaf van de nieuwe tekst over het kennen begint met hetzelfde nummer
als de eerste paragraaf van de herziene tekst over het kennen, namelijk “95”. Maar
omdat de tekst van 32 een eigen ontwikkeling krijgt, blijft er geen verdere correlatie
tussen de overeenkomstig genummerde paragrafen van deze twee besprekingen van het
kennen. Zelfs in het laatste gedeelte over het wetenschappelijk kennen, dat tekstueel wel
grote overeenkomst vertoont met de voorafgaande tekst, zijn de betreffende paragrafen
verschillend genummerd. Waarschijnlijk was dit deel van de tekst het eerste dat gewijzigd
werd, en ook uitgetypt (met een eigen nummer-ontwikkeling na de aanvang bij paragraaf
95). Daarna pas zal Vollenhoven de grote tekstdelen hebben gewijzigd voorafgaand aan
deze paragraaf 95. De nummering hiervan moest dan lager blijven dan nummer 95. Dit kan
verklaren waarom zoveel sterretjes voorkomen in de nummering van de tekst voorafgaand
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De uitzondering is het laatste onderdeel over het wetenschappelijk kennen,
dat een sterke verwantschap vertoont met de voorafgaande tekst hierover
(zonder dat overigens de nummers van de onderling verwante paragrafen
overeenkomen). De in 30 en 31 afsluitende, niet-genummerde opmerking
(over niet-vakwetenschappelijk wetenschappelijk kennen), krijgt nu in 32
een paragraaf-nummer (§141 aldaar). Na deze voorheen afsluitende opmer-
king, wordt de tekst vervolgd met het tweede deel van het aanhangsel. Dit
is een (zeer) korte tekst over “De theorie omtrent kunst en techniek”. Aan
het einde hiervan wordt meegedeeld: “Einde van het eerste hoofddeel”. Deze
mededeling doet vermoeden dat er ook een tekst van het tweede hoofddeel
was.

Er komen, los van de bovengenoemde nieuwe delen en onderdelen, ook
enkele afzonderlijke nieuwe paragrafen voor. Nieuw zijn: §16*, §19*,
§19**, §19***, §19****, §23*, §23**, §28*, §49***, §50 (≠50 van 31)
en §51 (≠51 van 31). Het is duidelijk dat de tekst van 1932 belangrijke en
verstrekkende wijzigingen vertoont ten opzichte van de onderling sterk ver-
wante versies van 1930 en 1931.

Na de aankondiging van het einde van het dictaat, namelijk het eerste
hoofddeel, geplaatst aan het einde van het aanhangsel, is een opmerking
opgenomen over het tweede Hoofddeel van de tekst, namelijk over het
voorlopige negatieve resultaat. De opmerking luidt:

N.B. Voor de inhoud van het tweede Hoofddeel, dus voor het voorlopige
negatieve resultaat raadplege men m’n Het Calvinisme en de Reformatie van
de Wijsbegeerte (dat D.V. binnenkort verschijnt) en wel Deel i, Hoofdstuk iii:
De grondstructuren [sic] der on-schriftuurlijke wijsbegeerte.

De uitgave van dit werk, dat in 1933 verscheen, liet blijkbaar langer op zich
wachten dan verwacht. In het enige exemplaar van de Isagogie van 1932
dat bekend is en dat in het bezit is van het Centrum voor Reformatorische
Wijsbegeerte, heeft de (student-)gebruiker bij de bovenvermelde opmerking
toegevoegd: “(‘Het Calvinisme en de reformatie der wijsbegeerte’ verscheen
te laat. Vandaar, dat hierachter nog het ‘voorlopige negatieve resultaat’
volgt.)”. Er volgen dan elf bladzijden tekst, met voortzetting van de Isa-
gogie-paginering (blz. 91–101) en vermelding van dezelfde code (dg). Deze
toegevoegde tekst heeft echter niet de opzet in genummerde paragrafen, wat
voor de Isagogie karakteristiek is. Deze tekst blijkt bij nader onderzoek niet
geheel identiek te zijn met het hoofdstuk uitHet Calvinisme en de Reformatie

aan §95. Op basis van deze redenering lijkt het alsof de invoering van het (hoofd)deel
over “Het verband tussen hemel en aarde” en de keuze de bespreking van de kennis in
een aanhangsel te plaatsen (teksten met een oplopend aantal sterretjes in de nummering),
plaats vonden na dat de tekst over het kennen reeds was getypt. Misschien was het zelfs
een vrij plotselinge ingeving.
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van de Wijsbegeerte, blz. 49–67,8 alhoewel er wel een groot overlap is.
Naast kleinere verschillen heeft iedere tekst een onderdeel dat in de andere
ontbreekt. Let men echter op verschil in terminologie – met name het gebruik
van “individueel”, “functioneel” en “substantie” – dan blijkt de tekst van
“Het voorlopige negatieve resultaat” verwant te zijn met de tekst van de
Isagogie van 1931, terwijl het betreffende hoofdstuk uit “Het Calvinisme
…” beter bij de Isagogie van 1932 past. De tekst van “Het voorlopige
negatieve resultaat” zal dus in omloop zijn geweest, zoals de formulering van
de gebruiker van Isagogie 1932 impliceert, vooraf aan 1932. Die tekst kan
men dus gevoeglijk correleren met de Isagogie van 1931, want Vollenhoven
verwachtte, bij het gebruik van de Isagogie van 1932, een beroep te kunnen
doen op zijn “Het Calvinisme …”, wat betreft de tekst over het voorlopige
negatieve resultaat.

De algehele tekst van 32wordt afgesloten met een inhoudsopgave van het
eerste Hoofddeel. Deze opgave bevat een indelingsaanduiding, met daarbij
een opsomming van de afzonderlijke paragraafopgaven.

1933, 1935, 1936, 1937 (code tekstkritische editie: 32). Behalve begin en
einde, zijn deze versies afkomstig van dezelfde stencils als die van 1932.
De eerste stencils van het titelblad van genoemde uitgaven vertonen het
verschil van de aanpassing in datum (weergave van het jaar, de maand is
uniform “september”). Verder bevat het einde van uitgave 1933 een ver-
wijzing naar het tweede Hoofddeel, dat nu het daadwerkelijk verschenen
Hoofdstuk iii is van Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte
(Amsterdam: Paris, 1933). Ook werd de inhoudsopgave (opgenomen aan
het einde) opnieuw op stencils gezet. De uitgaven van 1935, 1936 en 1937
zijn, los van de jaarvermelding, identiek aan die van 1933. (Het titelblad van
1935 meldt: “September 1933; heruitgave van September 1935”.)

1939 (code tekstkritische editie: 39). De tekst, gedateerd “september 1939”,
is deels opnieuw uitgetypt om wederom aangebrachte wijzigingen in de tekst
te verwerken. De paginering van de vorige uitgaven van 32 is daarbij con-
stant gebleven.Wijzigingen die niet binnen één bladzijde te verwerkenwaren,
gaven aanleiding tot de toevoeging van extra pagina’s (aangeduid met een
toegevoegde “a” achter het nummer van de betreffende bladzijden). Op deze
wijze zijn de bladzijden 16a, 20a, 35a, 59a, 66a, 70a, 78a, 81a, 82a, 83a

8 De juiste titel van Hoofdstuk iii is “De grondmotieven der on-schriftuurlijke wijsbegeerte”.
De term “grondmotieven” heeft hier de strekking van “grondthema’s”. We merken hier
verder nog op dat Hoofdstuk ii van Het Calvinisme …, genaamd “De grondmotieven
der schriftuurlijke wijsbegeerte” (blz. 22–48) een samenvatting biedt van thema’s die in
de Isagogie meer uitgebreid aan de orde komen. Compositorisch is dit Hoofdstuk ii te
plaatsen tussen de Isagogie-versies 31 en 32.
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en 84a ontstaan. Op alle nieuw getypte stencils werden de daar voorko-
mende paragraafnummers nu ingeleid met “Par.” in plaats van het voorheen
gebruikte “§”-teken.9 Van de vorige versies van 32 werden er in totaal 32
stencils vervangen (dus niet alleen de genoemde 11 toegevoegde bladzijden),
verspreid over de hele tekst.10 Aan het einde van de tekst wordt, zoals vanaf
de versie van 1933, verwezen naar Hoofdstuk iii van Het Calvinisme en de
Reformatie van de Wijsbegeerte voor de inhoud van het tweede hoofddeel.11

De tekst wordt afgesloten met een opnieuw getypte inhoudsopgave (opsom-
ming van de titels van de onderdelen van de tekst en de paragraafopgaven,
deze laatste hier uniform aangeduid met “Par.”). De tekst als geheel heeft
geen code. De code “dg” op de stencils van 32, die hier hergebruikt zijn, is
blijkbaar gewist.

De belangrijkste inhoudelijke verschillen vormen een cluster, namelijk de
antithese van goed en kwaad, de kenbaarheid van de wet, en het oordelen.
(Voor een meer uitgebreide bespreking hiervan zie ‘Algemene inleiding’, bij
‘Opzet iii’.) In het eerste Deel (over het hemels subjècte) is er een paragraaf
toegevoegd over de antithese in de engelenwereld (Par. 18*). Dan is in het
tweede Deel, Onderdeel 1, een afdelingsstructuur aangebracht. In 32 komt
de “derde bepaaldheid” van het goed-kwaad-verschil voor naast (of liever
gezegd na) de eerste en tweede bepaaldheden van resp. de modale en indi-
viduele bepaaldheden. In de aangebrachte afdelingsstructuur worden nu de
eerste twee bepaaldheden in “Afdeling i” geplaatst en de derde bepaaldheid
in “Afdeling ii”. Op deze manier komt “goed en kwaad” tegenover de beide
eerste twee bepaaldheden gezamenlijk te staan en is dit niet meer slechts
“de derde” in een opeenvolging. Ook in het deel over het kennen komen
nieuwe onderdelen voor, namelijk “Het kenbare” en “Het resultaat” (van
kennen). Binnen het kenbare wordt nu voor het eerst apart gesproken van
de kenbaarheid van de wet. Deze beide nieuwe onderdelen komen binnen de
bespreking van het kennen voor op een plaats die de relevantie van de duali-
teit tussen goed en kwaad weerspiegelt. Met andere woorden, deze wijziging
ten aanzien van het kennen houdt rekening met de wijziging in de onder-
linge verhouding van de “drie bepaaldheden” van de hoofdtekst. Dan is ook
in het onderdeel over de ontwikkeling van het niet-wetenschappelijk ken-
nen een nieuwe tekst over het oordelen toegevoegd (Par. 127–129******).

9 Dit wil niet zeggen dat iedere paragraaf, waarbij “§” door “Par.” verwisseld werd, een
wijziging heeft ondergaan, alleen dat ergens op de betreffende bladzijde een wijziging van
inhoud heeft plaatsgevonden.

10 Van 32 zijn de volgende bladzijden/stencils vervangen door nieuwe stencils: 1, 2, 6, 7, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 35, 45, 59, 65, 66, 67, 70, 73, 77, 78, 79, 81, 82, 83,
84, 85, 89 en 90.

11 Ook hier wordt in de duiding van het hoofdstuk, “grondstructuren” in plaats van “grond-
motieven” gebruikt.
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Tenslotte is het tweede deel van de aanhangsel over de theorie omtrent technè
en kunst bewerkt en ietwat uitgebreid.

Vermeldenswaard is wellicht ook nog de bijzonderheid dat met 39 Vol-
lenhovens eigen naam voor het eerst op de titelpagina verscheen. De vooraf-
gaande uitgaven waren alle zonder de naam van de auteur!

1941 (code tekstkritische edities: 41a, 41b, 41c, 41d). In 1941 werd de tekst
van de Isagogie wederom gewijzigd en uitgebreid. De datumaanduiding is
“September 1941”. Aangezien deze vernieuwing nieuw typewerk met zich
meebracht, werd blijkbaar besloten de gehele tekst op nieuwe stencils te zet-
ten. Daarbij werd nu de paragraafnummering en de bladzijdennummering
opnieuw ingevoerd, verschoond van sterretjes en extra letteraanduidingen.
Ook werd overgegaan tot de uniforme aanduiding van een paragraaf met
“Par.”. De totale omvang van de tekst – na 1932 beperkt tot het eerste
Hoofddeel – is 122 bladzijden (los van een extra bladzijde, waarover straks).
Inhoudelijk zijn de belangrijkste wijzigingen de volgende: (i) een bewerking
van het gehele gedeelte over de structuur der rijken (Par. 95–106: Afde-
ling i van Onderdeel ii); (ii) de toevoeging van een bespreking – voor het
eerst! – van de samenlevingsverbanden (Par. 108–112: Hoofdstuk i van Afde-
ling ii van Onderdeel ii); (iii) een grotendeels herziene tekst over de religie
(Par. 113–134: Hoofdstuk ii van Afdeling ii van Onderdeel ii); en (iv) de
tekst over techniek en kunst in het aanhangsel wordt wederom herschre-
ven, uitgebreid en meer expliciet opgezet door de twee thema’s ieder een
“deel” te noemen. De tekst eindigt met een beperkte literatuurverwijzing.
De verwijzing naar Hoofdstuk iii van Het Calvinisme en de Reformatie
van de Wijsbegeerte is vervallen. In plaats daarvan wordt verwezen naar
Vollenhovens “Conspectus Historiae, nieuwste uitgave”. Er ontbreekt een
inhoudsopgave.

Alles wijst erop dat de uitgave van “September 1941” bedoeld was de
Isagogie grondig te fatsoeneren en misschien zelfs de inhoud een definitieve
afronding te geven. Het bleek echter snel dat de tekst allesbehalve gaaf was.

Om te beginnen, de nieuwe paragraafnummering slaagde niet geheel.
Na nummer 63 werd de nummering met “62” voortgezet, waardoor de
nummering vanaf deze plaats feitelijk met een waarde van twee eenheden
achter liep. Ernstiger waren de vele type- of spelfouten die ingevoerd werden.
Veel van deze fouten, maar lang niet alle, werden snel onderkend en op
een aparte lijst van correcties vermeld, genaamd “Corrigenda Isagogiae”,
die 219 items bevat.12 Het ontbreken van de inhoudsopgave bemoeilijkte

12 De handhaving van sommige fouten is moeilijk te verklaren. In een stukje tekst dat in 1941
werd toegevoegd, ontstond de evidente fout “5 maal 3 is 10”. Deze fout werd niet op de lijst
van correcties opgenomen en werd herhaald tot en met 1967. De fout is dus diverse keren
opnieuw getypt. Vollenhoven heeft echter deze fout wel in zijn eigen exemplaar hersteld.
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het gebruik van de tekst. Nog ernstiger was de verrassende ontdekking dat
niet alle exemplaren van de uitgave van “September 1941” identiek zijn. Dit
kwam aan het licht doordat sommige exemplaren een extra bladzijde “12a”
bevatten. Ook bleek de literatuurverwijzing aan het einde niet uniform. In
sommige exemplaren werd “het tweede Hoofddeel” genoemd, in andere
niet. Onderlinge verschillen werden toen ook elders in de tekst ontdekt.
Aanvankelijk leek het erop dat er drie verschillende versies in omloop waren
gebracht, namelijk de drie die in het Vollenhoven-archief te vinden zijn. Later
werd echter door persoonlijke aanwinst nog een vierde versie gevonden.
De mogelijkheid van nog meer versies is niet geheel uit te sluiten. Maar de
waarschijnlijkheid neemt wel sterk af, aangezien iedere versie eigen typewerk
met zich meebracht.13

Het is zaak zicht te krijgen op de verschillen tussen de vier versies van
“September 1941”. De noodzaak hiervoor is vooral gelegen in het feit dat
Vollenhoven een versie van “September 1941” voormeerdere jaren gebruikte
als zijn persoonlijk collegedictaat. In de marges van dit dictaat komen data
voor van de jaren 1942, 1943 en 1944, die blijkbaar aangeven hoever het col-
lege op de aangegeven dagen was gevorderd. Eveneens in de marges komen
op iedere bladzijde correcties voor. De items van de lijst van “Corrigenda Isa-
gogiae” zijn in deze marginalia terug te vinden, maar er zijn ook vele eigen
correcties of veranderingen. Van groot belang in dit verband is de wijziging
op het titelblad. In Vollenhovens handschrift is het jaartal “1941” veranderd
in “1945”, en in de hoek rechts boven de woorden “Gecorrigeerd college-
exemplaar” geplaatst met daaronder Vollenhovens handtekening. We gaan
er vanuit dat Vollenhoven hiermee aangaf dat hij in 1945 de bewerking van
deze tekst (voorlopig) afsloot.14 Vandaar dat we deze tekst de code “45”
geven.

Zicht krijgen op dit collegedictaat vergt in eerste instantie de vaststelling
van de meest waarschijnlijke volgorde van de vier “September 1941” versies.
Die volgorde is ook van belang om in te zien hoe de uitgave van 1943 zich

13 Het zal niet zo zijn dat deze vier versies allemaal daadwerkelijk in September 1941 tot
stand kwamen. Daarvoor was het benodigde typewerk te omvangrijk. De “versies” werden
waarschijnlijk slechts als aanvullingen van de oorspronkelijke oplage van “September
1941” gezien. (Zie het addendum, beneden, voor later aan het licht gekomen versies
van 1941 en 1943.) De aanleiding tot aanvulling ligt waarschijnlijk in de toestroom van
studenten naar de vu in 1942, na de definitieve sluiting van de Universiteit van Leiden in het
voorjaar van 1942 wegens de oorlogsituatie. (Zie G. Zondergeld, Geen Duimbreed?! De
Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting (Zoetermeer: Meinema, 2002), blz. 111.) De
vu sloot haar deuren vanaf 12 april 1943, maar Vollenhoven zette thuis de colleges voort.
(Zie J. Stellingwerff, D.H.Th. Vollenhoven (1892–1978). Reformator der Wijsbegeerte
(Baarn: Ten Have, 1992), blz. 153, 179.)

14 Deze bewerking was blijkbaar niet bedoeld als “laatste hand” ter gereedmaken voor
publicatie, want deze tekst is niet verschenen. Vollenhovens mogelijke verdere specifieke
bedoelingen zijn onbekend, behalve dat er wel een publicatievoornemen was (zie noot 18).
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verhoudt tot deze 1941-versies. Aangezien de bepaling van de chronologische
volgorde een verslag op zich is, wordt hier eerst de bijzonderheden van de
uitgave van 1943 en die van 1967 doorgenomen. Als dan de chronologie van
de 1941-versies verduidelijkt is, kan het dictaat “45” beter gesitueerd wor-
den ten opzichte van de 1941-versies, zo ook de versies van 1943 en 1967.

1943 (code tekstkritische editie: 43). Deze uitgave van 1943 werd hoogst-
waarschijnlijk vervaardigd, ten eerste om de vele correcties in te voeren van
de lijst van de “Corrigenda Isagogiae”. Demeeste, maar niet alle, werden ook
daadwerkelijk ingevoerd.15 Een andere reden om de tekst geheel opnieuw te
typen was de slechte staat van vele stencils van de 1941-versie(s), waarover
straks meer. In 43 heeft iedere bladzijde dezelfde (omvang van) tekstinhoud
als die van de 1941-versies, maar verreweg demeeste bladzijde zijn afkomstig
van stencils die niet bij de voorgaande 1941-serie gebruikt waren.16 Afgezien
van de correcties is de tekst van 1941 niet bewerkt. Dit houdt in dat ook 43
122 bladzijden telt, en de toegevoegde bladzijde 12a heeft. Het hiaat in de
paragraafnummering bij nummer 63 werd niet rechtgezet. Ook ontbreekt
een inhoudsopgave. Aan het einde van de tekst, bij de literatuurverwijzing,
wordt niet van “het tweede Hoofddeel” gesproken. Bij de uitvoering is nage-
laten de datum te vermelden, maar er is geen goede reden te twijfelen aan het
jaartal “1943”.17 De uitvoering van deze versie werd verzorgd door de eige-
naar van het Theologisch en Juridisch Antiquariaat (theja) te Amsterdam,
mw. E.C. de Graaff-Van Veldhuyzen. Vanuit dit antiquariaat was de Isago-
gie-tekst van 43 vele jaren beschikbaar.

