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' For the problematic history of philosophy ( ) the philosopher is essentially a
puzzled man. ( ) The problematic approach (....) is the only one which throws
light on the inner development of philosophy; it lets us see how our understan-
ding of philosophical problems advances.'

J.A. PASSMORE 1965, The idea of a history of philosophy.
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Alle relevante passages uit het bronnenmateriaal zijn ter controle voor de lezer
in noten onder de hoofdtekst geplaatst. De notatie die hierbij is gevolgd, luidt:
cf. [achternaam], [initialen], [(jaartal)], [titel], [pagina] '[citaat].' Als een boek of
artikel in een voetnoot voor de eerste maal wordt aangehaald, wordt de volledige
titel cursief aangegeven. Citaten die daarop volgen en die op hetzelfde boek of
artikel betrekking hebben, worden aangeduid met: cf. [achternaam], [initialen],
[(jaartal)], [op. eh.] [pagina], '[eilaat].' Als in citaten binnen voetnoten wordl
geciteerd of als in citaten binnen voetnoten wordt verwezen naar een bepaald
begrip, wordt dit met " " weergegeven. De notatie van voetnoten die alleen
verwijzen naar literaluur luidt als volgt: cf. [achternaam], [initialen], [(jaartal)].

Citaten die in de hoofdtekst zijn opgenomen, zijn cursief gemarkeerd; met
een voetnoot wordt verwezen naar de vindplaats van het betreffende citaat.
Delcn van teksten die zijn weggelaten, worden aangegeven met ( ); dit geldt
zowel voor weglatingen in de voetnoten als in de gecursiveerde citaten. Over-
dracb/eJi/ke JaaJuifi/jgcn in de boofdleksl worden met " " aangegeven. De
notatie die in dc hoofdtekst is gevolgd bij het verwijzen naar een bepaald begrip
of naar een uitspraak wordt met ' ' aangegeven; bijvoorbeeld: de notie
'causaliteit'. Als in de hoofdlekst naar literaluur wordt verwezen, wordt dit als
volgt aangeduid: [naam, jaartal]. Aanduidingen van titels van boeken en van
tijdschriften in de hoofdtekst worden gecursiveerd gemarkeerd; bijvoorbeeld: A
/re«//.«? o//iH/H«« /(«/«re.

Dc kopjes bij secties binnen een paragraaf worden vetgedrukt aangegeven. In
gevallen waar de titel van ecn kopje van een sectie binnen een paragraaf is
ontleend aan een citaat of aan een boek- of brochuretitel is dit vetgedrukt en
cursief aangegeven. Kopjes bij subsecties binnen een paragraaf worden cursief
aangegeven. >u. i n : i

Ieder substantieel dcel van het onderzoek wordt bcsloten met een samenvat-
ting op hoofdlijnen van de besproken argumenlaties. Het begin van ecn samen-
vatting wordt aangegeven met .-.-.-.-.-.-.-.-.; elke samenvatting wordt direct, na
een witregel, gevolgd door een kort commentaar. Als dat relevant is, worden
wedcrom met .-.-.-.-.-.-.-. de samenvatting en het commentaar afgesloten.

De nolatie die is gevolgd in het overzicht van literaluur en bronnen luidt voor
boektitels als volgt: [ACHTERNAAM], [INITIALEN] [jaartal], [boe/W/c/]. [plaats]:
[uitgever]. Als een boek als proefschrift is versehenen wordt dit apart vermeid.
De notatie van titels van tijdschriftartikelen in het overzicht van litcratuur en
bronnen luidt: [ACHTERNAAM], [INITIALEN] [jaartal], '[titel tijdschriftartikel]'. In:

i/f], HO. [/iM/H/ner], [pagina's].

xlv
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•« INLEIDING

Deze studie vormt een filosofisch-historisch onderzoek naar discussies over causaliteit
die in Nederland in de tweede helft van de 19dc eeuw werden gevoerd tussen zes
toen vooraanstaande Nederlandse filosofen, te weten: C.W. Opzoomer, B.H.C.K.
van der Wijck, C.B. Spruyt, J. L'Ange Huet, A. Pierson en G. Heymans.

De hoofdvraag die in dcze studie wordt beantwoord, luidt: hoe ontwikkelden zieh
in Nederland de discussies over causaliteit in de tweede helft van de 19de eeuw?

De aanleiding tot dit onderzoek wordt gevormd door het vermocden dat deze
discussies, als onderdeel van het filosofische erfgoed van Nederland, zowel vanuit
een historisch als vanuit ecn filosofisch-inhoudelijk oogpunt mcer te bieden hebben
dan doorgaans wordt aangenomen. "Hr.h

Het doel van deze studie is om dc discussies, die nog nict eerder stelselmatig zijn
ondcrzocht, in hun onderlinge samenhang tc beschrijven en om zo een "witte vlek"
op de kaart van de geschiedenis van de filosofie in Nederland in te kleuren.

Dc argumentaties die de deelnemers aan de discussies naar voren brachten zijn
voor de huidigc lezer dikwijls moeilijk loegankelijk. Dit komt niet allecn doordat
onzc "intellectuele horizon" een andere is dan die van de 19de eeuwse lezer, maar
ook door de eigen slijl van redeneren die zij hantecrden. Met behulp van een
problecmgerichte benadering wordt getracht meer helderheid te scheppen in hun
redencringen, en daardoor in dc discussies. De vraagstcllingen en de argumentaties
die de deelnemers zelf formuleerden om tot een bepaalde oplossing van het
causaliteitsvraagstuk te komen, vormen het uitgangspunt van deze benadering.

Ter inleiding komen in dit hoofdstuk de volgende vier soorten vragen aan de orde.
Ten eersle: wie zijn de hoofdrolspelers in dc discussies en wat zijn hun posities? Ten
tweede: wat zijn de benaderingen die men op het gebied van de geschiedenis van
de filosofie in Nederland kan onderscheiden? En: wat zijn enkele achterliggendc
overwegingen bij de keuze van de probleemgcrichtc benadering? Ten derde: wat
zijn de kern vragen in de discussies? En: hoe kan men de vragen en de benaderingen
die in de discussies naar voren komen typeren? Ten slotte: wat zijn de historische
begrenzingen van dit onderzoek?

1. DE HOOFDROLSPELERS EN HUN POSITIES

Nederland telde in dc 19de ecuw vijf universitciten. In de 16de en 17de eeuw waren
de universiteiten te Leiden (1575), Groningen (1614) en Utrecht (1634) gesticht.
In de 19dc ccuw kwamen daar twee universiteiten bij: de Universiteit van Amsterdam
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(1877) en in 1880 de Vrije Universiteit Amsterdam.' Het merendeel van de
declnemers aan dc discussics bckleeddc een leerstoel in dc filosofie aan een van deze
universiteiten of was daar als privaatdocent aan verbünden. Tegcn deze achtergrond
spcelden de discussics over causaliteit zieh in hoofdzaak af. Dit onderzock kan
daarom ook als ecn "hoofdstuk" uit de geschiedenis van de academische filosofie
in Nedcrland worden gezien."

Het doel van deze paragraaf is tweeledig: het introduceren van de denkers die
in dit onderzoek een hoofdrol spelen en het schelsen van dc hoofdlijn in de discussies.
Biografische gegevens worden afgcwisseld met ecn korte karakterisering van de
filosofische posities die werden ingenomen/

Cornelis Willem Opzoomer (1821-1892) is de eerste hoofdrolspeler die optreedt in
de Nedcrlandse causalitcitsdiscussies. Na zijn promotic tot doctor in de rechlsweten-
schappen aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift De /latu/fl/i o^/zgatio/ie
(1845), werd hij in 1846 als opvolger van J.F.L. Schröder (1774-1845)" benoemd
tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Een jaar later werd
hem door dc Rijksuniversiteit Leiden de titel doctor honoris causa verleend. Het
hooglcraarsambl in Utrecht beklccddc hij meer dan veertig jaar: tot 1889.

Opzoomer hield zieh niet allccn bczig met technische filosofische kwesties, maar
hij gingbijvoorbeeld ook uitvoerig in op ethische problemen, op theologische vragen
en op Staatsrechte!ijke ondcrwerpen.''

Tegenwoordig is Opzoomer beler bekend als jurist dan als filosoof, en wel als

' Met de wet op het Hoger Onderwijs (1876) werden de universiteilen te Leiden, Gro-
ningen en Utrecht rijksuniversitciten; dat wil zeggen, door de overheid gefinancierde
instellingen voor hogcr onderwijs. Deze univcrsileitcn worden in het navolgende genoemd:
Rijksuniversiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen en Rijksuniversiteit Utrecht.

* Voor een goed overzicht van de maatschappelijk-politieke achlergronden, de ontwikke-
lingen van het universitäre (filosofie-)ondcrwijs en onderzoek in de 19de eeuw, en het
onderwijs- en wetenschapsbeleid van de overheid zij verwezen naar Wijck, B.H.C.K. van der
(1898b); Zie ook: Brookman, F.H. (1979); Bcrkcl, K. van (1985); Willink, B. (1991); Otter-
speer, W. (1992).