1967 (code tekstkritische editie: 67). In de jaren 60 was de tekst van de Isa-
gogie niet meer voorradig. De tekst was toen ook niet meer direct betrokken
bij het onderwijs. Toch bleef er vraag naar de tekst. Vollenhoven hield lang
vast aan de wens de tekst voor publicatie gereed te maken, wat echter steeds
uitgesteld moest worden. Er kwam een tussenoplossing toen het hoofd van
het Filosofisch Instituut, van wat toen heette “de Centrale Interfaculteit”
van de vu, wijlen dr. Bernard Zijlstra, middelen beschikbaar stelde voor een

15 De invoering van de correcties bracht ook weer eigen fouten met zich mee. Bijvoorbeeld in
Opmerking 4 van paragraaf 60, is de zinsnede “hoogste rationele functie” ontstaan door
een foutief lezen van de lijst van correcties. Er moet hier gewoon staan “hoogste functie”.

16 Zie het addendum (toegevoegd aan deze tekst), waar melding wordt gemaakt van een versie
van 1943 die dichter bij de 1941-serie staat dan de hier bedoelde.

17 In de bibliografie van Vollenhoven, opgenomen in Perspectief, red. W.K. van Dijk (Kampen:
Kok, 1961), blz. 106, wordt voor het jaar 1943 als publicatie vermeld “Isagogè Philoso-
phiae. Collegedictaat. Uitgave Theja, Amsterdam”. Ook meldde Vollenhoven zelf in 1963
dat de laatste editie van de Isagogie in 1943 verschenen was. Zie A. Tol en K.A. Bril,
Vollenhoven als Wijsgeer; Inleidingen en Teksten (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn,
1992), p. 171.
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heruitgave in beheer van het Filosofisch Instituut. Vollenhoven liet op de kaft
aanbrengen “niet in de handel”18. In het voorwoord tot deze uitgave schrijft
hij onder andere:

De aangebrachte wijzigingen bleven beperkt tot correcties van technische
aard. Want mijn aanvankelijk plan, het geheel hier en daar wat bij te werken,
zou in feite toch op een omwerking zijn neergekomen. En daarvan kon geen
sprake meer zijn: de tijd en de krachten die me resten meen ik beter te kunnen
reserveren voor de verdere uitwerking van de consequent probleemhistorische
methode, wier resultaten me nog telkens verrassingen brengen.

De tekst werd wederom geheel opnieuw op stencils getypt, nu door de vrouw
van dr. Zijlstra, mw. Josine Zijlstra-Nuis. Veel zorg werd besteed aan de
opmaak. Aan het begin werd een inhoudsopgave geplaatst, die voor het eerst
de structuur van de tekst zichtbaar maakte door onderscheiden inspringaf-
standen bij de aanduiding van de diverse tekstonderdelen. Door een verschil
in regelafstand werd ook hoofdtekst onderscheiden van de tekst van opmer-
kingen, wat de toegankelijkheid verhoogde. De tekst nam 139 bladzijden in
beslag. Aan het einde werd geen literatuurverwijzing opgenomen, noch is er
een mededeling over het tweede Hoofddeel. Model voor deze uitgave was
43, waarmee de tekst nagenoeg identiek is. Alleen daar waar de tekst van
43 problematisch is, werd een eigen oplossing gezocht. Niets wijst erop dat
Vollenhoven de uitvoering controleerde.19 Het verband, of gebrek aan ver-
band, tussen deze uitgave en Vollenhovens eigen college-exemplaar, 45, kan
pas besproken worden na detailonderzoek van de versies “september 1941”.

De versies “September 1941”

Bekijkenwe numeer zorgvuldig de vier verschillende versies die alle de datum
“September 1941” hebben. Hun karakteristieken zullen we beschrijven en de
vermoedelijke volgorde van ontstaan, vaststellen.

Om te beginnen, de gehele tekst werd niet bij iedere versie geheel opnieuw
getypt. Men ging uit van dezelfde set stencils, maar individuele stencils wer-
den her en der vervangen door nieuw stencils waarop dezelfde omvang van
inhoud opnieuw getypt was. De paginering bleef daarbij uniform, behalve de
toevoeging van bladzijde 12a, wat een gevolg was van een tekst-uitbreiding

18 De aantekening “niet in de handel” werd toegevoegd ter bescherming van een principe-
afspraak die Vollenhoven had gemaakt met een Amsterdamse uitgever aangaande de
verwachte uitgave van de tekst.

19 De “correcties” van 67 ten aanzien van 43 hebben vaak een ad hoc karakter, bijvoorbeeld
wijzigingen hier en daar van Vollenhovens ietwat gedateerd Nederlands of het oplossen
van problemen in de tekst van 43. Deze lijken door de typiste te zijn ingevoerd, wellicht in
overleg met dr. Zijlstra. De wijziging in de noot bij paragraaf 195, aangebracht in 67, zal,
gelet op de formulering, daadwerkelijk van Vollenhoven zelf afkomstig zijn.
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van paragraaf 13. De bladzijdennummering gaat tot 122, maar waar blad-
zijde 12a aanwezig is, gaat het om 123 stencils, het titelblad meegerekend.
Daarnaast zijn er de vijf bladzijden correcties van “Corrigenda Isagogiae”.
Steeds is dezelfde typemachine gebruikt (herkenbaar niet alleen aan dezelfde
soort letter, maar vooral aan bijzondere afwijkingen, bijvoorbeeld de letter
“i” die ietwat verhoogd is). Een nauwkeurig onderzoek van de stencilafdruk-
ken heeft een betrouwbaar beeld opgeleverd van het stencilgebruik. Het was
mogelijk voor iedere bladzijde van de vier versies te bepalen of slechts één,
dan wel meerdere stencils gebruikt zijn.

Hier volgt nu een bespreking van het stencilgebruik bij de vier verschil-
lende versies van “September 1941”. Deze vier versies werden ten behoeve
van het onderzoek aangeduid als: i, ii, iii en iv, die we in de huidige bespre-
king ook zullen hanteren. Deze cijfer-toekenning was betrekkelijk willekeu-
rig, aangezien er aanvankelijk geen enkel inzicht was in de juiste volgorde.
De titelpagina’s van de drie versies die in het Vollenhoven-archief zijn, gaven
verschillen aan die voor de toekenning van de eerste drie cijfers bepalendwas.
Aangezien de vierde versie pas later gevonden werd, kreeg die automatisch
het cijfer “iv”.

We beschrijven nu eerst de vier versies.

i: “September 1941”. Er zijn meerdere exemplaren van deze versie bekend.
De afdruk van vele bladzijden van het exemplaar in het Vollenhoven-archief
is van zeer slechte kwaliteit. De afdruk van de stencils laat zien dat menig
stencil scheuren vertoont. Het exemplaar van het archief is compleet en
gebonden (geniet).

ii: “September 1941/3”. Hier staat in de hoek rechts boven van de eerste
bladzijde, in Vollenhovens handschrift, “Archiefex[emplaar]”, met daaron-
der zijn handtekening. Bij de datum is de “1” doorgestreept en vervangen
(ook in Vollenhovens handschrift) door een “3”. Hij veranderde dus de
datum van 1941 in 1943. Het exemplaar is verder geheel gaaf, alhoewel
bladzijde 42 ontbreekt. Er is geen bladzijde 12a. De bladzijden waren aan-
vankelijk aan de linkerzijde aan elkaar geperst, wat geen duurzame binding
geeft. Bij deze tekst is losbladig toegevoegd vijf bladzijden “Corrigenda Isa-
gogiae”. De afdruk van de stencils is over het algemeen van goede kwaliteit,
behalve dat bij bladzijden 80–94 de inkt niet goed doorkwam. Naast dit
archiefexemplaar is in elk geval één ander exemplaar van deze versie bekend,
dat wèl compleet is (maar zonder het veranderde jaartal).

iii: “September 1941/5”. Hier staat in de hoek rechts boven van de eer-
ste bladzijde, in Vollenhovens handschrift, “Gecon[troleerd] college-exem-
pla[ar]”, met daaronder zijn handtekening. Ook hier is in zijn handschrift de
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laatste “1” van de datum “1941” veranderd, maar nu in een “5”. Dus het
betreft een datumverandering van 1941 in 1945. De tekst is niet geheel com-
pleet aangezien op diverse plaatsen in totaal 5 bladzijden geheel of gedeelte-
lijk ontbreken (blz. 5, 6, 104, 111 en 112) De laatste twee van deze vijf blad-
zijden zijn verknipt, en alleen enkele fragmenten zijn aanwezig. Het exem-
plaar is grotendeels losbladig, door gebruik uiteengevallen wegens het losko-
men van de ook hier geperste binding. Het is niet zeker of iedere bladzijde tot
de oorspronkelijke opmaak van het dictaat behoort. Bijvoorbeeld bladzijden
7, 12, 12a, (mogelijk) 105 en (waarschijnlijk) 122 zijn van een ander soort
papier. Ook is hier aanwezig een identiek losbladig exemplaar van de eerder
genoemde “Corrigenda Isagogiae”. De tekst van deze Isagogie is daadwerke-
lijk gebruikt door Vollenhoven als collegedictaat, aangezien er in de marges
specifieke data voorkomen uit de jaren 1942, 1943 en 1944, die aangeven
(blijkbaar) hoever het college op die dag gevorderdwas. De tekst is veelvuldig
in Vollenhovens handschrift bijgewerkt. De stencils zijn over het algemeen
van goede kwaliteit, behalve dat er ook hier bladzijden zijn (dezelfden als bij
versie ii) waar de inkt niet duidelijk is doorgekomen. Naast dit exemplaar
van Vollenhoven is geen ander exemplaar van deze versie tot nog toe bekend.

De tekst van deze versie, los van de veranderingen die door Vollenhoven
zijn aangebracht, is niet geheel identiek aan i of ii. In ongewijzigde staat gaat
het hier dus om een eigen versie van “September 1941”, die ten behoeve van
de bespreking het code-cijfer “iii” krijgt. In de gewijzigde staat is dit versie
45, en als zodanig is deze versie uiteraard uniek.

iv: “September 1941”. Dit is een onlangs gevonden exemplaar dat geheel
gaaf is. De bladzijden zijn gebonden (geniet), desondanks ontbreken er twee
bladzijden (blz. 3 en 77). De stencils (althans de afdrukken) zijn niet altijd
van goede kwaliteit, maar het resultaat is niet zo slecht als het bovenge-
noemde exemplaar van versie i. Ook hier zijn vijf bladzijden van “Corri-
genda Isagogiae” opgenomen. Deze zijn echter niet als losbladig setje toege-
voegd, zoals bij exemplaren ii en iii, maar als vaste bladzijden opgenomen
na bladzijde 122. Deze tekst van de correcties is niet identiek aan die van
de losbladige exemplaren, want alleen voor de eerste bladzijde is sprake van
een identiek stencilgebruik.

a. De chronologisch eerste versie van “September 1941”

Trachten we nu de volgorde van ontstaan te bepalen. We gaan er vanuit
dat iedere versie als een eenheid te beschouwen is. Dit kan een probleem
zijn bij iii, wegens de mogelijkheid van later toegevoegde (of verwisselde)
bladzijden, zoals boven vermeld. We zullen hier uitsluitend op de afdrukken
van de tekst van de Isagogie afgaan. De “corrigenda” kunnen, juist doordat
zij deels losbladig zijn, geen basis vormen voor volgordebepaling.
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We gaan bij de bepaling van de volgorde uit van een aantal onderstel-
lingen. De eerste is dat de versie van de “September-1941”-serie die de
minste tekstuele afwijkingen vertoont, vergeleken met de voorafgaand ver-
sie, namelijk die van 39, de eerste versie van de serie van vier zal zijn. (Andere
onderstellingen volgen dadelijk.) Deze “eerste” tekst nu is vrij gemakkelijk
aan te wijzen.

In Paragraaf 13 van de tekst in de 1941-serie is een duidelijk verschil
tussen de tekst van ii enerzijds en die van i, iii en iv anderzijds. De tekst
van deze paragraaf in ii is identiek aan die van 39. Die van i, iii en iv heeft
een (onderling gelijkluidende) uitbreiding ondergaan van een hele bladzijde.
Om de uitbreiding te verwerken werd in deze versies een extra bladzijde
“12a” ingevoerd, wat niet nodig was bij de ongewijzigde tekst van ii. Deze
uitgebreide lezing van paragraaf 13 is ook in de latere versies van 43 en 67 te
vinden. Het is daarom vrijwel zeker dat ii de eerste van de vier 1941-versies
is.

Een tweede verschil wijst in dezelfde richting, alhoewel deze niet zo
definitief bepalend is. Paragraaf 4 van de tekst vertoont ook een uitbreiding,
zei het veel minder groot dan die van de eerstgenoemde paragraaf 13. Ook
hier is de tekst van versie ii identiek aan die van 39. In versie iii kan hier
geen vergelijkingmet 39 gemaakt worden, aangezien de betreffende bladzijde
waarop deze paragraaf zal zijn voorgekomen, ontbreekt. De overige versies,
i en iv, laten de meer uitgebreide lezing zien, alhoewel deze onderling niet
identiek is. Dit onderlinge verschil tussen i en iv hoeft ons nu niet bezig te
houden. Het is voldoende te constateren dat versie ii hier niet gewijzigd is
vergeleken met 39, wat de gedachte ondersteunt dat ii eerder is dan i en
iv. Hier blijft de positie van iii onbeslist, maar kan niet het vooropgaan van
ii tegenspreken.

b. De chronologisch tweede versie van “September 1941”

Versie ii is betrekkelijk probleemloos aan te wijzen als de eerste van de
“September 1941” serie. De bepaling van de volgorde van de overige drie
versies verloopt echter minder vlot. We laten ons nu leiden door de volgende
twee onderstellingen: (i) dat men niet een nieuw stencil (van een bladzijde)
vervaardigt wanneer daar geen aanleiding toe is, en (ii) dat men niet terug valt
op het gebruik van een vorig stencil wanneer er een meer recent stencil is. Een
gevolg van deze beide gedachten is dat het aantal veranderingen toeneemt
bij iedere nieuwe versie vergeleken met de eerste. Bij “veranderingen” moet
men niet alleen aan inhoudelijke tekstveranderingen denken. Er zijn gelijk
genummerde bladzijden van verschillende 1941-versies die inhoudelijk gelijk
zijn, maar waar toch verschillende stencils zijn gebruikt. Dit zal erop duiden
dat een stencil in het ongerede kon geraken en wellicht daarom door een
nieuwe werd vervangen.
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We stellen nu eerst een lijst op van vergelijkingen per bladzijde van de
gebruikte stencils. We laten hierbij achterwege de bladzijden die in stencilge-
bruik identiek zijn in de vier versies. Deze bevatten namelijk geen informatie
die van belang is voor de volgordebepaling. Dit betreft 40 bladzijden. (Hier-
bij is meegerekend bladzijde 112 van iii, die slechts in fragment aanwezig is,
maar waarbij dit fragment geen enkele afwijking vertoont met het overeen-
komstige gedeelte van bladzijde 112 van de andere versies.)20 De cijfers links
in de hiernavolgende kolom geven de nummers van de bladzijden aan waar
in elk geval meer dan één stencil werd gebruikt. De ontbrekende cijfers zijn
van de stencil-identieke bladzijden, die verder buiten beschouwing blijven.

1. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
2. i≠ii; i≠iii; ii≠iii; i=iv
3. i=ii=iii; (ontbreekt in iv)
5. i=ii=iv; (ontbreekt in iii)
6. i≠ii; ii≠iv; i≠iv; (ontbreekt in iii)
7. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
8. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
9. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
12. i≠ii; ii≠iii; i=iii; iv≠i,ii,iii
12a. i=iii=iv; (in ii niet relevant)
16. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
17. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
20. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
22. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
23. i=ii=iii; iv≠i,ii,iii
24. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
25. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
27. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv (In i en iv aangeduid als blz. 28)
28. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv (In ii en iii aangeduid als blz. 27; in i en iv als blz. 28a)
32. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv (In i zijn lijnen van het schema verlengd)
33. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
34. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
35. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
37. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
38. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
39. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
40. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
42. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
43. i=ii=iii; iv≠i,ii,iii
44. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
46. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv

20 De betreffende 40 bladzijden zijn de volgende: 4, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 29,
30, 31, 36, 41, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 78, 79, 84,
95, 101, 108, 112, 117 en 119.
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47. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
53. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
54. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
57. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
58. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
65. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
66. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
67. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
68. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
70. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
72. i≠ii; i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv
73. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
74. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
75. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
76. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
77. i≠ii; i≠iii; ii=iii; (ontbreekt in iv)
80. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
81. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
82. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
83. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
85. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
86. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
87. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
88. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
89. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
90. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
91. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
92. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
93. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
94. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
96. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
97. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
98. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
99. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
100. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
102. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
103. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
104. i=ii=iv; (ontbreekt in iii)
105. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
106. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
107. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
109. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
110. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
111. i≠ii; (iii=ii; iii≠i); i=iv (iii alleen in fragmenten)
113. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
114. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
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115. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
116. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
118. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
120. i≠ii; i≠iii; ii=iii; i=iv
121. i≠ii; i≠iii; ii=iii; iv≠i,ii,iii
122. i≠ii; i=iii; ii≠iii; iv≠i,ii,iii

In ii zijn 82 stencils die in aanmerking komen voor vergelijking (er is hier
geen bladzijde 12a; 122–40=82). In i, iii en iv zou de vergelijkingsbasis 83
bladzijden moeten zijn (hier telt bladzijde 12a wèl mee), ware het niet dat in
iii bladzijden 5, 6 en 104 ontbreken, met 111 alleen in fragmenten, en in iv
bladzijden 3 en 77 ontbreken. Alleen i is hier compleet.

Uitgaande van de bepaling dat ii de eerste versie is, gaan we eerst na
hoe groot de verschillen zijn – dat wil zeggen hoeveel verschillende blad-
zijden/stencils er zijn – tussen ii en de overige versies. (Aangezien er geen
bladzijde 12a is in ii, blijft deze bladzijde buiten de vergelijking hier.) Vanuit
bovenstaande lijst is het resultaat als volgt.

– ii ≠ i: 77 keer (dus slechts 5 keer is ii=i, namelijk de bladzijden 3, 5, 23,
43 en 104)

– ii ≠ iii: 3 keer (vergelijkingsbasis hier is 79 daar drie bladzijden van iii
geheel ontbreken; de drie ongelijke bladzijden zijn 2, 12 en 122).

– ii ≠ iv: 69 keer (vergelijkingsbasis hier is 80 daar twee bladzijden in iv
ontbreken; de 11 gelijke bladzijden zijn: 1, 5, 8, 9, 34, 35, 40, 54, 70, 72
en 104).

De uitslag geeft duidelijk aan dat iii nagenoeg gelijk is aan ii, en dat i en
iv beide een grote ongelijkheid vertonen met ii. iii staat dus erg dicht bij ii;
dat wil zeggen, de oorspronkelijke tekst die Vollenhoven voor zijn college-
exemplaar gebruikte, is op drie bladzijden na (de ontbrekende bladzijden in
iii uiteraard niet meegerekend), identiek aan versie ii.

Laten we het verschil tussen ii en iii nader bekijken door de drie afwij-
kende bladzijden na te gaan, namelijk bladzijden 2, 12 en 122.

Bladzijde 2 werd alleen op een aantal plaatsen veranderd in woordkeuze,
vooral in aanhef. Hier zal de reden zijn voor een nieuw stencil.