' De biografische gegevens voor deze paragraaf zijn onllccnd aan de volgcnde bronnen (in
chronologische volgordc): Anlal, G. von (1888), Wijck, B.H.C.K. van der (1888); Wijck,
B.H.C.K. van der (1893); Pierson, A. (1893); Naber, S.A. (1897); Wijck, B.H.C.K. van der
(1898a), (1898b); Ritter, P.H. (1904); Wijck, B.H.C.K. van der (1904); Boersema, K.H.
(1924); Bie, J.P. de (1931); Sassen, F.L.R. (1941); Poortman, J.J. (1948); Faber, W. (1954);
Sassen, F.L.R. (1954); Brugmans, H.J.F.W. (1957); Sassen, F.L.R. (1959); Dooren, W. van
(1959/60); Veer, H. van 't (1961); Graaf, D.A. de (1962); Vries, J.W. de (1969); J. Romein
(1979); Veen, H.G. van der (1983); Hubbcling, H.G. (1980a), (1980b); Draaisma, D. (1983);
Hubbeling, H.G. (1983); Dooren, W. van (1983); Hubbeling, H.G. (1988); Dooren, W. van
(1990); Otterspcer, W. (1992); Visscr, H. (1992); Krop, H.A. (1995); Veen, H. van der
(1997).

•* Voor een overzicht van de geschiedenis van de filosofie in Nederland vöör omstreeks
1850 zij verwezen naar Sassen, F.L.R. (1959), hoofdstuk IV, § 1-4.

•* cf. Opzoomer, C.W. (1848a), (1864-1867), en (1875).



de autcur van het elfdclige commentaar (1874-1887) op hct Ztorger/yfc wefftoe*. In
de jaren vijflig en zestig van de vorige eeuvv zag men hem echter vooral als de figuur
die een nieuwe wending gaf aan de filosofiebeoefening in Nederland, tc weten: 6e"n
van speculatievc melafysica naar empirisme. Zijn leerling Van der Wijck typeerde
deze verandering van filosofische orientatie later als volgt: ervarwig, get?/i yde/e
6esp/ege///ig was voor/aa/i zyn /e«s.' Opzoomers colleges en publikaties over de
grondslagen en methodologie van de natuur- en geesteswetenschappen, zoalsDe
weg der we/e/isc/ia/?, ee/i /la/idboeA: rfer /og/ca (185P), IVe/e/isc/ia/j e« wysbegeer/e
(1857; 1862*) en //e/ weze« c/er te/m/s, ee/i /eesboeA: der /og/ca (1863,1867*) hadden
in die periode groot gezag. Zijn denkbeeiden vielen vooral ook bij zijn directe
Utrechtse collega's, de "Utrechtse Kring", in goede aarde. Van dit gezelschap maakten
prominente welenschapsbeoefenaren deel uit, zoals de scheikundige G.J. Mulder,
de fysioloog F.C. Donders, de meteoroloog C. Buys Ballot en de zoöloog P. Harting.*

Opzoomers empiristische wetenschapsmethodologie was sterk geent op John
Stuart Mills System o//og/c (1843). Net als Mill ging Opzoomer er van uit dat
ervaring de bron van kennis is. Op grond van zijn empiristische uilgangspunten
formulecrde Opzoomer in De weg c/er wefeAi.se/iap en in //ef weze/i der Äe/mis twee
argumentaties die moesten aantonen dat zowcl de twee noties 'oorzaak' en
'noodzakelijkheid' als het causaliteitsbeginsel door ervaring ontstaan.

Cornelis Bellaar Spruyt (1842-1901) is de tweede hoofdrolspeler in de discussies.
Na ecn Studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1860-1866) werkte hij
eerst als leraar wis- en natuurkunde te Den Haag. Van 1866 tot 1877 was hij als leraar
verbonden aan de HBS te Utrecht/ Tijdcns zijn leraarschap promovcerde hij in 1867
aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het natuurwetcnschappelijke proefschrift De
e/ec/ro/Motoröc/ie Ärac/if ra/i /je/ e/eme/tf va/i Dame// by versc/i///e/fde /empera/wre/i.
In 1877 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de filosofie aan de zojuist gestichte
Universitcit van Amsterdam. Zeer waarschijnlijk had hij dit te danken aan zijn
publikaties over filosofische onderwerpen die hij in de loop van de jaren zeventig
had geschreven/* .,,,., ,;

Twee jaar na zijn benoeming publicecrde Spruyt in 1879 het boek Proeve va«
ee/ie geic/i/ec/e/j/5 vn/i de /eer der aa/igeöore/; öegr/ppe/i (verder te noemen: /^roeve).
Hij componeerde dit werk naar aanleiding van een prijsvraag die in 1877 was
uitgeschreven door het prestigieuze Leidse Stolpiaansch Legaat/ De /Voeve werd

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1890), JVog ee/w: oorspro/ig e/i gre/ize/i vo/i £e/i«is, p. 4.
^ cf. Veer, H. van 'I (1961); zie ook: Romcin, J. (1979) en Theunissen, B. (1995).
' Voor een interessante beschrijving van de positie van de toen net gevormde Hogere

Burger Scholen zij verwezen naar: Bcrkel, K. van (1985) en Willink, B. (1991).
' cf. Spruyt, C.B. (1871a), (1871c), (1872), (1873) en (1876).
* Het Slolpiaansch Lcgaat is in 1753 ingesteld overcenkomstig dc testamentairc wens van

'het lidmaat van de Leidse Universiteit' Jan Stolp. Stolp had de wens te kennen gegeven dat
om de twee jaar een prijsvraag zou worden uitgeschreven voor vcrhandelingen, in het Lalijn
of het Nederlands, op het gebied van de naluurlijke religic en de ethiek. Het Curatorium was



door het Legaat prompt met goud bekroond. Hier wordt later in deze paragraaf nog
op teruggekomen.

Spruyt pleitte voor een kantiaanse benadering van kennis. In het artikel /la/ige-
tore« »vflar/iem/«g.vvor/7ie« (1871a) brak hij bijvoorbeeld een lans voor de opvatting
dat de notie 'causaliteit' een aangeborcn begrip of aa/zgefeoren woa/'nemj/ig^vor/n
was. Naast ervaring spelen in Spruyts opinie aangeboren of verstandelijke, niet lot
ervaring herleidbare elementen een rol bij het vormen van kennis. - !/«*; Jy.Oiu

In/4a/igefeora/ wafl/vie/m/ig.si'o/vneH vormden vooral Opzoomers boeken De weg
rfer wete/isc/iap en //e/ weze« rfer Äe/jm's het doelwit van Spruyts kritiek. Spruyt
meende te hebben bewezen dat Opzoomers argumentaties, die moesten aantonen
dal zowel de twee nolies 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' als het causaliteitsbeginsel
op ervaring berusten, tot contradicties leidden. Het empirisme was daarom in zijn
ogen een onhoudbaar filosofisch standpunt. Omdat Opzoomers argumentaties tot
tegenstrijdigheden leidden, concludeerde Spruyt dat dit alleen maar kon betekenen
dat de notie 'causaliteit' en het causalileitsbeginsel aangeboren waren. Spruyt gebruikte
in /4a/igeborai waarHe/m/igsvor/we/f in hoofdzaak een negatieve argumentatie-
strategie; directe argumenten voor zijn eigen positie gaf hij nauwelijks. ;?>',»ii >s[vt>l

Opzoomer was door Spruyts kritiek diep gekrenkt. Mcteen na het verschijnen
van Spruyts in Opzoomers ogen aanmatigende artikel, publiceerde Opzoomer in 1871
de brochure £e/i /n'emve Ar/f <eA: von rfe vvysfcegeer/e rfer ervarwig £>esc/io«wd (verder
te noemen: Met/we Ar/7/eA:). Hierin trachtle hij Spruyt voor de ogen van het
Jezerspubliek op zijn plaats te zetten.'

•' ' • ' • • ; • • • • • ; • • • • : • : - , • • • , ; . : , • ' < , • • • •

Niet alleen Opzoomer, maar ook de Groningse hoogleraar in de filosofie en
Opzoomers epigoon Bernhard van der Wijck (1836-1925) was vcrontwaardigd door
Spruyts kritiek. Van der Wijck is de derde hoofdpersoon in dit onderzoek. Net als
Opzoomer doorliep Van der Wijck een bliksemcarriere. Na een Studie theologie aan
de Rijksuniversiteit Utrecht en na een kortslondigc betrekking als predikant, werd
hij door Opzoomer bij de Minister van Binnenlandse Zaken voor benoeming tot
hoogleraar voorgedragen. Kort daarop werd Van der Wijck op 28-jarige leeftijd bij
Koninklijk Besluit benocmd tot hoogleraar in de filosofie aan de Rijksuniversiteit
Groningen als opvolgcr van F.C. dc Grcuve (1792-1863). Dit ambt bekleedde Van

samengesleld uit een aantal hoogleraren van de Rijksuniversiteit Leiden. In de loop van de
19de ecuw werden door hcl Curatorium onderwerpen gekozen die meer aansloten bij
algcmeen filosofische en wctenschappelijkc onderwerpen. Tot in de jaren zeslig van de 2Oste
eeuw heel't het Stolpiaansch Legaat gefunctioneerd. Het Curatorium had een hoog weten-
schappelijk gehalle. Beroemde curatorcn van het Legaat uit het begin van de 20ste eeuw
waren bijvoorbeeld Lorentz, Ehrenfest en Huizinga.

' De Lcidse hoogleraar J.P.N. Land rcageerde vanaf de zijlijn op de discussie tussen
Opzoomer en Spruyt; zie hiervoor het artikel van Land (1871b), gcliteld 'In zake Opzoomer
contra Spruyt' (in: i)e Ata/e/Va/it/sc/ie spee/a/o/). Hierin gaf hij aan dat Opzoomers virulente
reaclie weinig vruchtbaar was voor het filosofische debat. Dit artikel heeft echter geen rol
gcspeeld in de discussies, en het wordt daarom in deze Studie niet verder besproken.



der Wijck tot 1890, waarna hij cen benoeming tot hoogleraar in de filosofie aan de
Rijksuniversiteit Utrecht aanvaardde; ditmaal als opvolger van Opzoomer. Hier zou
hij tot zijn emeritaat in 1906 blijven.

Net als zijn leermeester Opzoomer stelde Van der Wijck belang in de funda-
mcnlele aspccten van filosofie, waarvan Oe oorsprong en gre/ize« der Remits (1863)
en A/r 7o/i. Ä7/iA:er a/s w//5geer (1864*) voorbeelden zijn. Het manuscript van dit
laatslgenoemde bock wcrd in 1863 overigens bekroond door de Hollandsche
Maatschappij van Fraaije Künsten en Wetenschappen. Deze bekroning vormdc voor
de Rijksuniversiteit Utrecht mede de aanleiding om hem in 1864 met de titel doctor
honoris causa te bekleden. Naast zulke technische publikaties maakten ook
beschouvvingen over figuren uit de geschicdenis van de filosofie en publikaties over
psychologic en ethiek deel uit van Van der Wijcks oeuvre.'

Van der Wijck schaarde zieh na Spruyts kritiek uit 1871 achter Opzoomers
empirisme. In het artikel De wys6egeer/e der ervan'/ig verderf/gd (1871) ging hij
uitvoerig in op Spruyts Opzoomer-kritiek. Net als Opzoomer betoogde Van der Wijck
dat de nolie 'causaliteit' ontstaat door ervaring en dat het daarom geen aangeboren
begrip kon zijn.

De tegenargumenten van Opzoomer, maar vooral die van Van der Wijck zelten
Spruyt aan tot het schrijven van De /aafs/e gedaan/etvisse/wg van de »vi/sfeegeerte
der ervar/rtg foege//c/if (1871b), waarin hij de tegenargumenten van Van der Wijck
probeerde te wccrleggcn. Spruyt concludeerde dat diens argumenten niet steekhou-
dend waren, voornamclijk omdat zij tot dezclfdc tegenstrijdighcdcn leidden als de
argumcntalies van Opzoomer. Dit kon volgens Spruyt wederom alleen maar betekenen
dat de notie 'causaliteit' cen aangeboren begrip moest zijn.

Op dit punt in de discussies maakt de vierde hoofdrolspeler zijn opwachting: Josue"
L'Ange Huel (1840-1924). Huets maatschappelijke positie wijkt sterk af van die van
de andere hoofdrolspclers in de discussies, omdat hij namelijk nooit een academische
belrekking als privaatdocent of als hoogleraar beklcedde. Evenmin heeft hij ooit op
de kansel gestaan, hoewel men dat loch op grond van zijn Leidse theologiestudie
kon verwachten. Hucl werkte voornamclijk als journalist, onder andere als Nederlands
correspondent van de Java-fcode. Omstreeks 1873 vertrok hij naar het toenmalige
Ncdcrlands-Indie, waar hij in 1875 zijn beroemde neef Conrad Busken Huet opvolgde
als hoofdredacteur van het in 1872 gcstichtcA/ge/neew dag6/ad van jVeder/a/idvc/i
///d/e. In dit dagblad verscheen kort na zijn aanlredcn als hoofdredacteur ecn artikel
van Conrads hand dat door koning Willem III als zeer beledigend werd ervaren.
Omdat Huet als hoofdredacteur de cindverantwoordclijkheid droeg, daagde men hem
voor de rechter. Hicrop volgde cen veroordcling tot dric maanden ccl. Onbckcnd
is of hij ook daadwerkelijk gevangen is gezet. Na dit incident gaf L'Ange Huet zijn
redacteurschap op, cn trok hij zieh voor de rest van zijn leven terug op cen afgclegen
koffieplantage in Tjempaka.

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1868a), (1868b), (1872), (1873), (1877) en (1898a).



In 1866 was Huet aan de Leidse theologische faculteit gepromoveerd op hct
proefschrift De /«er/iode rfer pcw/7/eve /?/oso/?e vo/ge//Si4«gM.sr Co//ife (verder te
noemen: A/ef/ioJe). Hierin pleitte hij voor het belang van Comtes wetenschaps-
methodologie voor de /ierfen</aag.sc/ie wefe/isc/iappe/t/fe //ieo/og/e. Dit proefschrift
was niet alleen een onderzoek naar de filosofische grondslagen van de theologie,
maar het boek vormde ook het eerste systematische overzicht van Comtes filosofie
in het Nederlandse taalgebied.' Bovendien formuleerde Huet in zijn proefschrift een
eerste aanzet voor een causaliteitslcer overeenkomstig de uitgangspunten van Comtes
positivisme. Deze aanzet werkte hij systematisch uit in zijn boek Me« we op/assing
van een o«*/ vraags/uÄ. De me//icM/e ran /iei/?os/7ivisnie /oegepas/ op ne/ ftegr/p oor-
zaaß-en-gevo/g (verdcr te noemen: Me« we o/?/oss/«g), dat in 1872 verschcen.

Huet mengde zieh met de Me«we op/oss/'/ig in de discussies toen deze in zijn
ogen in een impasse terecht waren gekomen. In dit boek betoogde hij dat noch het
empirisme van Opzoomer en Van der Wijck noch hct idealismc van Spruyt ooit tot
een bevredigendc oplossing van het causaliteitsvraagstuk konden leiden. Hun fout
was dat zij een alternaticve benadering hadden uitgesloten: het positivisme. De kern
van Huels kritiek op Opzoomer, Van der Wijck en Spruyt was dat zij waren uitgegaan
van een vaststaande betekenis van dc notie 'causaliteit', waardoor zij het causalilcils-
vraagstuk niet juist hadden kunnen formuleren. Huet analyscerde de notie 'causaliteit'
geheel in termen van bewustzijnsloestanden, waarmee hij wilde aantonen dat de
oorsprong van het besef van causaliteit uiteindelijk is terug te voeren tot een
ee/ima/ige i/n/?rewj'e va« oorzaX;e///A:e werA/7ig.

In de Me«we op/oss/ng sloot Huet zieh aan bij Comtes leer van de drie stadia.
Deze leer hield in dat de onlwikkeling van hct denken drie fasen doorloopt: het
theologische, hct nictafysische en het wetenschappelijke (of positievc) stadium. Huet
concludecrde dat 'causaliteit' cen begrip was dat thuis hoorde in een vroegere fase
van het denken. In de wclenschappclijke fase van het denken was deze notie
overbodig geworden. Met deze conclusie verwierp Huet het empirisme van Opzoomer
en Van der Wijck, een denkrichting waarin deze notie wel een centrale functie vervul-
de. Ook wees hij daarmce dc opvatling van Spruyl van de hand, die de notie 'causali-
teit'als een aangeboren begrip beschouwde. , , . . . . :•-,;,• , :

Spruyt reageerdc met het artikcl O/«/e c/wa/inge/i in een /tieuw A/ee</ (1873) kritisch
op Huets Me«we op/ossi/jg. Hij stclde zieh hierin ten docl de bclangrijkstc Stellingen
van Huet tc ondergraven. Net als in zijn kritiek tegen Opzoomer en Van der Wijck
constateerde Spruyt dat Huets theorie tot tegenslrijdigheden leidde, op grond waarvan

. ' . . • • . . '
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' Voor een overzicht van publikaties in Nederland over Comtes denkbceldcn vöör Huets
proefschrift (1866), zie: Veer, H. van '1, (1962). Huet laal deze publikaties geheel onbespro-
ken. . . . , . , . . , „ .