Wat betreft bladzijden 12, deze behoort tot de onzekere bladzijden wat
betreft herkomst wegens het afwijkende papiersoort. Op bladzijde 12 komt
paragraaf 13 voor, die een uitbreiding van ongeveer een bladzijde onderging,
waardoor 12a toegevoegd werd. In iii nu is bladzijde 12 stencil-identiek aan
die van i (maar niet gelijk aan die in iv). Het kan zijn dat de huidige bladzijde
12 van iii (tevens Vollenhovens college-exemplaar), feitelijk afkomstig is van
versie i. Dat zou demakkelijkste manier zijn om het college-exemplaar up-to-
date te krijgen, wat ook de toevoeging van bladzijde 12a met zich meebrengt.
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Aangezien ook bladzijde 12a van een ander papiersoort lijkt te zijn, die
verder stencil-identiek is aan i en iv, is het goed mogelijk dat iii aanvankelijk
een bladzijde 12 had die gelijk was aan ii.

Tenslotte bladzijde 122. Ook deze bladzijde lijkt van een ander papier-
soort te zijn dan de overige bladzijden. Ook deze bladzijde is stencil-identiek
aan die van versie i (maar niet die van iv). Hier kan een zelfde reden van
vervanging zijn geweest, nu echter met het oog op een wijziging in de litera-
tuurvermelding die op deze bladzijde voorkomt.

Samenvattend, aangezien versie iii tevens Vollenhovens college-exem-
plaar is, is het goed mogelijk dat de bladzijden 12, 12a en 122 later zijn
vervangen in verband met gewenste tekst-wijzigingen. Dan zou de oorspron-
kelijke lezing hier (van versie iii) stencil-identiek aan versie ii kunnen zijn
geweest, behalve bladzijde 2. Op deze bladzijde vangt de tekst van de Isa-
gogie aan. De verklaring voor deze minimale afwijking is waarschijnlijk niet
te achterhalen, of het moet het begin van een kritische tekstcontrole zijn
geweest, die na de eerste paragraaf stokte. Hoe dan ook, de verschillen tus-
sen ii en iii zijn zeer beperkt vergeleken met die tussen ii en i en tussen ii
en iv. Gegeven deze situatie is het vrijwel zeker dat versie iii op die van ii
onmiddellijk volgt.

Aangezien versie iii de basis is van Vollenhovens collegedictaat doen
we er goed aan de argumenten voor de plaatsbepaling van deze versie zo
sterk mogelijk te maken. We kunnen de conclusie van tweede positie in
volgorde van ontstaan, na die van ii, nog verder toetsen door ook nog de
ontbrekende bladzijden van iii erbij te betrekken, namelijk bladzijden 5, 6,
104 en 111.

Beginnen we met bladzijde 111, die niet geheel ontbreekt maar in twee
fragmenten aanwezig is (ongeveer 3/5 van de bladzijde). Deze fragmenten
zijn identiek aan de overeenkomstige tekstdelen van ii. De kans is aanneme-
lijk (in elk geval 60%) dat deze gehele bladzijde identiek was aan die van
ii. Dit spreekt de bepaling van iii na ii niet tegen.

Kijken we nu naar bladzijden 5 en 104. Voor beide bladzijden geldt dat de
afdrukken van deze stencils in de overige versies van i, ii en iv stencil-identiek
zijn. Nu komt een patroon van i=ii=iv bij andere dan deze twee bladzijden
5 en 104, alleen voor in combinatie met een stencilgelijkheid met iii; dus
i=ii=iii=iv. Dit maakt de kans groot dat dit ook voor de bladzijden 5 en
104 zal hebben gegolden. Zou dit niet het geval zijn geweest, dan hadden
we de situatie dat voor deze twee bladzijden van versie iii twee nieuwe
stencils werden vervaardigd, terwijl bij de productie van versies i en iv,
aangenomen dat die na iii zijn samengesteld, men voor deze bladzijden terug
greep naar de stencils gebruikt bij ii (want i=ii=iv). Terwijl deze mogelijkheid
niet geheel uit te sluiten is (we komen later hier nog op terug), is een dergelijke
handelwijze alleen in uiterste gevallen te verwachten. Het is dus aannemelijk
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er vanuit te gaan dat de bladzijden 5 en 104 ook stencil-identiek waren in de
vier versies, en dus dat ook hier voor beide bladzijden geldt: iii=ii.

Dan resteert bladzijde 6. Hier gaat het voornamelijk om de tekst van para-
graaf 4, die tussen de vervaardiging van de versies door, werd uitgebreid,
dus in elk geval na de productie van versie ii. Het feit dat in iii, tevens Vol-
lenhovens collegedictaat, deze bladzijde ontbreekt, kan met die uitbreiding
te maken hebben. Maar dat zal gissen blijven. Kan nu de oorspronkelijke
lezing van deze bladzijde in iii gelijk zijn geweest aan die van ii, zoals we
voor de overige ontbrekende bladzijde met enige redelijkheid kunnen stel-
len? Het stencil-patroon van bladzijde 6 is: i≠ii, ii≠iv en i≠iv. Is nu voor
deze bladzijde ii≠iii, dan dienen zich de volgende mogelijkheden aan. (i)
iii≠i, iii≠iv. Dit zou een unicum opleveren van een bladzijde waarvoor in
iedere versie een nieuw stencil werd gemaakt. Juist doordat dit niet voor ove-
rige bladzijden voorkomt, is de kans dat het hier wèl voorkwam, erg klein.
(ii) iii=iv (met iii≠i). Ook dit is niet onmogelijk, maar ook hier is er geen
bekend geval van een bladzijde waarbij het patroon opgaat: i≠ii, ii≠iv, i≠iv
en iii=iv. De kans is dan erg groot dat het voor bladzijde 6 ook niet opgaat.
Resteert alleen (iii) iii=i (met iii≠iv). Dit levert een patroon dat voorkomt
in twee gevallen, namelijk bij bladzijden 12 en 122. Maar ten aanzien van
deze bladzijden werd reeds gezegd dat die in iii van een ander soort papier
zijn, waarbij het meer aannemelijk was dat, voor deze bladzijden, die van iii
oorspronkelijk stencil-identiek waren aan die van ii. Dan is ook deze derde
mogelijkheid onwaarschijnlijk. Hiermee is aangegeven dat de aanname van
ii≠iii wat betreft bladzijde 6 niet waarschijnlijk is.

In het algemeen kunnen we stellen dat de ontbrekende bladzijden 5, 6,
104 en 111 van iii vermoedelijk allemaal stencilgelijk waren met de over-
eenkomstige bladzijden van ii. In elk geval wordt dit niet tegengesproken,
wat de positionering van versie iii onmiddellijk na die van ii toch versterkt.

c. De chronologisch derde en de vierde versies van “September 1941”

We hebben nu vrij definitief vast kunnen stellen dat ii de eerste versie van de
“September 1941” serie is, en dat iii de nauw aansluitende tweede versie
is. Hoe staat het nu met i en iv? Uitgaande van onze eerder genoemde
onderstelling, dat de wijzigingen tussen achtereenvolgende versies toenemen
vergeleken met de eerste versie, dan zou iv voor i geplaatst moeten worden,
aangezien het verschil tussen ii en iv 69 stencils betreft en dat tussen ii en
i 77 stencils. Maar dit verschil in aantallen is onderling beperkt, en daarom
is een verder onderzoek toch wel geboden.

Er doen zich twee mogelijkheden voor: de algehele volgorde is ii – iii –
iv–i, of de algehele volgorde is ii – iii – i – iv. De eerste mogelijkheid, waarbij
iv voor i komt, wordt gesteund door de gevallen waarin iv gelijk is aan ii en
iii, maar niet gelijk is aan i. Dit komt in die gevallen voor met patroon “i≠ii;
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i≠iii; i≠iv; ii=iii=iv”. Dit vinden we bij de bladzijden 1, 8, 9, 34, 35, 40, 54,
70 en 72. Het feit dat dit negen keer voorkomt versterkt het vermoeden dat
versie i toch wel na die van iv zal zijn gemaakt. Dezelfde redenering toegepast
op de alternatieve volgorde ii – iii – i – iv, namelijk het patroon iv≠ii; iv≠iii;
iv≠i; ii=iii=i, doet zich voor in twee gevallen, namelijk de bladzijden 23 en
43. Dit is onverwacht. We moeten dit nader bekijken.

Er is nog een manier om de volgorde van de stencils te testen, namelijk
vanuit het ongerijmde. Indien de volgorde is: ii – iii – iv–i, dan zal men
niet verwachten (voorzover ongelukken en noodgrepen uit te sluiten zijn) (i)
dat er gevallen zijn waarin ii≠iii, iii≠iv en ii=iv, noch (ii) dat iii≠iv, iv≠i
en i=iii. Want in dergelijke gevallen zou men teruggrijpen naar een vroeger
gebruikt stencil, terwijl er inmiddels een nieuwe is vervaardigd.

Dit is uiteraard na te gaan. Wat de eerste mogelijkheid betreft, namelijk
ii≠iii, iii≠iv en ii=iv, die doet zich, zoals verwacht, niet voor. Letten we dan
vooral op het tweede patroon, namelijk iii≠iv, iv≠i en i=iii. We willen echter
met volledige patronen kunnen werken, dus moet er rekening gehouden
worden met de mogelijke onderlinge relatie van ii en iii, namelijk ii≠iii of
ii=iii.

Uitgaande van ii≠iii, dan zijn er slechts twee gevallen te onderzoeken,
namelijk de stencils van bladzijden 12 en 122. Maar we merkte reeds eerder
op dat de afdrukken van deze stencils wat betreft iii verdacht zijn. Indien
ons eerder geformuleerd vermoeden juist is, dan gold oorspronkelijk voor
beide bladzijden de bepaling: i≠ii, i≠iii, ii=iii, iv≠i,ii,iii. Dan is er bij de
optie ii≠iii hier niets te onderzoeken.

Gaan we dan uit van de optie ii=iii, dan constateren we dat er twee geval-
len zijn waarin het patroon “iii≠iv, iv≠i en i=iii” zich voordoet, namelijk bij
(de reeds eerder ontmoete) bladzijden 23 en 43. Deze twee bladzijden pleiten
dus tegen de opvatting dat iv vóór i is ontstaan. Er is hierbij ook nog een
onzeker geval, namelijk bladzijde 6. Hier echter hebben we te maken met het
ontbreken van bladzijde 6 in iii. Zou echter hier ii=iii zijn geweest, wat we
al eerder als vermoeden hebben uitgesproken, dan is i≠iii en is deze bladzijde
niet relevant voor de ordebepaling.

Het hier gevolgde traject uit het ongerijmde levert als slotsom dat de
ontstaansvolgorde “ii – iii – iv–i” tegengesproken wordt door de patroon
van twee bladzijden, namelijk bladzijden 23 en 43.

Nemen we dit serieus, dan moet ook de andere mogelijkheid onderzocht
worden, namelijk dat de volgorde “ii – iii – i – iv” de juiste is. In dat geval
zou er geen bladzijden moeten zijn met een patroon van (i’) ii≠iii, iii≠i en
ii=i, noch een met (ii’) iii≠i, i≠iv en iii=iv. In het laatste geval dienen we
wederom de beide mogelijkheden van ii≠iii en ii=iii na te gaan.

Gaan we het patroon na dat hier bij (i’) wordt aangegeven, dan is er niets
te onderzoeken, want er is geen enkele bladzijde met dit patroon. Bekijken
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we vervolgens het patroon van (ii’), eerst in het geval van ii≠iii, dan is ook
hier geen enkel geval te onderkennen dat daaronder valt. Dan resteert het
patroon met ii=iii, dat wil zeggen: i≠ii, i≠iii, i≠iv, ii=iii=iv. Dit patroon
komt, zoals we al zagen, negen keer voor, en wel bij de bladzijden 1, 8, 9,
34, 35, 40, 54, 70 en 72. Met andere woorden er zijn negen bladzijden die
de mogelijke volgorde van ii – iii – i – iv tegenspreken.

De bespreking is nu in een onevenwichtig dilemma beland. Beide voorstel-
len aangaande de volgorde worden door enkele bladzijden tegengesproken:
twee bladzijden spreken de mogelijke volgorde “ii – iii – iv–i” tegen, ter-
wijl negen bladzijden dit doen wat betreft de mogelijke volgorde “ii – iii –
i – iv”. Andere mogelijkheden zijn niet serieus te nemen, daar versie ii niet
anders dan de eerste kan zijn, en versie iii te nauw aansluit om de plaatsing
in de tweede positie anders voor te stellen. We moeten dan aannemen dat de
ideale situatie zich niet bij iedere bladzijde voordeed. Dat wil zeggen, het is
mogelijk dat een opnieuw getypte stencil-bladzijde dusdanig in het ongerede
raakte, dat teruggegrepen werd naar het stencil dat vervangen werd, of in elk
geval dat een afdruk van dat stencil voorradig was.21 Vanuit de verwachting
dat deze handelwijze eerder uitzondering dan regel was, is het aannemelijker
er van uit te gaan dat dit slechts twee keer voorkwam en niet negen keer.
Dan is de volgorde “ii – iii – iv–i” aanzienlijk meer aannemelijk dan “ii –
iii – i – iv”.

Kunnen we deze keuze nog verder toetsen? Gaan we de bladzijden na die
de ongerijmdheid van beide mogelijke volgordes veroorzaken. De bladzijden
23 en 43 die tegen de eerste volgordebepaling ingaan, vertonen beide het
patroon “i=ii=iii; iv≠i,ii,iii”. Er zijn slechts twee inhoudelijke verschillen
tussen de stencils onderling. Op blz. 23 komt in iv een evidente typefout voor,
en op blz. 43 van iv komt een leesfout voor die enigszins zinstorend is. Zou
nu iv daadwerkelijke de vierde van de serie “September 1941” zijn geweest,
en dan model hebben gestaan voor 43 (zoals we mogen vermoeden), dan
heeft deze fout zich in elk geval niet voortgezet in 43, aangezien ze daar niet
voorkomen.22 Met andere woorden er zijn geen blijken dat de alternatieve
volgorde “ii – iii – i – iv” meer aannemelijk wordt gelet op de fouten op
deze bladzijden in iv.

Wat betreft de negen bladzijden (namelijk 1, 8, 9, 34, 35, 40, 54, 70
en 72) die tegen de tweede volgordebepaling pleiten “ii – iii – i – iv”, ligt

21 Het kan ook zijn dat bij het samenstellen van een Isagogie-exemplaar, afdrukken van
bladzijden verwisseld werden. Een aantal mogelijkheden doen zich dus voor. Zie verder
bij noot 35.

22 De typefout op blz. 23 in iv is “stl”; moet zijn “stel”. Op blz. 43 in iv komt “enerzijds”
voor; moet zijn “wederzijds” (zie Par.68, noot 2). Door voor deze bladzijden terug te
grijpen naar de oudere stencils (of afdrukken) van ii (en iii) bij de productie van i werd
het mogelijk voortbestaan van deze fouten voorkomen.
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de zaak enigszins anders. Deze negen bladzijden vertonen een patroon van
stencilgebruik van “ii=iii=iv; i≠ii,iii,iv”. Van deze bladzijden zijn er slechts
drie (namelijk blz. 40, 54 en 72) met onderlinge verschillen in de tekst. Op
bladzijde 40 van i is er een korte zin toegevoegd onderaan, die in de andere
versies niet voorkomt.23 Deze zin wordt in de volgende uitgave 43 gehand-
haafd. Deze wijziging komt echter ook voor op de lijst van “Corrigenda
Isagogiae”, dus dan is de opname van deze correctie in 43 te verwachten.
Maar op bladzijden 54 en 72 van stencil-set i komen twee fouten voor die
ontbreken in ii, iii en iv, die niet op de lijst van “Corrigenda Isagogiae”
voorkomen, en die wel gehandhaafd werden in 43 en 67.24 Daarmee wordt
de ongerijmdheid van het volgorde-voorstel “ii – iii – i – iv” ondersteund,
mits we er vanuit kunnen gaan dat versie i het meest verwant is aan uitgave
43 en dus vermoedelijk de laatste van de vier “September 1941” serie is. Dit
is het laatste punt dat nagegaan moet worden.

Staat versie i dichter bij 43 dan versie iv? Van de 25 bladzijden waarvoor
geldt dat iv≠i, vertonen bladzijden 6, 7, 20, 25, 40, 43, 47, 54, 70, 72 en
86 inhoudelijke verschillen. Behalve voor bladzijde 47, geldt voor de overige
bladzijden dat zij een lezing van versie i hebben die ook voorkomt in 43.25

Op zich geeft dit aan dat versie i duidelijk dichter bij 43 staat van versie
iv. De uitzondering van één bladzijde, namelijk 47, zal waarschijnlijk door
niet meer te achterhalen omstandigheden te verklaren zijn. We kunnen dus
zeggen dat versie i van 1941 het dichts bij 43 staat, en misschien de basis
vormde voor de vervaardiging ervan.

De argumentaties voor de bepaling van de eerste en tweede versies van
1941, de argumentatie vanuit het ongerijmde, die de meest waarschijnlijke
derde en vierde exemplaren aangeven van 1941, en de constatering dat versie
i het dichts staat bij versie 43, geven steun aan de conclusie dat de werkelijke

23 Het betreft de zin: “De technische ruimte is de euclidische ruimte.”; zie Par.65, Opm. 1.
24 Op blz. 54 staat “relatie” in plaats van “relata” (zie Par.93, noot 11), en op blz. 72 treffen

we “voorstelling” in plaats van “worsteling” (zie Par.121, noot 16).
25 In de gevallen 6, 7, 20, 25, 54, 72 en 86 gaat het om fouten die versie i en 43 gemeenschap-

pelijk hebben, maar die niet voorkomen in versie iv. Deze fouten komen ook niet voor op
de lijst van correcties. Zij zijn dus als typefouten te typeren, ontstaan na versie iv – dus
tijdens het vervaardigen van i – die tevens bij de vervaardiging van 43 onopgemerkt bleven.
Op de bladzijden 43 en 70 gaat het om fouten die in iv voorkomen, maar niet in i en 43.
Dit duidt erop dat de typist(e) bij het vervaardigen van i, zelf deze fouten in iv zal hebben
ontdekt. Dan, in het geval van bladzijde 40, gaat het om een genoteerde correctie, die op
de lijst van correcties voorkomt, die in i apart was toegevoegd en in iv nog ontbrak. (Dit
is het geval genoemd in noot 23 boven). Dan resteert bladzijde 47. Hier is iv gelijk aan 43,
en niet i. In beide gevallen is de lezing van iv (en dus ook die van 43) juist. Het kan zijn
dat toevallig bij de vervaardiging van 43 men deze twee bladzijde vanuit een exemplaar
van versie iv overnam. Er wordt in i op bladzijde 47 een paragraaf in twee paragrafen
gesplitst, wat in iv slechts één paragraaf is. In 43 wordt echter de enkele paragraaf en niet
de gesplitste versie in twee paragrafen gehandhaafd.
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volgorde van de “September 1941” serie redelijkerwijs is: ii – iii – iv–i. In
de toekenning van de codes is daarom uitgegaan van de volgende correlaties:

ii – 41a; iii – 41b; iv – 41c; i – 41d.

Hiermee wordt duidelijk dat de uitgave die Vollenhoven gebruikte als basis
voor zijn collegedictaat, 41b is. Dit is een belangrijk gegeven wat betreft de
verdere geschiedenis van de Isagogie.

De Isagogie na “September 1941”

Vollenhoven heeft in zijn exemplaar van 41b op iedere bladzijde verandering
aangebracht. Deze veranderingen betreffen in eerste instantie de items die op
de lijst van “Corrigenda Isagogiae” opgenomen zijn. Deze wijzigingen zijn
ook in 43 aangebracht. Dit laatste mag men ook verwachten aangezien een
hoofdoverweging bij deze nieuwe uitgave zal zijn geweest, de invoering van
de honderden correcties van deze lijst. In Vollenhovens exemplaar van 41b
komen echter ook veel wijzigingen voor die niet in deze lijst zijn opgenomen.
Deze laatste wijzigingen zijn eveneens niet terug te vinden in de uitgave van
1943. Dit laat zich verklaren door de mogelijkheid, die ongetwijfeld benut
werd, dat Vollenhoven, zijn gewoonte getrouw, wijzigingen bleef aanbren-
gen, tot en met 1945 toen hij zelf het werken aan zijn tekst voorlopig afsloot.
Het is voor die reden dat Vollenhovens exemplaar van 41b een unieke versie
van de Isagogie is geworden: 45.