Spruyt wederom concludcerde dat de nolie 'causaliteit' een aa/i
vorm m o e s t z i jn . ' ^ . ' • ' ' " *. >*>••«*«;*-:*Mir> • ^ H i r r ^ w ^ W - ^ •«r.rd&r*rtvo £*<•'•: .-•n'te«;

Tot dusver bestond Spruyls bijdrage aan de discussies voornamelijk uit het
bckritiseren van anderen. Echter, zes jaar na zijn kritiek op Huet werkte Spruyt in
de /-Voeve zijn eigen standpunt mcer systematisch uit.̂  Hierin liepen beschrijvingen
van de denkbeeiden van "grote" filosofen en Spruyls kritiek daarop door elkaar.
Opvallend was dat Spruyt in de Praeve vooral rechtstreeks teruggreep op de causali-
teitsleren van Hume en Kant. De denkbeeiden van Opzoomer, Van der Wijck en Huet
speelden in dit werk geen rol van betekenis. Het valt ook op dat Spruyt in de Proeve
ccn directe argumentatie leverde voor zijn overtuiging dat de notie 'causalitcit' als
een aaflgebore/? Hoa/v/emMgsvorwi moest worden gezien; dit had Spruyt in zijn artike-
len die waren gericht legen Opzoomer, Van der Wijck en Huet grotendcels nagclaten.
Wei sloot Spruyls direcle argumentatie (J879) voor het aangeboren karakter van de
nolic 'causalitcit' nauw aan bij de beschouwing over causaliteit die Kant in de
c/er ra/ie/i Vmn</i// naar voren had gebracht.'

' Terzijde zij opgemerkt dat ook de pater Jczuiet F. Becker (1838-1884), later hoogleraar
in de filosofie aan het Scminarie te Culcniborg, en later te Woodstock, Maryland (VS), van
een afsland de discussies tussen Opzoomer, Van der Wijck, Spruyt en Huet volgde. Becker
was van niening dat alle dcelnemers aan de discussie op een vcrkcerd spoor tcrecht waren
gekomen. In het artikel uit 1873 'Oude oplossing van een oud vraagstuk' (in: De tvac/z/e/')
ontvouwdc hij een tradilionele Scholastieke visie op het causalitcitsvraagstuk. Beckers
denkbeelden blevcn echter geheel onbesproken, en zij vormden geen aanlciding voor een
kritische discussie. Zij worden derhalve in dit onderzoek niet verder bchandeld.

• De P/oeve is in het buitenland niet geheel onopgemerkt geblevcn. In 1880 publicccrde
J.P.N. Land in het Engelsc lijdschrift AfiW hierover een lovende recensie. In de 'Critical
notices' van dit tijdschrift merkte hij het volgcnde op: 'The Trustees of the Stolpian Fund (...)
have done particulary good service to philosophical readers of our language in publishing Dr.
Spruyl's prize-essay on the Doctrine of Innate Ideas. As a graduate in natural science, this
writer takes an in interest in the subject from its bearing upon our everlasting religious
differences, and by his close criticism and lucid exposition fully justifies his recent appoint-
ment to the chair of Philosophy in the new University of Amsterdam.' cf. Land, J.P.N. (1880),
p. 581.

' In 1879 vcrschccn Van der Wijcks overdrachtsrede als Rector Magnificus van de
Rijksuniversiteit Groningen, getileld We/ raarfse/ rfer e/rari/ig. Hierin roerde hij het causali-
teitsvraagstuk marginaal aan. Nicttemin is hel opmerkclijk dat hij in dcze rede steeds mcer
afstand nam van Opzoomers empirisme. Dc kern van zijn betoog was dat ervaring als het
samenstel moest worden gezien van zowel gewaarwordingen als aangeboren elementen. Ook
in zijn inaugurele rede uit 1890, /Vog ee/is: oors/wwig e»i gre/ize/i rfer Äe/i/i/s, die hij nota
bene in 1890 als opvolgcr van de aartsempirist Opzoomer aan de Rijksuniversiteit Utrecht
hield, kwam dit nog pregnanler naar voren. Ook hierin kwam het causaliteitsvraagstuk slcchts
terloops tcr sprakc. Hij wees hier zowcl Opzoomers empirisme als de spcculalieve metafysica
van de hand. In de discussies speclde Van der Wijcks opvattingen uit 1879 en 1890 geen rol.
Van der Wijcks opvattingen na zijn "wending" in 1879 tot het Kantianisme worden in deze
Studie daarom niel besproken.



Spruyts f roeve was voor Allard Pierson (1831-1896), de vijfde hoofdrolspeler, de
aanleiding om zieh via Wysgeer/g o/jrffrzoeA:. ATn/tsc/ie pro/egome/ia va/i esf/ie/j'e£
(1882) met de discussies te bemoeien. Net als Van der Wijck en Huet had Pierson
een theologische achtergrond. Hij studeerdc theologie in Leiden en Utrecht, waar
hij sterk werd beinvloed door Opzoomers empirisme. In 1854 promoveerde hij aan
de Rijksuniversilcit Utrecht op een analyse van de ontwikkeling van het universalia-
probleem van Anselmus tot Ockham.' Na zijn promotie was hij ruim tien jaar
predikant, eerst in Leuven (1854-1857) en daarna in Rotterdam (1857-1865). Omdat
hij zieh niet meer kon verenigen met de artikelen des geloofs trad hij in 1865 terug
als predikant. In datzelfdc jaar ging hij studeren aan de Universiteit van Heidelberg
bij onder anderen Hermann von Helmholtz. In 1869 vestigde hij zieh in Heidelberg
als PnVar Doze«/, en aanvaardde hij daar korte tijd later een benoeming tot
buitengewoon hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis. Na een verblijf van negen
jaar in Duitsland kwam hij in 1874 terug naar Nederland. Tot 1877 woonde hij als
ambleloos burger te Utrecht. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de
esthetica en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Deze functie
bekleedde hij tot 1895.

Naast Piersons nog steeds lezenswaardige cultuurhistorische studies, zoals de
boeken Gees/e/yA:e voorowrfers: rtuc/Ze/i over o/ize besc/iav/>ig (1887b) en //e//as
(1891a), publiccerde Pierson ook regelmalig over filosofische onderwerpen. De
bocken Äesp/ege/j/ig, gezag e/f enw/7/g (1855) cn /?/c/i///ig en /eve/i (1863) zijn hier
voorbeelden van. In die twee geschriften bracht hij zijn toenmalige theologische en
filosofische positie onder woorden, waarin de invloed van Opzoomers empirisme
duidelijk merkbaar was. In het artikel £c« Äeerp«/!/ /« de wysgeenge o/i/w/AAe//ng
(1871) verruilde hij kortstondig zijn empiristisch getinte opvattingen voor een aan
Helmholtz ontleende kantiaans georienteerde kennistheoric.* Enkele jaren later herriep
Pierson in £e/ie /evmsbesc/iOHivj/ig (1875a) zijn positie zoals hij deze in het
/fcer/7M/i/-artikel had verwoord. Piersons filosofische chef d'oeuvre en zijn bijdrage
aan dc discussies wordt gevormd door Wysgeeng o/JcfcrzoeA:. /Crz7üc/ie/?ro/egome/ja
va/i esf/ief/eA: (verder te noemen: Wysgeer/g o/iderzoe/t). Hierin wilde hij vooral
Spruyts aan Kant ontleende causaliteitsopvatting weerleggen. Dit deed hij door een
rechtstreeksc aanval tc openen op Kants tweede analogie der ervaring. Het hoofdpunt
van zijn kritiek op Kant, en daarmee ook op Spruyt, was de onderstelling dat tijds-
relatics het fundament zouden vormen voor de aangeboren notie van 'causaliteit'.
Uil IVysgeer/g o/iderzoeA: blijkl dat Pierson overigens meer waardering had voor

' De volledige tilel van Piersons proefschrift luidt: Dü^uü/V/o /i/s/om:o-rfogma//ca rfe
rea/isnio er /io/n/'//a//s«io ^«iM/ms W/H /labi/en'/;/ //i p/aec/pu/sp/ac/«'s f//fo/ogicae sc/io/as»-
cae, //ic/e aö/l;ise//;io «s^iie a/ Cii/7/e/im» aö Occa/no.

^ Deze korlstondige "wending" lot Helmholtz' kennistheorie kwam Pierson te staan op een
kritische rcactie van Land (1871a), getiteld 'Het keerpunt in de wijsgeerige ontwikkeling van
dr. A. Pierson toegelicht' (in: Dc A/ec/w/a/ia'sc/ie speeta/o;-). Het causaliteitsvraagstuk komt
hierin nauwelijk aan de orde. Lands reactie wordt in deze Studie als een zijlijn beschouwd, en
zij komt daarom niet verder ter sprake.
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Hume. Echter, ook deze laatste spaarde hij niet. Piersons kritiek op Hume was in
hoofdzaak gericht op de door hem aan Hume toegeschreven notie 'relatie tussen
leiten'. Deze notie had volgens Pierson in de filosofie vecl verwarring gezaaid, vooral
als het de vraag belrof wat de belekenis van de notie 'causaliteit' was. Net als Huet,
maar volgens een gehcel andere argumentatie, concludeerde Pierson ten slotte dat
de notie 'causaliteit' voor wetenschappelijke doeleinden weinig waarde had.