Nu blijkt dat de wijzigingen in 45, die niet in 43 zijn terug te vinden,
eveneens niet in 67 voorkomen. Dit laatste laat zich minder duidelijk ver-
klaren. Men zou verwachten dat 45 betrokken zou zijn bij die heruitgave.
Maar, zoals gezegd, de tekst van 67 is (nagenoeg) identiek aan die van 43.26

De meest waarschijnlijke gang van zaken ziet er ongeveer als volgt uit.
Dr. Zijlstra zal Vollenhoven benaderd hebben met het verzoek de Isagogie

uit te geven. Hierbij zou het Filosofisch Instituut, waarvan dr. Zijlstra het
hoofd was, alle nodige assistentie verlenen. Waarschijnlijk had Zijlstra zelf
een exemplaar van versie 43, die tot in de jaren 60 voorradig was. Hij
kon dan aangeven in welk opzicht de opzet van de tekst te verbeteren zou
zijn, en ook dat een aanpassing van de spelling gewenst was alsmede een
overzichtelijke inhoudsopgave, enz. Het ziet er naar uit dat Vollenhoven in
eerste instantie een poging heeft gedaan de tekst voor publicatie gereed te
maken, conform zijn meest gerijpte inzichten. Er bestaat in elk geval een
losbladige tekst, met een revisie van de paragrafen 7 en 8 van de Isagogie,

26 De tekst van 67 wijkt op enkele punten af, namelijk daar waar de typiste een probleem
tegenkwam in de tekst van 43.
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geschreven (zo laat het zich aanzien) in het voorjaar van 1966.27 Het is
niet zeker of de compositie van deze tekst in rechtstreeks verband staat
met de plannen van een heruitgave van de Isagogie. Maar de timing zou
wel erg toevallig zijn als hier elk verband ontbrak. Gaan we er vanuit dat
Vollenhoven aanvankelijk dacht aan een bewerking van de Isagogie – de
definitieve “laatste hand” – dan is deze tekst een bewijs ervan. Maar dan
zal Vollenhoven tevens hebben ingezien dat bijwerken feitelijk neer kwam
op omwerken. “En daarvan kon geen sprake meer zijn”, zoals hij zelf in
het voorwoord van 67 stelt. Zijlstra zal dan op de hoogte zijn gesteld van
dit besluit, en Vollenhoven zal hoogst waarschijnlijk hebben geïnsisteerd –
hij was erg nauwgezet wat betreft de formulering van zijn teksten – dat
wijzigingen van de bestaande tekst beperkt moesten blijven tot “correcties
van technische aard”. Zijlstra zal dan uitgegaan zijn van de tekst van 1943,
want, los van informatie die alleen Vollenhoven kon verstrekken, kan hij
niet geweten hebben van het bestaan van een meer recente tekst, namelijk
Vollenhovens eigen gecorrigeerde college-exemplaar van 1945.

Maar Vollenhoven was zich blijkbaar van het bestaan van zijn eigen
gecorrigeerde tekst ook niet (meer) bewust. Een reden is misschien dat hij de
cursus waarvoor de Isagogie het dictaat was, jaren niet meer had gegeven.
Indien hij zich die tekst toch herinnerde, kan het zijn dat hij zich voorname-
lijk het bijschrijven van de correcties van de bestaande lijst van corrigenda
herinnerde, en niet de eigen wijzigingen daarnaast en daarna. Hoe dan ook,
niets wijst er op dat dit persoonlijk exemplaar van Vollenhoven een rol heeft
gespeeld bij de heruitgave van het Filosofisch Instituut; sterker nog, belang-
rijke wijzigingen die Vollenhoven in zijn eigen tekst aanbracht zijn niet in 67
terechtgekomen. Daarvan zo dadelijk een voorbeeld.

In het licht van het voorgaande zal duidelijk zijn waarom bij de vaststel-
ling van de definitieve tekst van Isagoogè Philosophiae, uitgegaan is van het
gecorrigeerde college-exemplaar van Vollenhoven zelf, en niet van de uitgave
van 1967. Vollenhovens eigen exemplaar, gedateerd 1945, bevat feitelijk de
meest recente lezing van deze tekst.

De wetenschap dat Vollenhovens eigen college-exemplaar afkomstig is
van versie 41b, en dat hij deze tekst tot in elk geval 1945 gebruikt heeft,
werpt licht op een aantal moeilijk te verklaren ongerijmdheden in 43, en dus
ook in 67. Het blijkt namelijk dat de versie 41c, maar vooral 41d, eigen
type- of leesfouten introduceerde, waarvan een aantal zinstorend is.28 Deze

27 Deze korte tekst is te vinden in J.H. Kok, Vollenhoven: His Early Development (Sioux
Center: Dordt College Press, 1992), pp. 299–300, n. 14; thans als bijlage aan het einde
van deze tekstverantwoording opgenomen.

28 Die ongerijmdheden zijn herkenbaar vanuit de noot-aanduiding “41c–43/67” en “41d–
43/67”. Hierbij een aantal voorbeelden: (i) in par. 6: “theologie omtrent het kennen”,
terwijl Vollenhovens tekst, conform voorgaande versies, luidt: “theorie omtrent het ken-
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komen niet in Vollenhovens 41b/45 versie voor, en zijn ook niet opgenomen
in de lijst van corrigenda. Vollenhoven was zich derhalve niet bewust van het
bestaan van dergelijke fouten. In elk geval viel er in zijn eigen exemplaar in
dit opzicht niets te corrigeren.

Tot slot wil ik nog op een bijzonderheid wijzen wat betreft Vollenhovens
tekst van 1945, wat nergens anders voorkomt. Het betreft een probleem,
dat naar mijn overtuiging alleen door een vergissing van Vollenhoven zelf
is veroorzaakt. Het gaat om een door hem zelf ingevoerde wijziging in het
gebruik van de termen “structuur” en “richting”. Bij de aankondigingen
van “Onderdeel i” en “Onderdeel ii” bij paragraaf 26 verandert Vollen-
hoven (twee keer) “structuur” in “structuur en richting” (en schrapt het
openingswoordje “De”). Bij de titel van Onderdeel i, wat onmiddellijk op
deze paragraaf volgt, wordt de verandering, zoals te verwachten is, door-
gevoerd. Maar bij Onderdeel ii, dat pas bij paragraaf 95 begint, is dezelfde
aanpassing in de titel achterwege gebleven. Dit zal toch niet de bedoeling zijn
geweest. Iets dergelijks doet zich ook voor binnen Onderdeel i. Dit onder-
deel begint met de aankondiging van een nadere indeling in “Afdeling i” en
“Afdeling ii”. Bij de eerste wordt toegevoegd “(de structuur)”, bij de tweede
“(de richting)”. In de titel van Afdeling i, op de plaats waar deze afdeling
begint, namelijk boven paragraaf 28, is deze wijziging terug te vinden, maar
in de titel van Afdeling ii, boven paragraaf 85, ontbreekt de betreffende toe-
voeging. Ook dit zal toch een vergissing zijn. Tenslotte binnen Onderdeel ii
valt ook het een en ander te verwachten. Voeren we de (vermoedelijk) door
Vollenhoven over het hoofd geziene wijziging in de titel van Onderdeel ii in,
dus “Structuur en richting der rijken en der mensheid”, dan is de vraag hoe
“structuur” en “richting” hier moeten blijken. Nu heeft ook dit onderdeel
een indeling in twee afdelingen. De eerste afdeling heeft als titel: “De struc-
tuur der rijken” (boven paragraaf 96). Deze benaming lijkt geheel geschikt
voor de daar opgenomen inhoud. De tweede afdeling heet: “De structuur der
mensheid” (boven paragraaf 109). Hier worden de samenlevingsverbanden
en de religie besproken. Aangezien richting (in de hier bedoelde zin29) bij
Vollenhoven van betekenis is voor de religie, is een verandering van titel hier
in “Structuur en richting der mensheid” geheel op z’n plaats. Die verande-
ring is dan ook in de tekstkritische editie aangebracht (met melding van de

nen”; (ii) de paragraaf-beschrijving par. 65 heeft “objectsfuncties”, terwijl Vollenhovens
tekst heeft “subjèctsfuncties”; (iii) in par. 121b.2.b: “welke voorstelling de zin der geschie-
denis uitmaakt”, is in Vollenhovens tekst: “welke worsteling de zin der geschiedenis
uitmaakt”.

29 Het gaat om de richting, ten goede of ten kwade, van de functies, zoals bepaald vanuit het
pre-functionele hart (zie paragrafen 85 en volgende), tevens de richting van de samenle-
vingsverbanden (paragraaf 114), niet om de richting van een (structurele) relatie binnen
een samenhang (de relatie-richting van A naar B versus die van B naar A; zie paragraaf
72).
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ingreep). De noties van structuur en richting zijn in het denken van Vollen-
hoven te belangrijk om stilzwijgend aan het gesignaleerde probleem voorbij
te gaan, of de tekst te laten zoals die is, met daarbij de onduidelijkheden van
dien.

Addendum over nog andere exemplaren van “September 1941” en “1943”

Nadat de bovenstaande analyse gereed was en de tekstkritische bewerking
van Isagogie voltooid, kwamen twee ‘nieuwe’ versies van de Isagogie aan het
licht, namelijk van (wederom) “september 1941” en van de “Theja-uitgave”
(dus 1943), ieder met een niet eerder aangetroffen lijst van “Corrigenda
Isagogiae”.30 Niet alleen was deze lijst “nieuw”, ook het verschijnsel van een
versie van 1943 met een lijst van corrigenda was niet eerder tegengekomen.
De betreffende lijst van correcties beslaat drie volle bladzijden en is niet gelijk
aan de tot dusver bekende lijst van correcties die bij 41c een vast onderdeel
is en bij de overige 41-serie losbladig is. (We spreken hier gemakshalve van
“eerste lijst van correcties”, bedoelende de reeds genoemde lijst, en van
de “tweede lijst van correcties”, namelijk de hier voor het eerst ontdekte
lijst.) In deze twee nieuw getroffen versies van de Isagogie is deze “tweede
lijst” van correcties een vast onderdeel (geniet). De twee exemplaren van
deze “tweede lijst” van correcties zijn onderling niet gelijk, alhoewel dit
oorspronkelijk wel het geval zal zijn geweest. De lijst in het 1943-exemplaar
is een ingekorte versie van de lijst in deze nieuwe “september 1941”-versie,
die compleet is. De inkorting vond plaats door op diverse plaatsen items
van de oorspronkelijk volle lijst weg te lakken. (Tekenen in de opengevallen
ruimten vertonen sporen van een oorspronkelijke tekst.) De volle lijst van
deze “tweede lijst” van correcties bevat 177 items, de ingekorte versie 142
items. Waar moeten deze twee exemplaren van de Isagogie geplaatst worden,
en wat is hun betekenis?

Onderzoek wees snel uit dat deze twee versies van de Isagogie een eigen
“stencil-gebruik” vertonen. De “september 1941”-versie behoort niet tot één
van de vier versies: 41a, 41b, 41c of 41d, en de Theja uitgave is niet gelijk aan
de tot dan toe bekende versies van 1943. Deze vondst kon een bedreigende
complicatie zijn ten opzichte van de boven geleverde analyse en verklaring.
Nadat de nodige verheldering gekregen was, bleek deze vondst het beeld van
de Isagogie-geschiedenis niet te bemoeilijken maar juist te verduidelijken.

30 Beide exemplaren behoren tot het privé bezit van dr. K.A. Bril. De “september 1941” versie
kwam in april 2003 in zijn bezit, aangeboden door de voormalige gebruiker, de heer drs.
Ab Griffioen. De 1943-versie was in Brils bezit vanaf 1955. Echter door de onderlinge
verwante lijst van correcties werd zijn nieuwsgierigheid gewekt en kreeg schrijver dezes de
stukken voor nader onderzoek.
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De vergelijking van de afzonderlijke bladzijden van deze 1941-versie met
die van 41a t/m 41d, maakte duidelijk dat voor deze versie 75 nieuwe stencils
vervaardigd waren.31 Twee bijzonderheden zijn hier van specifiek belang.
De eerste bijzonderheid is, dat bij deze nieuwe stencils, de correcties die
genoemd zijn op de eerste lijst van correcties ingevoerd waren voorzover
deze correcties de betreffende bladzijde betrof. De tweede bijzonderheid is
dat, tot de 75 bladzijden die vervangenwaren, behoren ook alle 40 bladzijden
die in de vier versies 41a – 41d stencil-identiek zijn. De stencils van deze 40
bladzijden konden blijkbaar niet meer gebruikt worden, iets wat de slechte
kwaliteit van de afdrukken van deze bladzijden in 41d aannemelijk maakt.
De beide bijzonderheden tezamen geven onomstotelijk aan dat deze versie
van “september 1941” vervaardigd werd na de thans bekende versies van
1941. Dus, we kunnen hier spreken van ‘versie 41e’.

En hoe zit het nu met de ‘nieuwe’ Theja-uitgave van 1943 die tevens deze
tweede (maar ingekorte) lijst van correcties als vast onderdeel heeft? Hoe
verhoudt deze zich tot het ons bekende exemplaar van 43? Het antwoord is
betrekkelijk eenvoudig te geven. Van de eerder genoemde 75 bladzijden die
afkomstig zijn van de nieuw gemaakte stencils van ‘versie 41e’, zijn 58 terug
te vinden in deze nieuw ontdekte Theja-uitgave.32 Van deze 58 worden er
echter slechts 5 terug gevonden in het exemplaar van 43 dat hierboven steeds
betrokken was bij het onderzoek. De conclusie is eenduidig: het ‘nieuwe’
exemplaar van de Theja-uitgave met vaste tweede (maar ingekorte) lijst van
correcties, gaat vooraf aan het exemplaar dat hierboven steeds als model
voor 43 is gebruikt.

Bezinnen we ons op de getrokken conclusies over deze twee “nieuwe
versies” van de Isagogie, dan krijgen we een duidelijker beeld van de Isa-
gogie-geschiedenis vanaf 1941. Nadat de eerste versies, 41a en 41b waren
verschenen, ontstond reeds behoefte aan een lijst van correcties. Die werd
opgesteld en losbladig toegevoegd bij de exemplaren van 41a en 41b, en
als vast onderdeel opgenomen in 41c. In het exemplaar van 41d ontbreekt
deze eerste lijst van correcties, maar misschien ging het hier oorspronkelijk

31 Deze nieuwe stencils betreffen de volgende bladzijden: 3, 4, 5, 10, 11,12, 12a, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 111, 112, 114, 117, 119, 121 en
122.

32 Deze 58 bladzijden zijn: 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 35, 36, 37, 43, 44,
45, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 74, 78, 80, 83, 84, 87,
94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 111, 112, 114, 117, 119, 121 en 122.
De vijf bladzijden die hiermee identiek zijn met het gebruikte exemplaar van 43, zijn: 22,
63, 64, 69 en 122.
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ook om een losbladige toevoeging. Toen bij de volgende aanvulling van het
dictaat bleek dat de inhoud van vele bladzijden opnieuw op stencils moest
worden getypt, werd op deze (in elk geval 75) stencils tevens de correcties
van de betreffende tekst van die bladzijden ingevoerd. Hierdoor moest de
(aanvankelijke) lijst “Corrigenda Isagogiae” bijgewerkt worden, wat de door
ons genoemde “tweede lijst van correcties” opleverde. Die bijgewerkte lijst
werd als vast onderdeel opgenomen in de uitgave ‘41e’. Intussen – dit moet
ergens in deze tijd aangenomen worden – kwam de zorg voor de uitgave van
dit dictaat te liggen bij het Theologisch en Juridisch Antiquariaat, afgekort
“theja”. Bij wederom een aanvulling van de voorraad van de Isagogie werd
zo veel mogelijk gebruik maakte van de aanwezige stencils. Een aantal moest
vernieuwd worden, wat inhield dat weer een aantal correcties ingevoerd
konden worden. Bij deze eerste(?) uitgave van Theja werd de tweede lijst
van correcties, die in 41e integraal aanwezig was, nu bijgewerkt door de
aanwijzingen van de nu ingevoerde correcties weg te lakken wanneer die
correcties op de nieuwe stencils verwerkt waren. Misschien ging dit nog een
aantal keren zo door, namelijk dat bij vernieuwing van de oplage, nieuwe
stencils, voorzover nodig, vervaardigd werden, met inachtneming van de
correcties die voor de betreffende bladzijde relevant waren. Zo kon de gehele
lijst van correcties stapsgewijs verwerkt zijn, totdat een lijst van correcties
niet meer nodig was. In de ons (aanvankelijk) bekende exemplaren van 43
ontbreekt een lijst van correcties.

Het ontbreken van de datumvermelding van alle thans bekende Theja-
exemplaren van de Isagogie, heeft wellicht te maken met het feit dat, toen
Theja de zorg voor het dictaat overnam, de datum “september 1941” echt
niet meer klopte. Uit twee bronnen, afkomstig van Vollenhoven, blijkt dat
het om het jaar 1943 gaat.33 Bij Theja was blijkbaar geen duidelijke instructie
over hoe in deze te handelen.

Door het licht dat deze vondst van twee “nieuwe” versies van de Isagogie
werpt op de Isagogie-geschiedenis, ontstaat het vermoeden dat de Theja-
uitgave niet een “aparte” uitgave was, maar een voortgaande aanvulling van
de oplage van “september 1941”. Dit kan verklaren waarom Vollenhoven
zijn eigen versie van “september 1941” bleef gebruiken als zijn college-
exemplaar, terwijl de “Theja-uitgave 1943” reeds in omloop was en hij zelf
geen Theja-uitgave gebruikte (althans niets wijst in die richting).

Inmiddels wordt hiermee duidelijk dat de hele reeks van versies van
1941 en 1943 hoofdzakelijk alleen te maken heeft met het invoeren van
correcties en met de vervanging van onbruikbaar geworden stencils. Dat
bij deze handelingen tevens nieuwe typefouten zijn ontstaan, wijst op een

33 Zie boven noot 17.
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onzorgvuldige controle bij deze uitvoering.34 Na 41b is de inhoud van de
Isagogie niet meer veranderd, behalve de wijzigingen die Vollenhoven in zijn
eigen college-exemplaar tot 1945 invoerde, maar die nooit openbaar zijn
gemaakt. Het heeft daarom weinig zin de kleine verschillen, die de thans
gevonden versies van 41e en de (vroege) Theja-uitgave (van 1943), expliciet
op te nemen in de kritische editie van de hoofdtekst. Versie 67 geeft duidelijk
het eindpunt aan van deze hele reeks van versies van 1941 en 1943. Vandaar
dat, behalve de melding van deze twee nieuw gevonden exemplaren van
versies, die midden in de gehele reeks vallen, en het blijk van verduidelijking
die zij geven ten aanzien van de Isagogie-geschiedenis, dragen zij niet bij tot
een verder kritisch verstaan van de inhoud van de Isagogie en kunnen zij
beter het kritische apparaat van de hoofdtekst niet onnodig verzwaren.

Nog een addendum over een exemplaar van “September 1941”

Onlangs kwam een ander exemplaar van de Isagogie van “september 1941”
binnen het bereik van dit onderzoek. Dit blijkt een uitzonderlijk exemplaar te
zijn. Het is een compleet exemplaar, inclusief de (eerste) lijst van corrigenda,
dat als geheel gebonden (geniet) is.