In de kleine kring van de academische filosofie in Nederland vond Piersons stand-
punt weinig weerklank. Spruyt bijvoorbeeld vond het kennelijk nict nodig om Pierson
uitvoerig te weerleggen. Dit is opvallend omdat Spruyt, die bovendien Piersons
collega was aan de Universiteit van Amsterdam, het belangrijkste doelwit was van
Piersons kriliek. Er is slechts cen zeer summiere reactie van Spruyt bekend; deze
reaclie verwoordde hij in het artikel D/e Gesc/izc/i/e der P/»7o^op/«e i/i //o//a/ic/ VOH
7S7S Ws 7#&5, dat in hct j4rc//jv/rircfteGesc/nc/i/e</er P/»7osop/i/e (1888). Het enige
wat hij daarin nogal zuur opmerkte, was dat Pierson de fVoeve kennelijk als een grofe
s/mi tfcs aa/i5/oo/.v zag.' In 1895, ruim tien jaar na het verschijnen van Wysge<?r/g
o/it/erzoeÄ treft men nog cen terloopse kritiek op Pierson aan van J.D. Bierens de
Haan (1866-1943), de latere rcdacteur van het in 1906 opgerichte 7yV/.sc/iry? voor

Dil gebcurde in de brochure De psyc/nsc/ie a/fcomsf va/j /ief
(1895a). Ook Van der Wijck reageerde laat en lauw. In het

overzichtsartikel /Ca/i/ m //o//fl/it/, dat in 1899 in /Ca/if-S/Wze/j verscheen, merkt hij
over Piersons Kant-kriliek het volgende op: /c/i tv/zYger/ie /3e/re/;ne/(, c/a55 /c/i

/fl/ig /i/'e oe/ e//ie/;i g;'«/jrf//c/je/j De/iAe/" ewier so se/tea/ne/z

Niet geheel ten onrcchte zou men kunnen denken dat met Piersons Wysgeerzg
onc/t'rzoeA: het vuur uit de discussies enigszins was verdwenen. Echter, acht jaar na
het verschijnen van IW/sgeer/g onc/erzoeÄ ontvlamden de discussies opnieuw.

Met Gerard Heymans (1857-1930), dc zesdc hoofdrolspclcr, krijgen de discussies
ecu nieuwe impuls. Na ecn studic politicke economie aan de Rijksuniversiteil Leiden
promoveerdc Heymans daar in 1880 op het proefschrift Kara£/er e/j me//io</e der

e. Vervolgens zelte Heymans zijn studies voort bij Windelband

' Sassen (1959) merkt op dal Spruyt in zijn diesrede uit 1899 getiteld We/ e/u/7/riocrif(cü-
wie, <fc yo/ig5W iwm vwi rfe 'Mv/s/jegcer/e rft'r ervo/Z/ig' 'terloops een vertraagd antwoord
(gaQ op den aanval, dien A. Fierson mcl W7/jgeer/g o/irfcrzot'ft (1882) op zijn /'/oeve had
gcdaan.' Dil gezichtspunt wordt in deze Studie niet gedeeld. In zijn diesrede rccapituleert
Spruyt de uitgangspuntcn en het uileindclijke deficit van Opzoomers filosofische programma.
Nadal hij dit heell geconstaleerd, wijst Spruyt er op dat het progranima van de Oostcnrijkse
filosoof R. Avenarius (1843-1896) op gelijksoortige uitgangspunten is gebascerd, en die in
filosolisch opzicht weinig vruchtbaar blijken te zijn. In het hele geschrift komt de naam van
Pierson niet voor; evenmin worden er allusies gemaakt op WT/sgeer/g o/irferzoeA. Bovendien
komt het causaliteilsvraagsluk nict ter sprakc. Spruyts rede uit 1899 wordt dan ook in deze
Studie niet verdcr inhoudclijk behandeld.

- cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1899), 'Kant in Holland'. In: /fa;i/-5/i/rf/V/i, p. 455.
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en Riehl aan de Universiteit van Freiburg. In Freiburg promoveerde hij in 1882 nog-
maals; ditmaal in de filosofie op de dissertatieZHr/Cr/7iA:rfes (//i/is/nus. Na zijn terug-
keer in Nederland liet de Rijksuniversiteit Leiden hem in 1883 toe als privaaldocent
in de filosofie, waar hij zieh tot zijn benoeming in Groningen in 1890 als opvolger
van Van der Wijck uilvoerig bezig hield met Kants kennistheorie.'

Heymans schreef zijn Sc/iefi ee/ier ArMsc/ie gesc/uede/HS va/i /it?; causa/ife/te-
begnp //» cfe /»'«/were wysbegeerfe (1890a) (verdcr le noemen: Sc/ie/s) naar
aanleiding van een prijsvraag die in 1888 was uitgeschreven, alweer door het Leidse
Stolpiaansch Legaat. Ondanks enige aarzeling bij het Curalorium van het Legaat werd
Heymans' studic met goud bekroond. In datzelfde jaar volgde nog het ecrste deel
van Heymans' D/e Gese/ze «/id £7e/ne/i/e des wisse/isc/io/Wc/ies De/iÄe/is. £7«
L<?/jr6«c/i c/er £>Ae/i/j{/imf/ieor/e i/i Gn</irfz%e/i (verder te noemen: Ge^e/ze u/irf
£/e/we/i/e). Hiervan verscheen het tweede deel in 1894.

Heymans bood in de .Sc/ie/s een kritisch-historisch overzicht van causalileits-
theorieen die sinds Descartes waren geformuleerd. Dit boek was voor Heymans ook
de gelegenheid om een causaliteitsleer te ontwikkelen die gecnt was op het postulaat
dat door de Engelse filosoof W.R. Hamilton was geformuleerd: het werA:e/yA
/jesfaam/e is in beginscl onveranderlijk. Als men uitgaat van de overtuiging a priori
dat wat werkelijk bestaat onveranderlijk is, dan kan men het waarnemen van
veranderingen slcchts als schijn opvatten. Dit postulaat kon volgens Heymans alle
verschijnsclen van het causale denken verklären, zoals het onderscheid tussen
successie- en coexislentiewetten en de rol van causale axioma's in het causale denken.

Net als in Spruyts /Voeve werden in de Sc/iett historische beschrijvingen en kritiek
nauwelijks van elkaar gescheiden. Heymans' eigen dcnkbeelden over causaliteit
kleurden daardoor slerk de weergave cn de beoordeling van de opvattingen van
anderen. In tegenstelling tot de Sc/iefs was Heymans' tweedelige Gese/ze H/IC/
£7eme/j/e niet historisch, maar systematisch van opzet. Net als Opzoomcr dat in De
weg (/er we/e/isc/i«/; had gedaan, ontvouwde Heymans in Gese/ze «//J £7e/ne/i/e een
wctcnschapsmethodologie. Ook in dat boek, en vooral in het tweede deel daarvan,
nam Heymans het postulaat van Hamilton als uitgangspunt voor zijn eigen
causaliteitslecr.

De Sc/ie/s bracht in Nederland de filosofische gemoedcren danig in beroering.
Bij het Curatorium van het Stolpiaansch Legaat, dat de Sc/ie/s per slot van rekening
moest beoordelen, was enige aarzeling te bespeuren om dc prijs toe te kennen. Deze
aarzeling betraf vooral Heymans' filosofische rcchtvaardiging van het postulaat van
Hamilton. Nog voor het daadwerkelijk in druk gaan van de Sc/iefs ging Heymans
dan ook in een naschrift op dc bedenkingen van het Curatorium in.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de kritiek van het Curatorium van het Legaat
afkomstig was van dc Leidse hoogleraar en promotor van Heymans' eerste proefschrift
J.P.N. Land (1834-1897), die destijds oplrad als president-curator van het Legaat.
Na dc publikatie van de Sc/ie/s verwoorddc Land zijn bedenkingen zowcl in een