Wat gelijk de aandacht trekt is dat de datum “1941” met de hand (niet
Vollenhovens) is veranderd in “1945”. De tekst zal dus in 1945 gebruikt zijn.
Maar vanaf 1943 was de “Theja uitgave” reeds ter beschikking. Deze tekst
kan daarom misschien door een andere student zijn gebruikt en vervolgens
doorgegeven, of het betreft een overgebleven exemplaar van de “1941 serie”.

De verandering van “1941” in “1945” doet onmiddellijk aan Vollenho-
vens eigen college-exemplaar denken. Nu is er nog een andere facet dat deze
versie van de Isagogie gemeen heeft met Vollenhovens college-exemplaar,
namelijk het ontbreken, op bladzijde 7, van de duiding “Hoofddeel i: Het
Voorlopige Positieve Resultaat”. Los van deze duiding is de tekst van deze
bladzijde 7 in 41a, 41b en het betreffende exemplaar stencil-identiek. Omdat
in 41a de “Hoofddeel i”-melding wél voorkomt, is deze titelduiding vervol-
gens gewist (weggelakt) alvorens gebruikt te worden voor 41b (althans wat
nu bladzijde 7 van Vollenhovens college-exemplaar is) en voor het exemplaar
van de Isagogie nu ter discussie. In 41c is echter een ander stencil gebruikt,
en in 41d is de tekst weer op een nieuw stencil gezet. Bladzijde 7 van deze
opnieuw getypte tekst (tweemaal dus, voor 41c en 41d), heeft echter wél weer
de “Hoofddeel i”-melding, zoals eveneens the versies van 1943 en 1967.

34 Natuurlijk, het feit dat er toch twee lijsten van correcties zijn opgesteld, wijst wel op een
zekere opmerkzaamheid. Echter niets is bekend over hoe deze lijsten tot stand kwamen.
Vollenhoven zelf moet daar toch wel een rol in hebben gehad. Maar de onvolledigheid van
beide lijsten wijst ook hier op haastwerk.
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Met andere woorden, dit exemplaar heeft een bladzijde die wederom
alleen in 41b (dan wel 45) voorkomt. Onderzoek wijst uit dat dit exem-
plaar verder ook dicht bij 41b staat. Slechts op 13 bladzijden is er verschil
in het onderlinge stencilgebruik. (Dit betreft de bladzijden 20, 27, 28, 32,
38, 47, 57, 96, 97, 98, 100, 103 en 121). Aangezien er voor deze bladzij-
den in de versies 41a en 41b geen verschil in stencilgebruik te constateren
is, en tussen deze beide versies (zoals eerder aangegeven) slechts drie bladzij-
den stencilverschillend zijn, zijn er 16 verschillen in stencilgebruik tussen dit
nieuw gevonden exemplaar en 41a. Dit is veel minder dan de eerder gecon-
stateerde verschillen in stencilgebruik tussen 41a en 41c (namelijk 77) en
die tussen 41a en 41d (namelijk 69). Het kan dan niet anders zijn dan, wan-
neer de toename van verschil in stencilgebruik steeds een later fasen in de tijd
aangeven van de productie van de “september 1941” serie, dat dit exemplaar
van de Isagogie ná 41b en vóór 41c geplaatst dient te worden.

Deze conclusie is mijns inziens vrij overtuigend. Toch moeten we de
bladzijden die verschillen met die van 41b nader bekijken. Van de genoemde
13 bladzijden zijn er drie (van bladzijden 27, 28 en 96) met een stencilgebruik
waarbij die stencils niet in de (vermoedelijk latere) versies 41c en 41dworden
gebruikt. Deze stencils vertonen geen inhoudelijke verschillen in tekst, alleen
enkele kleine typefouten. Waarschijnlijk viel er met deze stencils voor de
volgende versies niet meer te werken.

Vervolgens, de stencils van bladzijden 32, 38, en 103 blijken ook te zijn
gebruikt voor de productie van 41c; de eerste en de laatste ook nog voor
41d. Ook dit past in de aangenomen volgorde van deze Isagogie versies.

Maar de overige bladzijden, 20, 47, 57, 97, 98, 100 en 121, zijn in
stencilgebruik gelijk aan dezelfde bladzijden van 41d, terwijl ze niet stencil-
identiek zijn aan die bladzijden van 41c. Met andere woorden, indien de
volgorde inderdaad is: 41b, huidige exemplaar, 41c en 41d, dan werd bij de
productie van versie 41d, ten aanzien van 7 bladzijden teruggegrepen naar
stencils die gebruikt waren bij dit huidige exemplaar van de Isagogie, terwijl
er reeds nieuwe stencils waren voor deze bladzijden in verband met 41c. Dit
is een zelfde soort ongerijmdheid die we eerder tegenkwamen bij de bepaling
van de volgorde van de teksten van 41c en 41d. Zouden we echter voor een
andere volgorde kiezen, waarbij het huidige exemplaar na 41c, of zelf na 41d
wordt geplaatst, dan is de ongerijmdheid alleen maar groter. Ook hier moet
wellicht de conclusie luiden dat de productie waarin de oplage van de versie
“September 1941” aangevuld werd, niet ideaal verliep.35

35 Een “verkeerde volgorde” is voor te stellen wanneer de afdrukken van een nieuw stencil
boven op het restant van de afdrukken van het vervangen stencil worden gelegd in plaats
van deze te verwijderen. Neemt men vervolgens steeds de bovenste afdruk van iedere blad-
zijde bij het samenstellen van een exemplaar van de Isagogie, dan wordt de afdruk van een
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Dit huidige exemplaar van de Isagogie vertoont geen enkel belangrijk
inhoudelijk verschil in de tekst met 41b, 41c of 41d dat al niet verwerkt
is. Door dit exemplaar wordt des te meer duidelijk de verwarrende situatie
die bestond rond de Isagogie in en na 1941. Die verwarring, die zelfs groter
is dan het zich aanvankelijk liet aanzien, noodzaakt echter geen wijziging in
inhoudelijke inzichten. Het huidige exemplaar van de Isagogie hoeft daarom,
zoals ook geconcludeerd werd voor de vorige twee later onderzochte exem-
plaren van de Isagogie, niet separaat opgenomen te worden in het kritische
apparaat van de tekstkritische editie.

eerdere versie later gebruikt. Het hoeft dus niet zo te zijn – alhoewel dit mogelijk is – dat
een vervangen stencil zelf daadwerkelijk opnieuw gebruikt wordt bij de vervaardiging van
een latere aanvulling van de Isagogie-voorraad.
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bijlage

Losbladige versie van paragrafen 7 en 8
(ong. voorjaar 1966)

Par. 7. [Wijsgerig bezig zijn is meer dan denken]

Bij wijsgerig bezig zijn valt denken uiteraard niet te missen.Dat denken onder
bepaalde voorwaarden met wijsgerig bezig zijn zou samenvallen is daarmee
echter niet gezegd. Want wijsgerig bezig zijn is steeds gericht op kennis. En
dit laatste is een resultaat dat niet alleen door denken wordt verkregen:
het onderstelt mede iets dat kenbaar is en door onze denkende activiteit
ook inderdaad gekend wordt. Er bestaat hier dan steeds een correlatie van
minstens twee. Ook wanneer deze twee binnen dezelfde mens betrekking
hebben, b.v. bij mijn denken over wat ik weet of bij mijn weten wat ik denk,
impliceert dit feit, dat beide tot dezelfde mens behoren. Niet dat die twee er
ook onderling ident zijn: de hier bedoelde correlatie valt eenvoudig niet te
ontkennen. Denken is dus steeds een noodzakelijk bestanddeel van kennen,
maar maakt daarvan niet het geheel uit. En dan valt niet in te zien, dat het
wijsgerig denken hierop een uitzondering zou maken.

Par. 8. Kennen en zijn

De relatie van deze twee valt niet te benaderen zonder dat men eerst vastlegt
wat men onder zijn verstaat. Mensen zijn niet uitsluitend bewust: zij ont-
wikkelen na enige tijd ook reeds een eigen zelf-bewustzijn. Wanneer kleine
Jan meent dat moeder hem bij een traktatie overslaat zal hij wellicht vragen:
‘Mag Jan ook wat?’, misschien zelfs zeggen ‘Jan blieft ook wat’. Het gebruik
van de term Jan voor zich zelf wijst reeds op zelfbewustzijn. Komt een derge-
lijke situatie in een gezelschap voor, waarin twee kinderen die dezelfde [naam
van de] grootvader hebben, en deelt de ene Jan wel in de traktatie, de andere
[Jan] daarentegen niet, dan zal deze Jan zelfs wellicht zeggen ‘Krijg ik ook
(of ook ik) wat?’ Hij toont dan het woord ik, dat hij in de omgeving van
ouderen herhaaldelijk hoorde, te verstaan en ook zelf te kunnen hanteren. In
beide gevallen kan men derhalve zeggen, dat Jan reeds zelfbewustzijn bezit
of ook dat Jan reeds zelfbewust is. Zowel in de eerste als in de tweede situatie
constateert men echter slechts een fase in de ontwikkeling van het kennen bij
een kind. Nu behoort ook het kennen tot het bestaan als mens. Zal men dan
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zeggen, dat bij de mens ook een (toestand van) kennen bestaat of voorkomt,
dan is daartegen niet het minste bezwaar. Maar wel is ongeoorloofd dit ken-
nen van het menselijk bestaat te isoleren. En ook is de poging af te wijzen
zulk een geïsoleerd zelfbewustzijn als basis voor een leer inzake ieder zijn te
laten gelden.
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Register op persoonsnamen

N.B. De cijfers achter de namen hebben betrekking op de genummerde paragrafen
van de hoofdtekst. Bij paragraafnummers van de tekstdelen opgenomen in the
Appendices i, iia en iib, gaat ‘i’, ‘iia’ of ‘iib’ vooraf.

Andel, H.A. van (1875–1945) 2
Archimedes (287–212 v.C.) 61
Aristoteles (384–322 v.C.) 20/[31–32],

174; i 123, 130
Arius (c. 280–336) iib 156, 163n
Avenarius, R. (1843–1896) 43
Barth, K. (1886–1968) 13
Bavinck, H. (1854–1921) 2
Becher, E. (1882–1929) 2
Boëthius (480–524) 189
Bréhier, E. (1876–1952) iib 156
Calvijn, J. (1509–1564) 13
Cusanus, N. (1401–1464) 13
Descartes, R. (1596–1650) 7, 8, 57
Drews, A. (1865–1935) 2
Epicureeën (vanaf begin 3e eeuw v.C.)

iib 155
Fichte, J.G. (1762–1814) 2
Fullerton, G.S. (1859–1925) 2
Galilei, G. (1564–1642) 160; i 108
Groen van Prinsterer, G. (1801–1876)

i 126
Hartmann, Ed. von (1842–1906) 2
Hegel, G.W.F. (1770–1831) 13, 15
Heinemann, F. (1889–1969) 3
Heraclitus (c. 540–c. 480 v.C.) iib 162
Herbart, J.F. (1776–1841) 2
Hobbes, Th. (1588–1679) 182
Husserl, E. (1859–1938) 2
Ioniërs (6e eeuw v.C.) iib153
Kant, i. (1724–1804) 31
Kepler, J. (1571–1630) 160; i 108

Kohnstamm, P.A. (1875–1951) 124
Külpe, O. (1862–1915) 2
Kuyper, A. (1837–1920) 12, 112, 125;

i 116; iib 147
Land, J.P.N. (1834–1897) 2
Leibniz, G.W. (1646–1716) 182
Luther, M. (1483–1546) 65
Mendel, G.J. (1822–1884) 102; iia 65
Neoplatonici (vanaf midden 3e eeuw)

iib 153
Nestorius (c. 375–c. 450) 124
Origenes (c. 185–253) iib 156
Orpheus (6e eeuw v.C.) iib 153
Parmenides (c. 540–c. 475 v.C.) 121;

iia 81
Paulsen, F. (1846–1908) 2
Plato (427–347 v.C.) 174; i 123, 130;

iib 155
Pythagoras (c. 575–c. 497 v.C.) 1; iib

162
Raeymaker, L. de (1895–1970) 2
Renouvier, Ch. (1815–1903) 2
Reyer, W. (… - …) 2
Russell, B. (1872–1970) 2
Stoa (vanaf begin 3e eeuw v.C.) iib

155
Ursinus, Z. (1534–1583) 122
Walch, J.G. (1693–1775) 2
Wattjes, J.G. (1879–1944) 2
Windelband, W. (1848–1915) 2
Wundt, W. (1832–1920) 2
Zahn, Th. (von) (1838–1933) i 135
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Bijbelse namen

Aäron 133
Abraham 130–134; i 90, 91; iia 91,

91*, 92
Adam (de eerste) 102, 117, 121, 122,

124, 134, 135, 136, 139, 180; i 93;
iia 80, 81, 82, 84, 89, 92, 93

Adam (de tweede) 117, 124, 126, 127,
140; iia 89 (zie ook Christus; Jezus
Christus)

Christus (de) 12, 20/[31–32], 31, 88,
102, 114, 116, 124, 125, 134, 135,
136, 138, 139, 140; i 86, 92, 93,
94, 127; iia 89, 92, 93, 94 (zie ook
Adam, de tweede; Jezus Christus)

David 133
Elisa 20/[30]
Eva 102, 121, 122, 124, 129, 180;

i 89; iia 81, 82, 84, 89
Hosea iia 66*

Isaäk 132
Jakob 132
Jezus Christus 140; i 135, 136; iia

81 (zie ook Adam, de tweede;
Christus)

Juda 132, 133
Kaïn 129; i 89; iia 89
Maria iia 92
Melchizedek 132, 133; i 91, 92; iia

91, 92
Messias 133, 134; i 91, 92; iia 91, 92
Mozes 133
Nathanaël 134; iia 92
Noach 130, 131, 132; i 91, 92; iia

66*, 90, 91
Paulus 88, 134, 135; i 93, 135; iia 93
Sara 132; i 91; iia 91
Sem 130; iia 90
Stefanus 20/[31–32]
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Termenregister

N.B. De cijfers achter de termen hebben betrekking op de genummerde paragrafen
van de hoofdtekst. Bij paragraafnummers van de tekstdelen opgenomen in de
Appendices i, iia en iib gaat i, iia of iib vooraf.

aangeboren begrijpen 117
aanschouwen 31, 117
aanschouwingswijze 48
aanspraak van Godswege iia 80
aarde 19, 20, 22, 23, 117, 122, 137,

173
aards subjècte (zie subjècte, aards)
aardse deel van de kosmos 139
aards-zijn/aardse zijn (zie bij zijn)
abstract 171, 185
abstractie 49, 70, 72, 117, 177
(grond)ambten van de mens i 80, 94
actief 82, 159, 160
actief–passief 81, 82, 103, 105, 163,

164, 168, 201, 210, 212; i 64/[30],
65/[30], 67/[30], 64/[31]; iia 65*,
66*, 67, 70
– bij genetisch proces iia 65*
– bij inter-individuele subj. – obj.

samenhangen i 66/[31]
– bij inter-individuele subj. – subj.

samenhangen i 65/[31]
– bij intra-individuele subj. – obj.

samenhangen i 66/[31]
– bij intra-individuele subj. – subj.

samenhangen i 65/[31]
– in boven-ruimtelijke samenhan-

gen 81
– in de analytische wetskring 159,

160, 161, 163, 164, 168
– in de historische wetskring 210

activiteit 25, 48, 73, 77, 81, 88, 103,
105, 106, 111, 113, 117, 136, 160,
167, 174, 201, 204, 210

– analytische 40, 55, 82, 183
– energetische 40
– goddelijke 13, 117
– van leren kennen 152, 153, 154,

156, 174, 176
actualisering i 66/[30], 67/[30],

68/[30]
niet bij de mens i 70/[30]

adem des levens 117; iia 80
afdruktheorie 174
affiniteit bij subjecten van verschil-

lende rijken 104, 105
affirmatief 189
afgoderij 88
afstand 65
altruïsme 114
ambt 111, 117, 118, 120, 122, 124,

130, 139 (zie ook pre-functioneel
ambt)

ambtsdrager 112, 117, 118, 120, 124,
130, 194 (zie ook gezagdrager)
– kerkelijke 125

analogie 59, 63
analyse/-eren 23, 70

– vakwetenschappelijk 201
analytica 201
analytisch 31, 48, 51, 146, 203

– plaats als subjèctsfunctie 55
analytisch leren kennen 155

– verband met het kenbare 174
– verticaal verband hierin 170

analytische activiteit 40, 55, 82, 183
analytische (subjects)functie 155, 160,

161, 164, 171, 172, 204
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analytische object 172
– rubricering van objectsfuncties

66
analytisch onderscheiden i 96, 105
analytische retrocipatie 172
analytische ruimte 65
analytische samenhang 156, 157;

i 106
– en waarneming 83, 146, 162,

172
analytische wetskring 108, 154, 158,

159, 160, 161, 163, 164, 168, 172
– subject–object-relatie hier 107,

108, 160
– subject-subject-relatie hier 108,

160
analytische wet(ten) 152; i 115
anarchie 14
angst iia 84
anhypostatos 124
animisme 130, 132; i 90, 91; iia 90,

91
antecipatie 61, 62, 63, 68, 88, 98,

172, 201
– voorbeelden van 61

anti-christelijk 125
antinomieën 31/[30–31], 33, 201;

i 118
antithese 21, 125, 129; i 88*
antithetisch 86, 88
antithetisch dualisme 21
antithetische dualiteit van goed–kwaad

88, 92, 121; i 88*
antithetische structuur van liefde in het

liefdegebod 114
antropologie 124, 182; iib 150
antropomorfistisch 105
apodictisch 190
aposteriorisch 202
apperceptie 168
apriorisch 171, 189, 202
apriorisme iib 153

– binnen partieel theïsme iib 161
– partieel 88

aprioristen 155
archè 14, 25

aristotelisch 20/[31–32]
aritmeticaal 203
aritmetiek 61, 200, 201
aritmetisch(-zijn) 31, 35, 36, 37, 43,

45, 48, 54, 55, 56, 61
– arit. retrocipatie in het analyti-

sche 172
aritmetisch/boven-aritmetisch 88
aritmetische functie 57, 202

– plaats als subjèctsfunctie 55
– verandering in 102; iia 65

aritmetische wetskring 40, 51, 65
aritmetische wetten 35, 36, 46, 54, 55
artistieke bewerking 217, 220
ascenderend 88
ascese 88, 139
ascetisch 92
astrologie 21
atoom/omen 43, 47, 101, 178;

i 67/[31]
– splitsing der atomen en

goddelijke leiding i 76
autarkie 88, 112
autonoom/-omie 14, 112
Autonomie (versus Heteronomie) 112,

122
Avondmaal 125
baan van gebeuren 60
Babylonisch wereldbeeld 21
bedreiging van vloek 118 (zie ook

wraak des verbonds)
bedrijf/ven 112, 113, 159; i 70/[30];

iia 70
beeld Gods 114, 117, 121, 122; i 80;

iia 81
– als op God betrokken zijn 117
– en ambten i 80
– en inter-menselijke samenhangen

iia 81
begeerte 12, 121, 134; iia 81
begrijpen 117, 172, 183, 185
begrip(pen) 13, 175, 176, 183, 185

– niet- en wel-samengestelde 176
– omvang van 176, 182
– ordening van 181, 182
– primaire 176
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– secundaire 176
– waarnemings- en geabstraheerde

176
begripsvorming 180
beheersen 111

– van object door historisch subject
108

behoefte 111, 212; i 69/[31]
– esthetische 218
– historische 209, 210

belangen 60
belofte Gods 118, 124, 125, 129, 130,

132, 133, 134, 136
belofte van zegen 118, 125
bepaaldheid/heden 17, 22, 23, 25, 27,

28, 29, 31, 37
– derde b., van goed–kwaad 85
– dit–dat-bepaaldheid 36, 37, 38,

47
– hun niet gescheiden-zijn 45
– hun onherleidbaarheid 41, 42,

67, 89
– zus–zo-bepaaldheid 30, 33, 37,

42
bepaaldheid van wet 34, 35
beslissen en handelen 111
besnijdenis 125, 132
bestaan 11, 15, 114, 117
bestaan Gods 117
bestanddeel 78, 93, 100, 103, 155
bestemming(sfunctie) 111, 112, 113,

125
betekenis 13, 43
betoog/-ogen 194
beweging 31, 55, 65
bewegingstijd 48
bewerking 210; i 68/[31]; iia 67, 68

– historische als basis i 68/[31]
– artistieke 217, 220
– technische 208, 210–212;

i 67/[31]
bewijs 176, 188, 190, 193, 194
bewustzijn 170
bezetenheid 138
“bij de gratie Gods” 111
bijen 105; iia 66*

binnenwereld 11
blijdschap des geloofs 63
bloed 55, 61
bloedwraak 130, 133; i 90, 91; iia 90,

91*
bloem 65
blozen 61
boven-analytische functies iia 70*
boven-energetische functies i 64/[30]
buitenwereld 11; i 67/[30]
calvinisme 112, 196; i 130
calvinistische wijsbegeerte 125

– -c. kentheorie i 130
categorieën 170
categorieënleer 185
causa 68
causaal verband 79, 172
centrum, religieus 139
centrum en omtrek bij de mens

93/[32–39]
chemicus 102; iia 65
chemie 214
chemische technè, schema ‘dit-dat’ iib

153, 155
chemische verbinding 102; iia 65
chirurgie 214
christelijk 11, 12
christelijk geloof 12, 15, 125, 136
christelijk wijsgerige conceptie 12
christelijke actie 125
christelijke religie 140
christelijke wetenschap 125, 173
christendom 125
Christenen 11, 12, 88, 134, 135, 136,

139; i 92; iia 92
Christenheid 125
Christ-geloof /-gelovigen 125, 134,

136
cirkel 46, 47, 51, 54, 60, 72, 73, 77,

79; i 56, 58
cogito 7, 8
coincidentia oppositorum 13
compatibiliteit 61, 191
competentie 113
conceptie 5, 12, 13, 21, 43, 88, 112,

124, 125, 144, 185
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– christelijk wijsgerige 12
– hoofdconceptie 15

conclusie 51, 190, 193, 204
concrete/eter 25, 53, 64, 70, 95, 115
concrete leven en religie i 70/[30],

70*/[31], 71, 130; iia 71
Conspectus historiae 2
contemplatief 174
contemporeel 78, 79, 80, 82, 88,

157, 158, 159, 163, 165 (zie ook
samenhang); i 59

continu(ïteit) 65, 66
contradictoir 13
corpuscula 210
correlatie actief–passief 81, 82, 83, 84

(zie ook actief–passief)
correlatie gezag–ontzag 111
creatuur 31
cultivering 130
cultus(verband) 112, 113; iia 70

– paganistisch 113
cultuur 202
cultuurwetenschappen 202
decentralisatie 112
defirmatief 189
deïsme iib 147
demonisch 21, 139
denk-element 60
denken 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 60,

61, 63, 65, 98, 112, 130, 170, 171,
172, 178, 196, 214

denkend subject/denkende 57, 174,
176, 204

denker i 54
denkfunctie 55
denkpsychologie 171
dichotomie van functiegroepen 202
dichotomieën/-istisch 57, 88, 139
dienstknecht iia 92
dier(en) 31, 46, 47, 55, 62, 65, 66, 83,

97, 101, 102, 105, 106, 121, 130,
146, 159, 171, 178, 211
– hun kennen 146

dierenvlees 130; i 90; iia 90
dimensie 60, 65
ding 47, 57, 66, 70, 71, 73, 75, 80,

88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 99, 101,
102, 103, 130; i 54, 119
– onderscheidingen tussen dingen

i 119
Ding an sich 70/[32–39], i 55

– verwarring met ding i 130
discontinuïteit 65

– van punten 65
doel 88

– en middel iia 67 (zie middel-doel)
doelmatigheid 139
dogma, 124, 125
dood 121, 122, 133, 134, 139; iia 84

– eerste 134; iia 89/[39]
– tweede 134; i 92; iia 89/[39]

doodsopvatting van partieel theïsme
iib 159

doop 125
dopersen 124
Drie-enige 117, 121
driehoek 61
dualisme 21; iib 150

– partieel kosmistisch iib 150,
151

– partieel theïstisch iib 150, 151
dualistisch trichotomistisch 139
dualiteit 88
duiden/aanduiden 1, 13, 18, 36, 37,

38, 43, 47, 52, 68, 70, 160, 200
duopleurisch 118
duur (niet zuivere) 48
dwalen 11, 13, 182
dwaling 33, 136, 155; i 94, 123 (zie

ook kennis of dwaling)
dynamische karakter, van het boven-

fysische 60
– van het oordeelssubject 188

eclecticisme 3
economisch 31, 48, 111
economische functie 111, 112, 210

– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
eenheid der mens 146
eenheid der mensheid 121
eenheid der subjèctseenheid 62
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eeuwig leven 125
egoïsme 114
eidetisch 164, 167, 171
eindig 13, 66
electie i 89; iia 89 (zie verkiezing)
elektron 101
elementaire stof 102
element(en) 101

– denk-elementen 60
– ken-elementen 60

emotionele waarneming 83, 146
energetiek 201
energetisch 31
energetische activiteit 40
energetische functie i 65/[30]
energetische wetskring 51
energetisme iib 155
energie(vormen) 51, 53, 55
engelen 20, 21, 138, 139, 146

– hun kennis 146
engelenwereld 20, 21, 121, 139; i 82;

iia 82**
engelen en mensen i 81*/[31]
epifenomenalisme 100; iia 64*****;

iib 153
– binnen partieel theïsme iib 161,

162
epochè 189
equivalent 53
erkenning/ontkenning 61
eschatologie 139
esthetica 223
esthetisch 31, 48, 217
esthetische behoefte 218
esthetische functie 112, 216

– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
esthetische (wets)kring 218, 220; iia

143/[32]
– subjects–objects-verhouding hier

218
ethiek 200
ethisch 31, 48
ethische functie 112

– plaats als subjèctsfunctie 55

– rubricering van objectsfuncties
66

ethische handeling 40
euclidische ruimte 31, 65
Evangelie 125; iib 156
evolutie 22
evolutietheorie 100; iia 64*****
evolvering 22, 100, 178; i 74, 76;

iia 64*****, 78
existeerbaarheid 189
experiment 214
fauna 210; i 118
fenomenologie iib 164
fenotypisch 99
figuren 31, 51, 53, 55, 61, 70, 73, 88,

89
figuur, ruimtelijk 40, 43
filosoferen 2, 7, 197; i 95
filosofie 1, 2; i 95 (zie ook wijsbe-

geerte)
– als daad en resultaat 1, 2, 15,

147
– als samenstel van oordelen 1
– schriftuurlijke en on-schriftuur-

lijke iib 149–156
flora 210; i 118
functie(s) 55, 56, 57, 91, 92, 93, 98,

130; i 65/[30]; iib 152 (zie ook
bestemmingsfunctie, leidende
functie en prevalerende functie;
verder analytische, aritmetische,
economische, esthetische,
ethische, fysische, historische,
juridische, linguale, organische,
pistische, psychische, ruimtelijke,
sociale)
– mogelijke functies 55/[30–31]
– van samenlevingsverbanden

112
– verandering in alle f. 102

functiegroep 57, 93, 100, 117, 202
functieleer 88, 112
functielijn 91
functiemantel 93, 139
functie-monisme iib 154
functie-verschillen iib 154
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functies (modaal-verschillende) 102,
196, 202; i 116

functie-wet onderscheid i 115, 117
functionalisme 92

– en theïsme iib 159*, 154
functionalistisch-a-prioristisch 189
functionalistisch-dichotomistisch

139
functioneel bestaan 114, 117
functioneel lichaam 93
functionele decentralisatie (in

socialistische kringen) 112
functionele structuur 92, 98
functioneren der subjèctseenheid 49
fysica 201, 214
fysici 102
fysiologie 31
fysisch 31, 48, 56, 162
fysische beweging 65
fysische dingen 66, 97, 101, 102
fysische element 66
fysische functie

– plaats als subjèctsfunctie 55
– retrocipatie in het analytische

172
– rubricering van objectsfuncties

66
– verandering in 102
– verandering in boven-fysische

functies 102
fysische materie 101
fysische ruimte 65
fysische stof 55
fysische wetten 46
gang van zaken 168, 173
Ganzheiten 23
gebaar 63
gebed 136
gebeuren 13, 60
gebod(en) iia 84

– en het richting-wijzende i 75/[30]
– en voortplanting iia 82
– en wet i 75/[30], 117/[30], 128

gedachten 160
geest 92, 134, 135, 139; iib 159

– en hogere functies 139

geest Gods 22, 117, 125
– als vogel 22/[30–31]

geest van Christus 135
geestelijk 88 (zie ook substantie)
geestelijk lichaam 134
geesten 20; i 82
geestenwereld 121, 173; i 83, 130; iia

83
geestesgaven 134; iia 92
Geestesleiding 13/[30–31], i 71, 72,

73, 89; iia 75
Geesteswerking 121, 125; iia 82
geesteswetenschappen 202
geheel (en deel) 13, 23
geheugen 146
gehoorzaam(heid) 86, 91, 114, 116,

118, 121, 124, 125, 134, 135, 139,
174, 182; iia 82

gelden (voor) 13, 182
geldingstijd 48
geldstuk iia 67
gelijktijdig(heid) 48, 77, 82
geloof, godsdienstig 11, 12, 20, 31,

121, 130, 132, 133; iia 80
– blijdschap des g. 63
– buiten genade iia 80
– christelijk 12, 15, 125, 136 (zie

ook Christ-geloof)
– geloofsvertrouwen 60
– norm van het geloof 125

geloven 11, 12
gemeenschap(pen) i 70/[30]

– burgerlijke i 54
– pistische i 54

gemina 129; i 89; iia 89
genade 120, 121, 124, 129; i 89; iia

89
– algemene en bijzondere iia

89/[32]
– niet gelijk goedheid Gods i 89

genade en goedheid iia 89
– g en goedheid onderstellen

kosmos en zondeval i 89; iia
89/[32]

genadebegrip van partieel theïsme iib
159
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genadegave 124
genadeverbond 130, 134; i 91
genese i 126
genesis 31, 99, 101

– en het menselijk hart 114
– van menselijk leven en samen-

levings-verbanden 113
genetisch(e) 31, 95, 96, 101, 102,

103, 171, 173 (zie ook verband,
genetisch)
– van het niet-wetenschappelijk

kennen 177
– evolvering iia 64*****

genetisch verband iia 81
genetische karakter van oordeelssub-

ject 188, 189
genetische ontplooiing iia 78
genetische oordelen 185, 191
genetische reeksen 99; iia 64****
genetische samenhang 99
genotypisch 99
gerechtigheid 117, 122, 139
gerechtigheid en heiligheid i 83; iia 83
geschapene/-pen zijn 13, 19, 20, 31,

182
geschiedenis 121 (zie ook zin der

geschiedenis)
geschiedenis der religie 118, 119 (zie

ook scheppings- en herscheppings-
verbond)

geschiedenis (of historie) der
wijsbegeerte 3, 4, 65

“geschikte” tijd 48
geslachtsgemeenschap i 79; iia 82
getal(len) 31, 36, 37, 38, 43, 45, 47,

51, 53, 55, 60, 66
– differentiaal- en integraal-getallen

61
– dit getal 36, 37, 38, 45
– en aantallen 43/[31–39]
– en objectsfuncties 66/[31–39]
– herhaalt in superstraatskringen

66/[32–39]
– irrationaal getal 61
– natuurlijk getal 61
– rationaal getal 37

getallenreeks 61
getallenwereld 52
getuigenis van de Geest 125
gevoel(ig) 55, 65

– als soorten van antecipaties 61
gevoelskleur 60
gezagdrager 111, 112, 113
gezagdrager-ontzagbieder iia 70*
gezin 112, 113, 136, 182; i 94
gezinsleven 129; iia 70
gnostiek 124
gnotisch 201; i 140, 142
God 12, 13, 14, 15, 21, 22, 99, 109,

112, 114, 115, 117, 118, 121, 122,
124, 125, 129, 130, 132, 133, 134,
135, 136, 139, 146, 173, 174, 185;
iia 72, 73, 83; iib 148
– als machinebouwkundige iib 150
– als substantie iib 152
– drie-enigheid correlaat in de

mens iia 81
– Zijn kennis 143, 145

God der volkeren 133
God des Verbonds 116, 118, 121, 124,

129, 133
– en de verbondsrelatie iia 89/[39]

God en kosmos 13, 15, 159; iia 72
goddelijk 13, 117
Godskennis i 134

– door de natuur/het geschapene
iia 83

goed(e) 117, 121, 124, 129, 135, 138;
iia 84

goed en kwaad 85, 86, 87, 88, 89, 92,
114, 121, 122, 124, 173, 180; i 81;
iia 83(zie ook kwaad/ kwade)
– als antithetisch i 85/[30]; iia 83
– als derde bepaaldheid 85;

i 85/[31]
– als gehoorzaamheid en ongehoor-

zaamheid i 81/[31]
– niet als dit-dat verscheidenheid

i 86
– niet als functieverschil i 130
– niet als zus-zo verscheidenheid

i 86
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goederen, economische 111
grens (van God en kosmos) 13, 14,

15, 25, 143, 174; i 77, 99; iib 149,
157
– dualistisch iib 157
– ligging iib 160

groei iib 153
grond, vaste iib 151, 152
grond en gevolg 78, 172
grondambten i 94
grondmotieven der schriftuurlijke

wijsbegeerte iib 147
grondmotieven der onschriftuurlijke

wijsbegeerte iib 147ff.
grondslag 7, 140
grondstructuur van het aards-subjècte

22/[30–31], 115, 182; iia 71
grondverbanden 27, 28, 88; iib 150*

– bij mens (samenhangen, analogie-
en, religie) iib 150*

Groningers iib 147
gunst (van God) 121, 124; iia 89/[32]
gunstverbond 121
handel(en) 60, 111, 112
handeling 40
harmonie 31
harmonisering van belangen 60
hart 12, 92, 102, 113, 114, 125, 132,

134, 135, 139
– functionalistisch opgevat 139; iib

152
haten 114
heden 12, 122, 136, 173, 177
heerlijkheid (Gods) 117
heidenen 11, 133, 134; iia 91*, 92

– en richtingverschil op analytisch
terrein i 123

heidens 20, 88
Heilige Geest 124, 125, 134; i 73, 92;

iia 74, 92 (zie ook geest Gods)
Heilige Schrift 13, 20, 21, 22, 92, 121,

122, 124, 125, 134, 139, 178, 180;
i 101; iia 66*, 76

hel 21, 139; iia 89/[39]
hemel 19, 20, 20/[31–32], 21, 22, 117,

137, 138

– als buitenste schaal om de wereld
20/[31–32]

hemels subjècte (zie subjècte, hemels)
hemelverering 20
hemelzucht 139
herhaling (bij objecten) 65, 68, 172
herinnerbaar 164; i 107
herinnerde, verwerking van 181; i 126
herinnering/-en 73, 77, 81, 82, 160,

163, 166, 171, 173, 180, 195;
i 107, 109
– actief en passief i 107
– geheel ingesteld op i 113/[30]
– herinnering aan waarneming 167
– reflectie op herinneren i 113/[30]
– subject en object hier 164; i 107

herinnering en waarneming i 110, 111
herinneringssamenhang 164, 165

– intra-functioneel i 109. 113/[30]
– intra-individuele 164
– successief i 109

herschepping 120, 124; iia 89/[39]
herscheppingsverbond (= 2e verbond)

119, 123, 124, 125, 126; iia
89/[39]

hersenen 55, 61, 62
heteronomie 112
Heteronomie 112
historia revelationis 178
historiewetenschap 214
historisch 31, 48, 55, 111
historisch subject 108
historische behoefte 209, 210
historische bepaald-zijn 31

– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
historische wetskring/- functie 107,

108, 171, 209, 210, 211; iia 67
– als basis van inter-menselijke

verbanden i 70/[30]
– subject–object-relatie hier 107,

108, 209, 210
– subject-subject-relatie hier 108
– technè hier 207, 211; iia 67

Historisme i 126
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hoeveelheid 31
hof van Eden 121
homo oeconomicus 113; iia 70
honing 105
hoogmoed iia 89
hoogmoed – ootmoed i 93
hoogtijden 48
horizontaal 50, 52, 53, 157, 170, 201
hortus botanicus iia 67
humanistisch 134
huwelijk 31, 121, 124
huwelijks(ver)band 20, 88, 121
huwelijksleven iia 82
hypertrofie 135, i 93; iia 93
hypostasis 139; iib 152
idealisme 132; i 91; iia 91
idee, regulatief 13
identiteit van predikaat of oordeels-

subject 191
identiteitsoordeel 65
ik i 120
ik/niet-ik 88; i 86
ik-bewustzijn i 120
ik-omgeving i 83; iia 83
immanente doelmatigheid 139
implicata 187, 188, 189
individu-omgeving 121
individualisme iib 163
individualiteit 20, 81, 85, 101, 102,

124; iia 65
individueel 43, 45, 47, 182
individueel bestaan der ziel 139
individueel ding 102; iia 65
individueel “dit” 46, 47, 64, 68; i 52
individueel verschil(lende) 48, 50, 51,

52, 54, 87, 112; i 51
individuele bepaaldheid 47
individuele schepselen 95
individuele subjèctseenheid 49, 60,

139
individueel-zijn 45
inherentie 185
innerlijke samenhang 76, 88, 160,

161, 162
innerlijke waarneming 162
inspiratie van woord Gods i 128

instituut 125, 136; i 94
intellectualistisch/-isme 12
inter-functionele samenhang i 59, 63,

65/[30], 86
inter-individuele samenhang 74, 76,

77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 100,
102, 105, 159, 160, 161, 168; i 59

intermenselijke verbanden i 70/[31]
– hun onderscheiding i 70*/[31]

intra-functionele samenhang i 59, 63,
86, 119

intra-individuele samenhang 74, 76,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 93, 100,
102, 103, 105, 139, 160, 161, 164,
168; i 59

intra-kosmisch 140, 180
– en verband tussen soorten iia 78

intra-mentaal 66
inventie 193
is 184
Isagogie (p. 4), 1, 4, 24, 141, 185
isolering, verticaal en horizontaal 201
Israël i 91
Joden 11, 134
Joodse wet 134
juridisch 31, 48, 125
juridische functie 112

– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
juridische verordeningen in staat, gezin

en cultusverband 113
kenbaar/-bare 11, 65, 145, 152, 153,

170, 173, 174
– genetische hierin 177, 178, 180

kenbaarheid Gods
– vanuit de kosmos i 135, 136

kenbronnen 173; i 101, 102
kenbron, tweede i 131

– wat bestreden wordt i 130
ken-element 60
ken-idealen 174
kenmerken 182
ken-middelen 173
kennen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 25,

108, 150, 171; i 95; iia 80
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– bij de mens/-heid 146, 147, 179
– daad en resultaat i 97
– en wetskring 154
– en zijn 8
– genetische hierin 177
– het niet-wetenschappelijk kennen

i 98ff.
– is voor waarachtig houden iia 80
– leren kennen 151–156, 163, 174,

176
– liefde en haat i 96
– niet-wetenschappelijk 148, 149,

182, 196, 198
– structuur van 177
– technisch 214
– vakwetenschappelijk 9, 10, 199,