' cf. Heymans, G. (1886), (1888), (1889a), (1889b) en (1889c).
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beknopte recensie gctiteld Dr. //e>vna/j5 over //<?/ 6egr/p veroorzaA:/ng (1890a), als
in hct uitgebreide artikcl uit datzelfde jaar, Oo;-roA:e/i e/i gevo/ge/i (1890b). Heymans
liet Lands kriliek onbeantwoord. Dit gold ook voor de kritiek die de hoogleraar in
de filosofie en theologie aan de studiehuizen der Jezuieten I. Vogels (1860-1929)
op Heymans' leer leverde in het artikel Dr. //ey/nans en a"e sc/ioo/ van s/r. W.
//am/fto« (1894). Typcrend voor Vogels' stijl van redeneren is de volgende uitspraak
die hij naar aanleiding van Heymans' causaliteitsleer naar voren bracht: /ief wa/gf
o/is, z*//A:e wysfeegeer/e o///ever z«/Ae (ivraas/ierfen /e /noe/en weer/eggen.' Heymans
voelde zieh kennelijk niet geroepen om op deze belediging in te gaan; er is in elk
geval tot dusver gecn reactie van Heymans op Vogels bekend. Ook de eerder
genoemde Bierens de Haan bekritiseerde Heymans' leer. Dit gebeurde in dezelfde
brochure als waarin Bierens de Haan ook Piersons causaliteilsopvatting terloops
aanroerdc, namelijk in De/wyc/iwc/it' r7/Xro/ns/ va« /ie/ oorzaaW>egr/p (1895a). Ook
deze kritiek legde Heymans naast zieh necr.* ^ ^ K ^ L Ü : ; ruiv tesiwfeni! v;ii i^v

De krilickcn waar Heymans wel op reageerde waren die van H.J. Betz (1842-1905),
D.G. Jclgcrsma (1856-1930) en G.J.P.J. Bolland (1854-1922). Bctz, medicus en
redacleur van hct tijdschriftDe /evensboc/e, uilte in hct arlikcl getitcld #ezwa/-e/i van
ee/i /eeA: /ege« /ie/ caH.9a//fe//s/?egr//? va« aV. C //ey/»a«s (1891) vooral kritiek op
Heymans'onderstellingdat de werkelijkheid alsecn in bcginsclonveranderlijkgeheel
opgevat moest worden. Dankbaar maakte hij gebruik van Lands constatering(1890b)
dat Heymans met die onderstelling o/!5 werfer //i «*e ftwwr/ o'er £/ea/e/i ftreng/.
Heymans replieeerde direct. In Dr. ße/z e« /ie/ caHsa/i7e/7.vfeegr/p (1891) trachtte hij
de argumenten die tegen zijn leer werden aangevoerd te wecrleggen. In deze repliek
betichtle Heymans Bctz er van dat hij zijn causaliteitsleer niet goed had begrepen.

In hct artikel Cfli/sa/toV (1891), dat later werd opgenomen in de verzameibundel
Wysgeer/ge 5/rya'sc/rrjyit'n (1896b), reageerde Jelgersma, leraar klassickc talcn en
tevens privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam, vanuit een Humcaans
perspectief op de Sc/iefs. Hierin trachtte hij zowel Heymans' kritiek op Hume's
causalileitsleer als het door Heymans overgenomen postulaat van Hamilton te
weerlcggen. Heymans maakle vervolgens in het tweede deel van Gesefze «nd
£/(?wzi7i/e (1894) van de gelegcnheid gebruik om voornamelijk op ee"n speeifiek punt
van Jelgersma's argumentatie in te gaan. Dit betrof diens kritiek op Heymans'

' cf. Vogels, I. (1894), 'Dr. Heymans en de school van sir W. Hamilton'. In: 5fu<//'£/!, p.
403.

• Bierens de Haans brochure uit 1895 was echter voor de chemicus cn privaatdocent aan
de Universileit van Utrecht Ch.M. van Devenlcr (1860-1931) wel aanleiding voor een reaclie
die in het 7\«'e/Ha<7/ii/t'///te7i ri/rfsr/i/v/r werd afgcdrukl, getitcld 'Over het oorzaakbegrip'
(1895). Hierop volgde weer een repliek van Bierens de Haan geliteld 'Strijdbaar beraad over
het oorzaakbegrip' (1895b). Heymans hield zieh bij deze schermulseling afzijdig. Deze
discussie wordt in deze Studie als een uitlopcr gezien van de hoofddiscussies, en zij valt
daarom buiten hct bestek van dit onderzoek. In het slot van hct laalste hoofdstuk wordl op
deze discussie kort leruggekomen. ,. . . . . . . .
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onderschcid tussen wetten van successie en wetten van coexislentie. Jelgersma lict
Heymans' reaclie nict onwecrsproken, want in cen tweede artikel van zijn hand,
wederom getiteld Cai/sa/Z/ei/ (1896a) ging hij in op Heymans' tegenargumenten.
Hicrop schreef Heymans cen geprikkeld weerwoord. In een open brief aan Jelgersma,
jVog ee/is: causa/ite/l (1896a), werd hem, net als Betz, tc kennen gegeven dat hij
zowel de Sc/ie/s als Gesetze u/u/E/c/ne/t/e niet gocd had begrepen. Het laatste woord
in deze polemiek was afkomstig van Jelgersma. Ook hij reageerde met ecn open brief,
eveneens getiteld Afog mzs.'cauAz/ilei/ (1896c), waarin hij constateerde dat zij längs
elkaar heen praatten en dat verdere discussie door Heymans' nogal hautaine houding
geen zin had. Hierna verstomde tussen beiden de discussie.

Ook Bolland, die in 1896 als opvolger van Land was benoemd tot hoogleraar
in de filosofie tc Leiden, liet van zieh hören. In zijn inaugurele rede Veranrfen/jg
e/i /yrf(1896) bekritiseerde Bolland vooral Heymans' filosofische rechtvaardiging
van het postulaat van de onveranderlijkheid van het werkelijk bestaande. Heymans
beantwoordde deze kritiek vervolgcns in zijn artikel ßo//a/;c/'s ora/;'e (1896b).
Hiermee begon een polemiek tussen beide hoogleraren, die omstrceks 1910 naar
aanleiding van Heymans' rede De toe&o//J5//ge eeww de/'/wyc/io/og/e (1909) overigens
pas goed losbarstte.'

Na de schermutselingen van Heymans met Betz, Jelgersma en Bolland luwden
de discussies over causaliteit. Dit neemt niet weg dat er loch nog Nederlandse
filosofen waren die zieh met dit onderwerp bezighielden. Echter, van een werkelijke
discussie was er toen geen sprake meer.^ Naar aanleiding van Heymans' causalileits-
lecr flakkerdcn de discussies rond de jaren twintig toch weer op. Ditmaal belrof het
geen kritiek van filosofen, maar van fysici zoals Ph. Kohnstamm (1875-1941), J.
Clay (1882-1955) en J.D. van der Waals jr. (1873-1971).' De kern van de kritiek

' Voor ecn vermakelijk overzicht van deze discussie zij verwezen naar Otterspeer, W.
(1995), p. 367-377. Zie ook: Verwey, G. (1995), p. 191-194.

' Hier kan worden gewezen op de overigens summiere behandelingen van het causali-
teitsvraagsluk in respcctievelijk Op/nerA/zige/i over de vor«img e/i <fe/i aa/tf wizer fofi/t/5
(1895) van R.P. Mees (1834-1915), //;fe/a7/;g fo/ <fc wi/sftegei'i-ft? (1905) en DaWrf //«wie
(1907). De twee laatstgenoemde bocken zijn van C.J. Wijnaendts Francken (1863-1944). Ook
kan nog worden gewezen op de door voornamelijk I'll. Kohnstamm gereconstrueerde notities
van Spruyt die als voorbereiding hebben gediend van Spruyts colleges over de geschiedenis
van dc filosofie. Deze reconstructie verscheen onder de titel Gesc7i<ea'e/ii.s rfer wi/sfcegee/7e
(1904). Hierin wordl cen korte kritiek op Heymans' causalitcitsleer aangetroffen. Heymans
heeft op deze kritiek niet gereageerd. Aan het slot van deze Studie wordt kort op de kritiek
van Spruyt-Kohnstamm leruggekomen.

' Ph. Kohnstamm, hoogleraar natuurkunde aan de Universileit van Amsterdam, ging in
zijn inaugurele rede getiteld Oererwi/i/smf e/i /ia/m<nve/e/isr/io/j (1908) in op Heymans'
causalitcitsleer. Dit deed hij ook in de brochure O/mv/Me///;g e/i oiitfro/i/fig vwi /ie/ begr/p
«a/WMrwer (1916) en in het artikel 'Over natuurwetlen, wetmatigheid en determinisme' (in:
O/ize m m \ 1921). Heymans zag in deze geschriften geen aanleiding voor discussie. De
natuurkundige en neo-hegeliaan J. Clay, privaatdocent aan de Technische Hoogeschool te
Delft (1913) en later hoogleraar natuurkunde te Bandoeng (1923), viel Heymans aan in zijn
artikel (1915a) getileld 'Noodzakelijkheid en oorzakelijkheid' (in: ri/j/sc/in// voor wysbegeer-
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van de filosofen richtte zieh vooral op Heymans' filosofische rechtvaardiging van
Hamillons postulaal. De kritiek van de hierboven genoemde fysici was echter vooral
geinspireerd door de toenmalige ontwikkelingen in de moderne natuurkunde, waarin
de notie 'causaliteit', als men hel al een bruikbare notie achlte, alleen als een speciaal
functioneel verband werd gezien. Door deze natuurwetcnschappelijkc benadering
kwam het denken over het causaliteitsvraagstuk in ecn duidelijk ander vaarwater
terecht. Deze discussies vallen echter buiten het bestek van dit onderzock; zij zijn
een aparte Studie waard [Verwey, 1995; 1998]. .-,.. ..,,,,,-., . . ,, •!:;:);... j :

Tot besluit van dit inleidende overzicht zij opgcmerkt dat, net als dat voor ieder
historisch onderzoek gcldt, ook dit onderzoek op selectie berust, en daarom in
beginsel onvolledig is. Het gaat in deze Studie echter vooral om de hoofdlijnen van
de discussies die destijds in Nederland over causaliteit werden gevoerd. De
consequentie hiervan is dat de opvattingen van sommige tijdgenolen van de
hoofdrolspelers slechts in het voorbijgaan worden genoemd; andere tijdgenoten
worden zelfs geheel buitcn beschouwing gelaten. Aanvullcnd onderzoek naar de
opvattingen van die andere tijdgenoten zou deze leemtes kunnen opvullen.

2. EEN PROBLEEMGERICHTE BENADERING

Een verkenning van het onderzoek dat op het gebied van de geschiedenis van de
Ncderlandse filosotie is verricht, leert dat in elk geval vier gangbare benaderingen
onderscheiden kunnen worden. ..

Vier gangbare benaderingen' • • . . - . . • . .< ..
De ecrste benadering is het ordenen en toegankelijk maken van materiaal. Een goed
voorbceld hiervan is Poortmans Ttepc/ior/u/n tfcr vVe</e/7a/i</se wy.s6eg«r/e (1948).
In dit naslagwerk wordt een groot deel van het bronnenmateriaal per filosoof en per
onderwerp gerangschikt, waardoor het van onschatbare waarde is voor het doen van

fe). Dit deed hij ook in zijn boek SC7/<?IJ ee/ier Arif/sc/ie gesc/iiede/t/s va/i //ei oegr/p
»v<?/ HI t/e «iVi/ivm' iv//s6ege<?rie (1915b). In dat boek wijdde Clay een kritisch hoofdstuk aan
Heymans' begrip 'natuurwet'. Hierop reageerde Heymans (1916) met hcl artikcl gctiteld
'Natuurwetenschap en philosophic' (in: 7"//t/sc/in/< voor vW/soegee/ie). Echlc discussic over
hel causaliteitsvraagstuk ontslond er echter pas weer toen de natuurkundige Van der Waals jr.
in 1917 Heymans' causaliteitsleer bekritisccrdc in het artikel gctiteld 'Over dc causalileits-
theorie van Hamilton-Heymans' (in: 77/rfse/i/'i/f voor wi/sfcegeme). Heymans (1917) repli-
cecrde met het artikel geliteld 'Prof. Van der Waals en de theorie van Hamilton' (in: 7iyrf-
sc/iny/ i'oor H-i/sfeegee/Ye). Deze discussie werd privatim voortgezet in de briefwisseling
tusscn Heymans en Van der Waals.

Voor een verhcldercnde behandeling van de verschillende typen van historisch onder-
zoek op het gebied van de geschiedenis van de filosofie zij verwezen naar Gracia, J.J.E.
(1992) en Rorty, R. (1984a). , . . . - • . . . -
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filosofisch-historisch onderzoek. Bovendien hecft de in de jaren tachtig uitgegeven
reeks Gesc/Hetfenis va/i <fe wysfcegeer/e /« Afofer/rt/id cen nieuwe impuls gegeven
aan hct verder loegankelijk maken van historisch materiaal. Het voornaamste doel
van deze reeks is het bezorgen van belangrijke filosofische teksten uit het Neder-
landse taalgebied.

De tweede benadering is de doxografische. Het werk van dc historicus van de
filosofie Sassen is hiervan een treffend voorbceld.' In zijn bijdragen ligt de nadruk
op hct ordenen van opvattingen van cen groot aantal Ncderlandse filosofen. Als men
zieh wil oricntcren op de geschicdenis van de filosofie in Nederland, zijn Sassens
onderzoekresultatcn waardevol. Echter, Sassens benadering is onloereikend om
duidelijk te maken wat dc argumenten zijn geweest die Nederlandse filosofen tot
een bepaalde opvatling hebben geleid. Het verbindende element tussen deze denkers
- hct formuleren van argumenten voor hct oplossen van filosofische vraagstellingcn -
komt nauwelijks aan bod; hierdoor blijft het volstrekt onduidelijk wat zij bijdroegen
aan het verheldcren van zulkc vragen.

De derde benadering is de intcllcctuele biografie. Zo'n biografie schept een beeld
van de intellectuele onlwikkcling van een persoon of cen groep van personen in een
bepaalde wetenschappelijke en maatschappclijke context. In het Ncderlandse
taalgebied zijn hiervan interessante, rccente voorbecldcn te vinden, zoals biografieen
over Belle van Zuylcn [Dubois, 1992J en over de filosofen H.J. Pos [Dcrkx, 1994J
en G.J.P.J. Bolland [Otterspeer, 1995]/

De vicrdc benadering is de reccptic-geschiedenis. Hier wordt in Nederland, met
name door de WerÄgroc'/? Sassen', sinds het begin van de jaren negentig relatief veel
aandacht aan besteed. Deze vorm van receptie-geschiedenis beoogt na te gaan op
welke wijze filosofischc ideecn van vooraanstaande dcnkcrs elders in Europa invloed
hebben gchad op de opvattingen van Nederlandse filosofen. Hierdoor wordt het
mogclijk om zulke opvattingen in een bepaalde filosofische stroming te plaatsen.
Bovendien kan daardoor de positic van Nederlandse filosofen in de Westeuropese
filosofische tradilic duidelijk worden gemaakt. Deze benadering kan er echter toe
leiden dat Ncderlandse filosofen alleen als navolgers van anderen worden gezien
of als representanten van een bepaalde filosofische stroming worden beschouwd.
Hierdoor ontstaat geen duidelijk beeld van hun eigen argumentaties.

' cf. Sassen, F.L.R. (1959). Ecn voorbccld van deze benadering kan ook worden aan-
getroffen in Struyker-Boudicr (1985), waarin voornamelijk een historisch overzicht wordt
geboden van de ontwikkeling van het neo-thomisme in de Nederlanden, Belgie en Luxem-
burg.

* Naast hei biografische deel wordt in de Studie van Derkx, getiteld W.i. P05 /S98-/955.
Ofe/Vrf«'/ «i o/i/?a/Y//<%. ß/og/a/Je ran «'/i ///osoo/ e/i /IHWO/I/S/, onder andere ook een
reconstruct gegeven van de discussies tussen Pos en de logicus E.W. Beth over de relatie
tussen wetenschap en filosofie.

De activiteiten van de WerAgrocp Sossevi zijn overigens niel bepcrkt lot receptie-
geschiedenis. Naast voornoemde benadering wordt ook vcel aandachl besteed aan bronnen-
onderzoek, vertalingen, biografische schetscn en hel analysercn van filosofische denkbcelden.
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Een aanvullende benadering .i-«i.n««,«n
Als aanvulling op de vier genoemde benaderingen wordt er in deze Studie voor
gekozen om de Nederlandse discussies over causaliteit met behulp van een problcem-
gerichle benadering te onderzoeken; een benadering die nog niet eerder systematisch
is tocgepast op dc geschiedenis van de filosofie in Nederland.

Een achterliggcnde gedachte bij dezc benadering is de opvatting van Reichenbach
dat de geschiedenis van de filosofie met meer vrucht wordt bestudeerd als deze
vceleer als het ontdekken, articuleren en beanlwoorden van vraagstukken wordt
opgevat, dan als de presentatie van een recks theoretische stclsels.' Dit sluit goed
aan bij Passmorc's opvatling dat de beoefening van de filosofie gezien moet worden
als een continu streven naar het oplossen van filosofische problemen.* Filosofie wordt
daarmee primair opgevat als een intcllectuele onderneming die bestaal uit
argumenteren en debattcren.

De eerder genoemde hoofdvraag van deze Studie luidde als volgt: hoe ont-
wikkelden zieh in Nederland de discussies over hel causaliteitsvraagstuk in de tweede
helft van de 19de ceuw?

Uitgaande van de opvattingen van Reichenbach en Passmore worden de
vraagstellingen en argumentaties die door de deelnemers aan de discussies zelf
werden geformuleerd als hcl uitgangspunt van dit onderzoekgekozen. De hoofdvraag
van deze Studie kan daarom als volgt worden toegespitst: wat zijn dc specifieke
argumentaties die Nederlandse filosofen uit die tijd naar voren brachten om tot
oplossingen van het causaliteitsvraagstuk te komen? Het beantwoorden van deze
laatste vraag vormt het belangrijkste deel van dit onderzoek.