200
– van verleden en toekomst i 127
– wetenschappelijk 9, 148, 198
– wijsgerig 7, 9, 10, 11, 12, 14

kennis 7, 11, 76, 150, 155, 173, 185;
i 96
– analytisch onderscheiden en

bepaald-zijn in richting i 96
– a-priorisch en a-posteriorisch 202
– bij Adam 180
– bij engelen 146
– bij God 143, 145
– bij schepselen 143, 145, 146
– boven-analytische samenhangen

i 114
– niet-wetenschappelijke 108, 194,

195, 197
– of dwaling 173, 174, 176
– omtrent de kosmos uit de kosmos

i 103ff.
– van goed en kwaad 121, 180
– van waarde en onwaarde i 126
– volgorde van tot k komen 180

kennis van, en kennis omtrent 144
kennistheorie 142, 143, 144, 147,

197, 198
– formuleren van oordelen 181
– ordening van begrippen 181, 182

ken-resultaten 152, 153
ken-samenhang 154, 163

kentheoretische onderstellingen 187,
188, 190

kentheorie 6, 10, 76, 147, 160, 179,
196, 197, 201

kerk 47, 124, 125, 136, 182
– als christelijk-pistisch levensver-

band 125
– als instituut 125, 136; i 70/[30],

94; iia 70, 89/[39]
– als organisme 125

Kerk 125, 136, 140 (zie ook
Christenheid)

Kerk en wereld 136; i 94
kerkkunst 136
kiem 125
kinematisch 31
klassen 185
kleur 65, 81, 160
klokkentijd 48/[30]
koning 121, 133
koningsambt iia 82
“koningschap van Gods genade” 111
kosmisch 140, 180, 201
kosmisme, pan- /partieel 13

– en sacrale verbanden iib 150*
– pan-/partieel 13

kosmistisch denken in schema ‘dit-dat’
iib 152

kosmologie iib 150*
kosmos 5, 13, 15, 16, 18, 20, 33, 65,

66, 81, 84, 93, 94, 111, 124, 125,
136, 139, 140, 152, 159, 162, 173,
174, 182, 202; i 89, 101
– genetische hierin 178
– plaats in k van het waargeno-

mene 180
– theïstisch deel iib 159

kosmos, drieledig 139
kritiek 3, 4, 125
kritisch 3, 160
kunst 142, 210, 216–224; iia

144/[32], 146–148/[39]
kunstenaarsgilde 112
kunstwerken in hogere samenhang

221
kwaad/kwade 85, 86, 88, 121, 138
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kwalitatief 43
kwaliteiten, secundaire 65, 66
kwantitatief 43
kweken 105; iia 66*
laagjes-theorie 63
latent(e) i 64/[30]

– analytisch latente en norm-wet
i 115

latentheid i 64/[30]
latere, als hogere 88
leidende functie 61, 62, 65, 80, 98,

111, 185, 196; i 54, 68/[30],
70/[30], 94, 118, 119; iia 67
– en beneden-analytische functies

i 118
leiding (Gods) 13, 13/[30–31], 14;

i 127
leiding van de Geest

– bij de ontplooiing van de eerste
soorten iia 80

– het bepaald zijn van de richting
i 76; iia 78

lengte 63
leugen 136; i 94
leven 11, 15, 113

– en kunst 224
– en technè 215
– praktisch 65, 139, 197
– psychisch 130

levende ziel(en) 102, 117, 122, 135;
i 93; iia 80, 84, 93

levendmaking 125
levenseenheid/-verdeeldheid 12, 134;

iia 92
levensruimte 65
levensverband(en) 112, 113,

114, 136, 173; i 94 (zie ook
samenlevingsverbanden)

lichaam 93, 102, 113, 134, 139
– als het in richting bepaalde 93
– en ziel 93, 122

lichaam des Heren 65
lichtstralen iib 153
liefde 114
liefde Gods 129; i 89; iia 89
liefdegebod 114, 135; i 93; iia 93

liefdewet 116
lijden, psychisch 62
lijnen 31, 53, 55, 66
lijnlengte en continuïteitswet 60/[30]
linguaal 31, 48, 65, 111, 171, 183

– formuleren van oordelen 181,
184

linguaal bepaald-zijn 31
– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
links-rechts 91
logica 195
logisch 31
logische wet, eerste met karakter als

norm i 81/ [30]
Logos 117, 121, 124, 133, 134, 136;

i 74, 83, 94, 128; iia 74, 76, 83,
92
– vleeswording van de Logos (zie

vlees-wording des Woords)
Logos-logos onderscheid i 123
Logosopenbaring 13/[30–31], 118,

120, 121, 122, 124, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134; i 71, 72,
73, 74, 89, 90, 128; iia 75, 80,
91
– nationale fase 133; i 91, 91*
– patriarchale fase 132; i 92; iia 91
– z’n belofte van zegen en

bedreigen van vloek 118; i 93;
iia 93

lupinen 105; iia 66*
Lutherse kentheorie i 130
maatschappelijke kringen i 70/[30]
machinale 31
machine theorie 31, 210; i 65/[30],

67/[31]; iia 67
machines 210, 212; iia 67, 69
macht 31, 88, 113, 125, 134, 136, 140
machtsverbanden 111
Marsbaan i 108
materie 101, 117; i 65/[30], 67/[31];

iib 155
materialisme iib 155
mathematisch 171
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mathematisch karakter van het
oordeelssubject 188

mathematische figuur 55
mechanisch 31
medemens 108, 114, 173, 174, 180
mens(en) 31, 46, 47, 55, 60, 62, 66,

73, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 102,
105, 106, 114, 117, 122, 178
– beeld Gods en ambten i 80
– eenheid 121, 146
– in drie-enige structuur van

geschapen, aangesproken en
geleiden i 79; iia 81

– inwendige m iia 84
– oude en nieuwe i 93
– z’n oorspronkelijke goedheid

117; iia 81
menselijk geslacht 109, 117, 118, 121,

124
– z’n hoofdvertegenwoordiger iia

84
menselijk kennen 146, 147
menselijk lichaam en samenlevingsver-

banden 113
menselijke natuur 124
menselijke natuur van Christus 88,

102, 124, 134
– vaderlijke factor dezer natuur

124
menselijke taal 145
mensheid 22, 94, 109, 122, 129, 179

– en kennen 179
metaal 210, 211
metafysica 100; iia 64*****
methode, thetisch-kritisch 3
methode van de vakwetenschappen

201, 202
methode-pluralisme 202
microkosmos 121
Middelaar 102, 124, 125, 129
middel-doel 60, 210, 214; iia 67
Middeleeuwen iib 156
middelen 173
militaire dienst 111
modaal 43, 49
modaal bepaald zijn van kennen i 104

modaal verschil 48, 87, 112, 202
modaal-zijn 45
modale verscheidenheid 68; i 51
modaliteit(en) 44, 46, 47, 48, 49, 50,

51, 63, 85, 98, 157, 200, 212
modaliteit van de samenhang 53
modaliteiten der subjèctseenheid 48,

49
mogelijkheden 189

– rijk van 182
moment(en) 78, 79, 93, 160, 204

– persevereren van vorige in
volgende 146

monarchianisme iib 163
mondigheidsverklaring 112
monisme iib 150

– negerend (atheïsme of akos-
misme) iib 150

– subsumerend (pankosmisme
of pantheïsme) iib 150, 151,
153

monopleurisch 118
morfologie 31
mortalisme 133
mounogenes 121
mystiek 174
naaste iia 83, 84
naastenliefde 114
naturalisme in de kentheorie 160
natuur 124, 173
natuur van de mens 117, 122
natuurfilosofie 31
natuur–genade-schema 130; i 130
natuur-kosmos i 130
natuurwetenschappen 202
neoplatonisme iib 156
niet-euclidische ruimte 65
nihilisme, wijsgerig 3
noachitisch verbond 130, 132
nominalisme 139/[32], 185/[39],

i 108; iia 81; iib 163
– en ontkenning van logische

objectsfuncties iib 163
nomisme i 126
norm i 81/[30]
norm des geloofs 125
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norm, tweezijdig karakter 125
norm van het principium contradictio-

nis 176
normatieve 13
normatieve subjectsfunctie i 81/[30];

iia 81
object(en) 65, 88, 125, 160, 161, 172;

i 67/[30] (zie ook subject–object-
relatie)
– als herhaling van substraat in

superstraat 65
– voorbeelden van obj. 65

objectivering 66/[31–39], i 67/[30],
68/[30], 69/[30]

objectivisme 13, 65, 88
– der Epicureeën

objectsfunctie 65, 66, 81, 98, 106,
111
– en niet-wetenschappelijke kennis

108
– en retrocipatie i 64/[31]
– in bezit van een subjectsfunctie

66/[31–39]
– in het economische 111, 210
– krachtens structuur van ding,

plant en dier 111
– technisch-historische 101

óbjectszijde 58, 65
offeren 60
omgang 31
omgangstaal 60, 70
omgeving 31, 121
omtrent i 99
omvang van begrippen 176, 182
omvang van oordeelssubject 188, 189,

192
omweg 25, 61
omwending (van geest) i 82; iia 82**
ondeelbaarheid 101; iia 65
onderscheiden/-ingen 152, 155, 159,

210
– beneden-analytisch 196
– boven-linguaal 196

onderscheidingsvermogen 113
onderwijs 113
onderworpen aan de dood iia 92

onderzoek, route van 23, 25
onderzoek, veld van 16, 25, 201
oneindig(e) 13, 63
oneindig-eindig i 123
oneindigheid Gods 13
ongehoorzaam 86, 121, 125
ongeloof 12, 130, 132, 133

– vormen van iia 90
onherleidbaarheid van bepaaldheden

41, 42, 67
onlustgevoel i 57
onrechtvaardigheid (i.v.m. verouderde

wetten) 111
onsterfelijkheid (aandoen) 134; iia 92
ontische orde 185
ontwikkeling 48, 60

– van niet-wetenschappelijk kennen
149

ontzagbieder 111, 112
onweer 160
onzedelijkheid 132; iia 91
onzichtbare machten i 94
oordeel/-elen 171, 172, 175, 176, 181,

183, 185
– enkelvoudige 183, 185–191
– genetische 185, 191
– onmiddellijk en middellijk

gewonnen 176, 188
– primaire en secundaire 185
– samengestelde 186, 187, 189,

190, 192
– samenstel van 1

oordeel Gods 12, 21, 133, 135
oordeelsbetrekking 176, 183, 184,

188, 189
– positiviteit en negativiteit ervan

176, 188, 189
oordeelssubject 183, 184, 188, 189,

191, 192
oorzaak en werking 78, 172
openbaring 12, 135 (zie ook:

woordopenbaring)
opheffing van latentheid i 65/[30],

68/[30]
opperwezen i 134
opstanding 133; i 92; iia 91*
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opvoeding 113; iia 70
opwekking (uit de doden) 125

– van het lichaam 139
orde van subjèctsfuncties (zie

subjèctsfuncties)
ordening van begrippen 181, 182
ordening van oordelen 181 (zie ook

sociaal-didactisch)
organisatie(s) 136; i 94; iia 70
organisch 31, 46, 48, 55, 56, 60, 61,

63, 65, 66, 92, 105, 107
– als retrocipatie in het analytische

172
– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
organische functie en actualisering

i 65/[30]
organische wet 63
organische wetskring 107

– parallellie hier 107
– subject–object-relatie hier 107

organisme(n) 47, 51, 53, 65, 66, 101,
102, 105, 125

organologie 214
oriënteringspunt 17, 22/[30–31],

25
oud-Germaans 111
overeenkomst 51
overgang, genetisch 100, 101, 102,

103; iia 64*****, 65, 65*
overleg 111
overreding/-en 111, 194
overtuiging/-en 88, 111, 194
ovulum iia 65
paganisme/-istisch 88, 113
paganistische opvatting der verlossing

139
pan-kosmisme 13; ii 151
pantheïsme 13; iib 147, 151, 153
paradijs 129, 130; i 127
paradox i 130
parallellie, binnen psychische en

organische wetskringen 107
parallellie tussen Adam en Christus

102

parthenogenese (maagdelijke
voortplanting) i 92

particuliere omvang van oordeelssub-
ject 188, 189

‘partieel’
– niet ‘pan-’ iib 157

partieel apriorisme 88
partieel kosmisme 13; iib 151

– en gebruik van monistische
theorieën iib 153

partieel theïsme 13; iib 149, 151
– en gebruik van monistische

theorieën iib 153
– en kosmistische thema’s iib 162

partij in het verbond 118
Parzisme 21
Pascha 125, 133; i 91; iia 91*
passief 82 (zie ook actief–passief)
patent i 64/[30]
patentisering i 64/[30], 66/[30],

67/[30]
– bij de mens i 70/[30]

patristisch denken iib 156
patroons- en arbeidsorganisatie 63
pedagogiek 206
periode 48
persoon 124
Persoon des Zoons 124
pisteologie 200
pistisch 31, 48, 61, 125
pistisch/beneden-pistisch 88
pistisch object 65, 125

– rubricering van objectsfuncties
66

pistische activiteit
– en (tweede) kenbron i 128, 130
– herstelde i 129, 130, 133

pistische functie 57, 88, 112, 125,
135; i 93, 102, 130
– bepaald-zijn in een aangewezen

richting i 101
– plaats als subjèctsfunctie 55
– retrocipaties in het pistische 60

pistische gezagdragers 113
pistische wetskring 65
plan Gods 121
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plant(en) 31, 46, 55, 60, 65, 97, 102,
106, 121, 125, 159, 178, 211

plantenwereld i 67/[30]
plasticisme 20/[31–32]
plichtplegingen 61
plichtsvervulling 60
politieke stakingen 196
politieke worsteling, schema ‘dit-dat’

iib 153, 155
polytheïsme iib 147
positief-negatief (zie oordeelsbetrek-

king, resultaat)
positieve wet 48, 111
potentie en actualiteit i 65/[30]
praktische leven 65, 139, 197
praktische rede 125
predestinatie 13, 124, 129; i 89; iia

89
predikaat 176, 183, 184, 188, 189,

191
prediking 125
pre-functioneel 92, 93, 113, 114, 121
pre-functioneel ambt 117, 118, 121,

122, 133, 136
– van de Christus/Messias 133,

136, 140
pre-functioneel karakter van liefde in

het liefdegebod 114
premisse(n) 51, 193
prevalerende functie (van een verband)

111, 112, 113, 136, 196; iia 67,
70

priester 121, 133
prijs 111
prikkel 65
primaire begrippen 176
primaire oordelen 185
primaire standen van zaken 173
principium contradictionis 176; i 115

– als norm-wet i 115
principium exclusae antinomiae 201;

i 117
– en kritisch onderzoek i 118

principium exclusi tertii 192
prius en posterius 48
probleem/-stelling 2, 3, 4

profeet 121, 133
pseudo-religie 92
psychisch(e functie) 30, 31, 35, 46, 48,

51, 55, 56, 57, 63, 146, 160, 162,
171
– als retrocipatie in het analytische

172
– als substraat 146, 155, 160
– boven-psychisch onderscheiden

155
– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
psychisch leven 130
psychisch lijden 62
psychische en waarneming i 108
psychische toestand i 57, 58
psychische wet 34, 35
psychische wetskring 107

– parallellie hier 107
– subject–object-relatie hier 107

psychisch-somatisch 146
psychologie 31, 171, 201
punt(en) 31, 65, 66, 66/[32–39]
raad Gods 13, 129; i 89; iia 82*,

89
rationalistisch 2, 8
realisme 13; iia 81; iib 163
realistisch 185
realiteitsgraden iib 154
rechtheid, staat der 122
rechtvaardigmaking 125
rechtvaardigverklaring 124, 125
reconstructie 108
rede iib 159
rede en christianiseren i 130
rede, natuurlijke i 130
rede, praktische 125
reeksen 61, 99
Reformatie 122
regelmaat 13
regenboog 130; i 90; iia 90
regressus ad infinitum 63
regulatief idee 13
relata 72, 73, 77, 78, 93
relatie 13, 65, 66, 72, 104, 109, 111,
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117, 122, 185 (zie ook subject-
object-r.; subject-subject-r.)
– tussen dingen van verschillende

rijken 104
relationeel 117
religie 20, 22, 25, 31, 95, 109, 110,

113, 114, 115, 116, 118, 119, 120,
121, 124, 129, 130, 132, 133, 134,
139, 140, 185; i 70/[30], 89, 90,
91, 92; iia 72 (zie ook geschiedenis
der religie; verbond, religieus)
– als genade religie i 89
– bij de mens en de onderstellingen

i 79
– de valse, ontkent verbond van

soevereine God iib 152
– des harten 125
– in niet-schriftuurlijke antropolo-

gie herleidbaar iib 150*
– paganistisch 88 (zie ook pseudo-

religie)
religieus centrum 139
religieuze, het i 71, 76, 78

– en concrete kennis i 130
– en religie (bij mens) i 78

religieuze taak 121
Remonstranten 125
Renaissance iib 156
rente 48
res cogitans 57
resolvering 22/[30–31], 23
resultaat 117

– positief/negatief 1, 3, 4, 14, 15
retrocipatie 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68,

88, 98, 171, 201
– en antecipatie i 51
– in het analytische 172
– in het boven-analytische op het

anal.: het denk- en ken-element
60, 155

– in het boven-aritmetische op het
arit.: inherente veelheid 60

– in het boven-economische op het
econ.: het spaarzaamheidsprin-
cipe 60

– [in de boven-esthetische op het

esth.:] de harmonisering van
belangen 60

– in het boven-ethische op het eth.:
het geloofsvertrouwen 60

– in het boven-fysische op het fys.:
hun dynamisch karakter 60

– in het boven-historische op het
hist.: rol van middel-doel-
schema 60

– in het boven-juridische op het
jurid.: [de plichtsvervulling] 60

– in het boven-linguale op het ling.:
soorten van taalgebruik 60

– in het boven-organische op het
organ.: ontwikkeling 60; i 57

– in het boven-psychische op het
psych.: gevoelskleur 60

– in het boven-ruimtelijke op
het ruim.: de baan van hun
gebeuren 60

– in het boven-sociale op het
sociale.: handel 60

– in het pistische 60
richting 26, 27, 85, 95

– binnen een veld van onderzoek
201

– en de kerk 125
– en genesis 102
– en ziel 93
– het richting-wijzend spreken van

de Logos i 75/[30], 77
– het bepaald-zijn van de richting

(door de Geest) i 76, 77, 96
– in bepaalde r. geschapen 124
– in de functie 60n, 91; i 88*; iia

80
– in de religie i 70[30], 70*[31]
– in de samenhang (of relatie) 72,

73, 78, 79, 88; i 60
– in het mensenleven 92
– in kennen i 104, 122
– tijdsrichting 169
– tussen subject en object 88
– van een lijn 65, 66
– van een samenlevingsverband

114
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– van het hart 114
– van onderzoek 23, 25

richtingen van grondgedachten 4
richtingsprinciep (= geest) 139
rijk(en) 22, 23, 84, 94, 96, 97, 98, 99,

102, 104, 105, 106, 107, 109, 122,
180, 185; iia 64**
– der fysische ding, der planten,

der dieren en der mensheid iia
64**, 65

– genetisch verband en verschil iia
64***

– overeenkomsten en verschillen iia
64***

– verband tussen r. iia 66*
rijksverband 97 (zie ook verband,

genotypisch)
rivier 60
Rome 122
rooms 112, 117
Roomse kentheorie i 130
route van onderzoek 17, 23, 25
ruimte 45, 60, 61, 65

– euclidische 31, 65
– niet-euclidische 65
– technische 65

ruimte en tijd 48
ruimte, wereld der iia 64**
ruimteleer 200
ruimtelijk(heid/-zijn) 13, 31, 35, 37,

48, 54, 55, 56, 57; iia 65
– als retrocipatie in het analytische

172
ruimtelijke figuur 40, 43, 66
ruimtelijke functie i 58

– plaats als subjèctsfunctie 55
– rubricering van objectsfuncties

66
– verandering in 102

ruimtelijke vormen i 118
ruimtelijke wetskring 65
ruimtelijke wetten 35, 46, 54, 55, 63
sacramenten 65, 125, 136; i 94
samenhang(en) 52, 53, 55, 68, 71, 72,

73, 75, 77, 88, 91, 122, 130, 134,
164, 165, 212, 217; i 51, 56, 57, 58

– aardse 122
– actief–passief in het boven-

ruimtelijke 81
– analytische 156, 157
– bij kunstwerken 221
– boven-analytische 195
– boven-ruimtelijke 68
– contemporele 157, 158, 159; i 59
– en opheffing van latentheid

i 68/[30]
– en wetten Gods i 84; iia 84
– genetische 99
– herinneringss. 164, 165; i 107
– innerlijke en uiterlijke 76, 160,

161, 162
– inter- en intra-functioneel i 106
– inter- en intra-individuele 74,

98, 158, 160, 161, 162; i 59,
63; iia 65 (zie ook inter-ind.;
intra-ind.)

– ken-samenhang 154, 163
– overgankelijke en niet-overganke-

lijke i 62, 63
– richting in 72, 73, 78, 79, 88
– successieve 157; i 59
– verwachtingss. 168
– waarnemingss. 160, 161, 204
– wederkerige en niet-wederkerige

i 61, 63
samenlevingsverbanden 107, 109, 110,

111, 113
– anti-christelijke pistische 125
– beslissen en handelen in verband

met s. 111
– de wederzijdse verhouding van s.

113
– het onderscheiden van hun

bestemming 113
– hun betrekking tot de religie

114
– hun competentie 113
– hun eigen taak 113, 114
– hun functies (tussen historische

en bestem-mingsfunctie) 112
– hun (functioneel) karakter 111
– hun verscheidenheid 112
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– krachtens schepping gegeven 113
samenstel(ling) van oordelen 1, 186,

187, 189, 190, 192
samenwerking 79, 81, 84, 105, 108,

111, 159; iia 66*, 70
– basis minstens de linguïstische

kring iia 70
– der seksen 121

sappen (bij plant, dier en mens) 61
Satan 122, 124, 129, 136; i 82, 89; iia

82**
Saumur, school van 125
scepsis 174
schema van “dit–dat” 88
schema van goed–kwaad 88, 89, 91
schema van middel-doel 60
schema van natuur–genade 130
schema van substraat en superstraat

88
schemata, op kosmos betrokken iib

150*
scheppen, activiteit en resultaat 117
schepper 13
schepping 13/[30–31], 20, 21, 85, 99;

i 71, 72, 73; iia 75, 89/[39]
– en samenlevingsverbanden 113
– van aarde, daad van de

Onzienlijke 22/[30–31]
– van Adam 102

scheppingsordinantie 111
scheppingsverbond (= 1e verbond)

119–122, 124, 130; iia 89/[39]
scheppingswetten i 117
schepselen, aardse en hemelse 139,

173
schepsel-zijn/geschapen zijn (zie bij

zijn)
schismata 125
scholastiek 12
school 113, 182
Schriftgeloof 13
schriftuur(lijk) 2, 12, 173
schuld(ig) 125; iia 84
secundaire begrippen 176
secundaire kwaliteiten 65, 66
secundaire oordelen 185

secundaire standen van zaken 173
seizoenen 130; i 90; iia 90
seksen 121
smaak 218
snijden (van figuren) 51, 53
sociaal 31, 48, 55, 111, 194
sociaal-didactisch ordenen van

oordelen 181, 185, 205
sociale functie 112
socialistisch 112
sociologie 201
soeverein 13, 140
Soeverein en subject i 123
soevereiniteit 112; iib 158

– en God iib 159
soevereiniteit Gods (der Heilige

Schrift) 13/[30–31] i 117; iia
74; iib 150

soevereiniteit in eigen kring 112, 113;
i 116

soevereiniteitswaan bij het schepsel
i 130; iia 84

soort(en) 22, 23, 99; iia 66, 78
spaarzaamheidsprincipe 60
spanning 48
speculatie/tief 13, 15, 139, 182
spelontbewoners 20/[30]
sperma iia 65
spiritualisme 139
splitsing (van sterren) 31
spreken 13/[30–31], 55
staat/staten 47, 111, 112, 113, 125,

159, 182; i 70/[30]; iia 89/[39]
staat der ellende i 81*/[31], 82,

85/[30]; iia 82*
staat der rechtheid 122; i 81*/[31], 82,

85/[30]; iia 82*
staatsleven 88, 113, 133; i 91; iia 70,

91*
staatsverband 113
stakingen, politieke 196
stamouders/-vader 122, 124
stand van zaken 2, 61, 160, 175, 176,

183, 210
– primaire 173
– secundaire 173
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standpunt 2
– eigen 3

steen 46
stellingen 51, 203, 204
sterfelijkheid 134
sterren 31, 178
sterrenhemel 20
sterven 88, 121, 122, 124, 134, 135;

i 92; iia 92
– en toorn Gods 124

stoffelijk (zie substantie)
straf (des doods) 121, 122, 124, 125;

iia 80, 91*
streven (daad) 1, 7, 14
strijd: geest en vlees iia 92
strijd van een christen 135
strijd tussen Kerk en wereld 136
structuur 22, 27, 43, 88, 92, 98

– en het menselijk hart 114
– en objectsfunctie 111
– en richting 27, 60n, 95
– van de functies 98
– van de kosmos 65, 111, 136
– van de mens 92, 117, 1
– van de rijken en van de mensheid

94, 122
– van het menselijk lichaam 113
– van het kennen 177
– van het scheppingswerk 124
– van niet-wetenschappelijk kennen

149
structuuroordelen 185
subject en object 65, 66, 79, 83, 88,

196
– bij dezelfde subjectseenheid 66
– bij herinnering 164
– bij verwachting 168
– bij waarneming 160, 161
– verschillen iib 155

subjècte/subjèct-zijn 17, 18, 19, 30,
31, 33, 34, 35, 44, 49, 66, 125,
140, 185
– aards subjècte 18, 22, 30, 31,

35, 37, 85, 95, 96, 97, 115,
185

– hemels subjècte 18, 19, 85, 185

subjectivisme 13, 65, 88
– der Stoa iib 155

subjectiviteit 17
subject–object-relatie 111, 164, 196;

iia 67, 70
– en rijken 104, 106; iia 66*
– in analytische wetskring 107,

108, 160
– in historische wetskring 107,

108, 209, 210
– in organische wetskring 107
– in psychische wetskring 107

subjèctseenheid/heden 47, 52, 55, 60,
61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 80,
81, 88, 139; i 52, 54, 55, 56, 57,
58, 63
– benoemd naar hoogste functie 60
– eenheid ervan 62
– en ding 70/[32–39]

súbjectsfunctie 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 81, 98, 155, 160, 161, 164,
171, 172, 204, 210

subjèctsfunctie(s) 49, 50, 51, 54, 58,
59, 65, 73, 79; i 52, 56; iia 66*

subjèctsfuncties, natuurlijke orde van
54, 55, 57, 60

subjèctsmodaliteit 44, 46, 50
subject-subject-relatie 111, 108; iia 70

– in analytische wetskring 108,
160

– in historische wetskring 108
subject-subject verschillen iib 155
súbjectszijde 58
subsidiariteitsbeginsel (in rooms

milieu) 112
substantie

– als ding iib 152, 162
– als vaste grond iib 152
– geestelijk en stoffelijk 139, 146

substraat 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65,
66, 88, 146, 171, 182
– psychische functie als 146, 155,

160
substraatsfunctie 56, 57, 60, 65; i 52
substraatskringen 100
subsumptie 8
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successie 48, 157, 163 (zie ook
samenhang)

successief 78–80, 88, 164, 165, 168;
i 59 (zie ook samenhang)

suggereren 51, 82
superstraat 56, 57, 59–62, 65, 88
superstraatsfunctie 57, 100; i 52
symbiose 51, 53
symbolen 160
symbolische logica iib 164
synagoge 125
synthetisch 201
systase i 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63,

86, 119
– en actualisering i 68/[30]

systeem 3, 7, 15
taak der levensverbanden 113, 114
taak der mensheid 109, 129
taak, religieuze 121
taal 31, 55, 145, 160

– soorten van 60
taalbesef 183/[32]
taalgebruik 60, 196
technè 31, 102, 108, 142, 171, 207–

215, 219; iia 70, 143–145/[39]
– verschil met techniek 214

techniek iia 145–146/[32]
technisch kennen 214
technische ruimte 65
technisch-historisch 101
telen 105; iia 66*
teleologische pseudo-religie 92
tellen 55, 61
tellurisch 88
terrein(en) 51, 136, 182, 196
testimonium Spiritus Sancti 125
theïsme iib 147

– als midden tussen pantheïsme en
deïsme iib 150

– en functionalisme iib 150*, 154
– partieel 13

theïstisch denken in schema ‘hoger-
lager’ iib 152

theologie 200
thetisch-kritisch 3
Tien geboden 114, 133; iia 91*

tijd 48, 93, 124, 125, 163
tijd – verleden, heden, toekomst

onderscheiden iia 80
tijdsrichting 169
tirannisering tussen menselijke

verbanden i 70/[30], 70*/[31],
94; iia 70*

toekomst(ig) 108, 113, 121, 133, 136,
163, 168, 173, 177, 178, 193

toestand i 63
toorn Gods 121, 122, 124, 134; iia

89/[39], 92
totaliteit 114
totaliteitsstreven 113
traditie 31
trichotomieën/-mistisch 57, 139
Triniteit

– sporen van in kosmos i 135
Tritheïsme iib 163
trouw 31, 113
trouw Gods 21
twijfel 88
uiterlijke samenhang 76, 88, 160, 161,

162
uiterlijke waarneming 162
uitgebreid(heid) 8, 31
uitverkorenen 125
uitwijzen boven kosmos iia 72
Unitariërs iib 147
universalia 185/[39]
universaliteit van de wetskring 65
universele omvang van oordeelssubject

188, 189
uranisch 88
Vader i 73
vaderlijke factor bij Middelaar 102,

124
vakwetenschap(pen) 9, 15, 65, 139

– en kunst 223
– en technè 214
– methode der 201, 202

vakwetenschappelijk analyseren 201
vakwetenschappelijk kennen 9, 10,

199–205
val 120, 121, 122 (zie ook zondeval)
valse profetie i 128
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vaste grond in schepsel iib 153
veelheid 60
veelvlak 55
vegetatiegoden 130
veld van onderzoek 16, 25, 201
verabsolutering 117
verandering in alle functies 102
verband (verhouding) 10, 13, 19, 23,

50, 51
– causaal 79, 172
– genetisch 95, 97, 99, 100, 104,

121, 139
– horizontaal (tussen individueel

verschillenden) 50, 52, 53, 157,
170

– huwelijks- 20, 88, 121
– kosmisch 201
– religieus 130
– tussen God en mensheid iia 72
– tussen hemel en aarde 137–140
– tussen subjèctsfuncties 54, 64,

65, 88
– verticaal 98, 156, 170

verbanden, verticaal en horizontaal
67, 68, 69, 88, 155

verbinding, totale en niet-totale 102;
iia 65

verbod(en) iia 80
verbond, religieus 22, 117, 118, 122,

125, 130, 135, 136; i 90; iia 66*
– en wet 118
– z’n instelling en structuur

118; iia 89/[39], 90 (zie
ook scheppingsverbond,
herscheppings-verbond, God
des Verbonds)

– zegen en vloek iia 89/[39], 93
verbondshoofd iia 81
verduistering van het verstand 180
vereniging(en) 63, 136; i 70/[30], 94
verenigingsleven 112; iia 70
vergelding 31
vergeving 120, 121
vergoddelijken 182
verheerlijkte Christus 139
verhoging 138

verhouding in samenlevingsverbanden
113

verhouding van bepaalde samenge-
stelde oordelen 192

verhouding van enkelvoudige oordelen
191

verhouding van subject en object 66,
196

verificatie 193
verkeer 31
verkiezing (zie ook electie) 124, 129
verleden 7, 12, 108, 122, 125,

136, 163, 164, 173, 177, 178,
180
– en toekomst, kennen van i 127

verlossing, paganistische 139
vernemen 160
verordeningen 113
verscheidenheid/heden 19, 22, 23, 43,

68, 88, 115
– hun onherleidbaarheid 41, 42,

67, 89
verscheidenheid in een bepaaldheid 28,

29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 41
verschil(len) 10, 13, 17, 87, 112, 170

– dit–dat 39, 40, 42, 43, 48, 50,
51, 52, 54, 68, 87, 88, 112,
162

– intra-kosmische 180
– links-rechts 91
– zus–zo 32, 42, 43, 48, 68, 87, 88,

112, 202
verstaan 108, 180; iib 159
verticaal 98, 156, 170, 201
vertrouwen 60
verwachtbaar 168
verwachting 15, 163, 171, 173, 180

– subject en object hier 168
– verwachting van verwachting

168
verwachtingssamenhang 168

– inter-individuele 168
– intra-individuele 168

verzoeking 124, 138
verzoening 124
vinculum substantiale 124
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virtuele beweging 65/[41a]
vitaminen 105; i 65/[31], 66*
vlakken 31
vlees 130, 134, 135

– strijd tussen vlees en geest i 93
vleeswording des woords 124, 126
vleselijk 88, 135; i 93; iia 93
vloek 118, 122, 133; i 91; iia 84
vloek der wet 134; i 92; iia 92
voedsel iia 65*
voedseltheorie 105; iia 66*
voelen 63
volkskerk 125
vóórondersteld(-zijn) 55, 56
voorrang (sociaal) 48
voorstellingsruimte 65
voortbestaan iia 92

– naar ziel en lichaam iia 92
voortplanting 31

– geslachtelijk 102, 113
– menselijke 102
– ongeslachtelijk 101

vorming 210
vriendschap 31
vrijheid, constitutionele 112
vruchtbaarheid 121
waarde 182, 185; i 124

– economische 31, 65, 210
– en goed en kwaad i 124
– en onwaarde i 126
– en verleden en toekomst i 126
– verankerd in Logos i 124
– voor ons i 124

waarde-oordeel 183/[32]
waargenomene, plaats in de kosmos

180
Waarheid i 128
waarheid 21, 121, 176, 185; i 82; iia

82**
– en kennen iia 80

waarheidspretentie 188, 189
waarneembaar 65, 81, 136, 160, 161
waarneming/-en 81, 159, 160, 165,

166, 167, 173, 180, 195; i 108
– actief en passief i 108
– analytische 83, 146, 162, 172

– analytische samenhang i 108
– contemporele samenhang i 108
– emotionele 83, 146
– geheel ingesteld op i 113/[30]
– innerlijke 162; i 113/[30]
– inter-individuele 160, 161; i 108
– intra-individuele 160, 161
– reflectie op waarnemen

i 113/[30]
– schema ‘dit-dat’ iib 153, 155
– subject en object hier 160, 161;

i 108
– uiterlijke 162

waarneming van herinnering 167
waarnemingsbegrippen 176
waarnemingsruimte 65
waarnemingssamenhang 160, 162,

204
wedergeboorte 125 (zie ook levend-

making)
wederkomst 134; i 92, 127; iia 92
weerspiegelen 117
weg in het kennen i 104, 125ff.
wensen, bij bewerking 210
wereld 13, 121, 122, 136, 139; iia

64** (zie ook engelenw., geestenw.,
Kerk en w.)
– binnen- en buitenw. 11
– en Gods kracht en goddelijkheid

i 135
– getallenw. 52
– w. der ruimte iia 64**

wereldbeeld 21
wereld-subject 66, 88
werk Gods 99
werking, en oorzaak 78, 172
werkverbond 121
werkwoord, tijd van het 48
wet 33, 34, 35, 40, 44, 48, 49, 51,

73, 88, 125, 133, 134, 185 (zie
ook aritmetische, organische,
psychische, ruimtelijke)
– bepaaldheid van 34, 35
– boven-linguaal 111
– der tien geboden i 91
– en functie i 120
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– en subject verschil iia 80
– en verbond 118
– en woord Gods iia 77
– positieve 48, 111
– vloek der 134
– voor het sùbject 88

wet Gods 13, 14, 17, 112, 114, 117,
121, 122, 133, 152, 173, 174, 180,
182

weten i 95, 96
wetenschap(pen) 9, 11, 12, 13, 15, 16,

200, 202
– christelijke 125, 173
– cultuurw. 202
– geestesw. 202
– historiew. 214
– kerkelijke 196
– verdeling over faculteiten 201

wetenschappelijk kennen 148, 198
– niet-vakwetenschappelijk 206;

i 95
wetenschappelijk, niet en wel- 139,

148, 193; i 95
wetenschappelijke taal 43
Wetgever i 71
wetskring 40, 42, 53, 54, 65, 66, 68,

88, 113, 154, 172, 200, 211; i 51
(zie ook analytische, aritmetische,
economische, esthetische, ethische,
fysische/ energetische, historische,
juridische, linguale, organische,
pistische, psychische, ruimtelijke,
sociale)
– en kennen 154
– goede in alle w. 88
– niet-analytische 201
– z’n universaliteit 65

wetsmodaliteit 44
wetten (zie analytische, aritmetische,

fysische, ruimtelijke)
– boven-analytische 152
– en functies, hun eigenaardigheid

i 117
– normatieve 13
– positiveren van 111, 112; i 128
– van Mendel 102

wijsbegeerte 2, 9, 10, 11, 43, 139,
142, 147, 185 (zie ook filosofie)
– calvinistische 125
– en kunst 224
– en technè 215
– gangbare 68, 81, 139; iib 164
– geschiedenis der 3, 4, 65
– grenzen 2
– haar oriënteringspunt en route 17
– haar traditie 43
– onschriftuurlijke motieven van

gangbare w iib 164
– plaats (in kosmos) 5, 10, 11, 14
– taak 5, 10, 11, 15
– veld van onderzoek 16

wijsheid 1
wil(len) 63, 125; iib 159

– historische w. tot ordenen 181
wil Gods 134

– goeddeels verborgen i 92; iia 92
wiskunde 200
wiskundigen 102
woord Gods 115, 118, 122, 124, 125,

136, 138, 173, 178; i 74, 94, 101,
102, 133; iia 71, 76; iib 153
– en inspiratie i 128
– en kennis van kosmos, wat

ondersteld i 128
– en kennis van waarde i 124
– en menselijk geslacht iia 79ff.;

iia 82
– en verhouding tot wet i 75/[31]
– functie die dit erkent en verstaat

i 128
– geloof als kennen van iia 80

woord, het gepredikte 125; i 94
woorden 13
woordopenbaring (Gods) 11, 12, 13,

14, 15, 20, 25, 121, 145, 146, 180,
182; iib 153

wording van kennis 180
wraak des verbonds 125
zaad der slang 122, 129
zaad der vrouw 122, 124, 129
zedenwet 114; iia 91*
zegen 118, 125
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zekerheid 11, 190; i 96
– van oordeelsvoltrekking 188, 190

zelfbedrog i 128
zelfbewustzijn i 120, 130
zelfgenoegzaamheid 88, 139
zelfkennis 180; i 121, 130
zelf-objectivatie 66, 88
ziel 92, 93, 102, 117, 122, 130, 134,

135, 139; iia 84, 92
– als het richting bepalende 93
– pre-functioneel 93 (zie ook

levende ziel)
ziel en lichaam 93, 122; iia 84
zielsverhuizing 130; iia 90
zijn 8, 13, 147

– aards-zijn/aardse zijn 20, 20/[30–
32], 22, 23, 30, 35

– schepsel-zijn/geschapen zijn 20,
31, 117, 121, 180

zin der geschiedenis 121
zintuigen/-lijk 62, 65
zintuiglijke indruk i 108
zon 105; iia 66*
zonde 21, 88, 124, 130, 132, 133,

134
zondeval 85, 125, 130, 180; i 82, 84,

86, 89, 93; iia 82**
zondvloed 128, 130; iia 90
Zoon i 73
Zoon Gods 124, 134

– en de menselijke natuur 140
zouten 105; iia 66*
zwaartelijn 61
zwaartepunt 61