3. KERNVRAGEN IN DE DISCUSSIES

Om een indruk te geven van het soort vragen en het soort oplossingen die in dit
onderzoek de revue zullen passeren, worden in deze paragraaf twee vragen aan de
ordc gesteld, te weten: wat voor problemen hadden die de hier behandclde Neder-
landse filosofen op het oog als het ging over causaliteit? En, hoe kan men in algemene
lermen de vragen en benaderingen typeren die in de discussies naar vorcn kwamen?

' cf. Rcichenbach, H. (1951), 77ie rae o/sci>/i///Jc p/;//osop/i.y, p. 25, 'The discovery of
fundamental questions is in itself an essential contribution to intellectual progress, and when
the history of philosophy is conceived as a history of questions, it offers a much more fruitful
aspect than when it is regarded as a history of systems.'

' cf. Passmore, J.A. (1965), 'The idea of a history of philosophy'. In: ///.story a/irf f/ieory.
Beiheft 5, p.29,' For the problematic history of philosophy ( ) the philosopher is essentially
a puzzled man. ( ) The problematic approach (....) is the only one which throws light on the
inner development of philosophy; il lets us see how our understanding of philosophical
problems advances.' ,
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Betekenis, ontstaan en geldigheid « - " ......................
Als men het matcriaal dat op de discussies betrekking heeft overziet, dan treft men
vragen als: wa/ vers/aa/i wy door een oorz««/:?' Of, (.... J war be/eeA:en/ e/gen/y/t,
wfl/ineer /ne/i /ie/ /// zyn a//eree/5te o/i/s/aan nagaa/, c/a/ vee/6esproAe« öegrip van
oorzaaA en gevo/g?^ Of, >vy iv/7/e/t nagaan o/(.. J ivy ee/i fcr«/A:6are 6epa/<ng v/nrfen
vfl/j /ie?gee/i o/ic/tr /ie/ woord: oorzaaA: is /e versfaa/j."' En, wa/ /s /oc/
nwi«eer /& ß «a /\ waa/viewe/iae zeg, rfa/ /\ c/e oorzaaÄ is van ß ?* En ook,
wy te ve/-5/aa/i onaer ee/i oorzao/:, tva/ onrfcr «aar werA/ng o/naar gevo/g.^ Deze
kwesties kan men als betekenisvragen opvatten met de volgende vormen: wat is de
betekenis van dc notie 'oorzaak"? En, wat is de betekenis van de uitspraak: 'een
bepaald verschijnsel is de oorzaak van een bepaald ander verschijnsel"?

Uit het materiaal kan men ook vragen deslilleren die het ontstaan van de notie
'oorzaak' betreffen, bijvoorbceld: /ief won// aV? vraog, o/rf/7 6egr/p (Van
e/n/7/>isc/j van oor5/?rong «•, a*a/i >ve/ o//ie/ de /(aarn va/i
Of, (....j /ioe o/i/5/aa/ fcy c/e/i me/isc/i </e voor5/e//j'ng van
van '<een op 7 ander?* • •'-'^ r ? ^ ' - ' , • - ' • • ''•"• •• •"

Tevens treft men vragen aan die de rechtvaardigingvan de onderstelling betreffen
dal er tussen bepaalde verschijnselen een noodzakelijk verband zou bestaan, zoals:
waarop oe/ws/ onsge/oo/aa/i de /ioodwend/g/je/d va/r /ie/ ca«saa/veröand, /ertvy/
de /ifl/Hi/r 0//5 /!oo/7 /e/s anders Aa/i aa/iwyze//, da/i zyne ge/dtg/ie/d //i vroegere
geva//en?" Of, /ioe A:o/nen wy" (...) aa/i de overt«/g/ng, die o/!5 /'// de verse/;ynse/en
ee/i noodvve/id/g ve/'6a/id doe/ aanne/nen ftissc/ie/i /ie/ vooroygaa/ide en /ie/ vo/ge/ide,
de oorza^e/J en de gevo/gen?" En, ( ) we/Are/i grond //e66en tvy, o/n een
noodzaAe/y^ ver/?a//d /«j'sc/ie/i de gegeve/i versc/iynse/e/i aa/i /e ne/ne/j?'" En ook,
/joe /s /ie/ /e verA/are/i da/ i/i o/is öeH>»sCy/i »// 6epaa/de vraar/ie/n//)ge/j de zeA:erne/d
o/i/s/aa/ va/i een n/e/ waarge/ionie/i /joodzaÄ:e/y^ verta/id /wssc/ien de ofe/ec/e/i d/er
vvaa/7ie/7i//igen ?''

In de discussies komen ook vragen naar voren die ingaan op de kwestie of het
causaliteits- en regelmatigheidsbeginscl aangeboren zijn of dat zij op ervaring
berustcn. Enkele voorbeclden hiervan zijn: (. ) /ioe o/i/s/aa/ de venvac/i//ng da/

' cf. Opzoomer, C.W. (1851*), De weg</e/- tvefcwsc/iap, p. 104.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), ^V/t'Hvvt' op/o55//ig roor ce« o«£/ wnags«(A, p. 1.
' cf. Pierson, A. (1882), VV7/5gee/ig o/ic/e;zoe<:. /f«7«c/ie jorofegomtvia va/i

256.
* cf. Jclgersma, D.G. (1891),'Causalileit'. In: De/»ej/we g/rfs, p. 40-41.
*cf. Spruyl, C.Ü. (1904), Gesc/i/erfe/i/s rfer w//sfcegce/7e, p. 93. - • '
'' cf. Opzoomer, C.W. (1863;1867*), Wer weze/i der A«i/i/s, p. 79. ' '
'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 5. '
*cf. Spruyt, C.B. (1871a), 'Aangeboren waarnemingsvormen'. In: Deg/^5, p. 49.
* cf. Spruyt, C.B. (1879), /Yoeve va/i ce«e gesc/i/ede/iis iwi rfe /eer rfer aa/igefcore/i fee-

gr/pp<?/i, p. 165.
'" cf. Hcymans, G. (1890a), 5c//e/5 eciier Än«'sc/ie gejc/if'ec/e/i/s vo// /ief ca«5a//7e//5iieg/7p

//i rfe w/CMwere w//5Öegcertc, p. 9.
" cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 11.
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6y ge/y'Ae omsfa/id/g/iede/i ge/yAe gevo/gen z«//e« p/flarsvwc/crt ?' //oe we/en wy
d«/ a//t'5 ee/ie oorzaaA woe/ /iebpe/i?* Ge/yAe o/ns/a/id/g/iede/i, ge/yAe versc/iynse/e/»/
VVa/ ore/ig/ o«5 die u/7spraaA op de /jppen ?' Of, waarowi newien we voor ieder
versc/iynse/een oorzaaA aan.^ En, waaro/n ge/oove/i wy da/ /edere veranderi/ig
eene oorzaaA moe/ /zeobe/i?' En ook, (....,) fte/ioor/ de we/ der cawsa/i7ei7 (....,) ais
ee/ie aa/i a//e e/"var//ig voora/gaande we/ va/i ons de/iA:e/i /e worde/i öe^c/iOMwd?''

Ten slotte rijzen er voor bepaalde deelnemers aan de discussies vragen die
bctrekking hebben op de geldigheid van generalisaties en op de notie 'regelmatigheid
van de natuur'. Enkele voorbeelden van vragen die de geldigheid van generalisaties
betreffen, luidcn: (.... ) /Ma«/- afa /A /« ee/i o/meer geva//e/i ow/deA/ /iefe, da/ /je/ ee/ie
versc/iy/ise/ er oo/zaaA va/; /ie/ andere gewees/«, /ne/ weW: reg/ d«r//A: da/j ftewere/i,
da/ Ae/ /e/i a//e /yde er de oorzaaA: va/i zo/zy/i, /ie/ a//ydza/ voor/6renge« ?' Of, door
we/Ae rede/ieer/ng verAryge/i wy de 5/OH/woed/g/ie/d va« fe mee/ie«, da/
versc/iyz/se/e«, d/e wy ee/;/ge ma/e/i e//ra/ider /lefeoen z/e« vo/ge/i, ooA in de /oeto/ws/
op e/Artnder vo/ge// z«//e// ?* En, ("...) waarop oer«5/en a/ de 6e5/«//e/i d/e wy M/7 onze
ervan'/ig a/7e/den?'' En ook, (...J /;oe is /je/ /e verA/aren, da/ onze verwac/i/i«g ow/ren/
de /oeAo/;i5//ge opee/ivo/g/'ng o/izer waar/ie/m/ige« 6eves//gd word/?'" Enkele
voorbeelden van vragen die sommige deelnemers aan de discussies naar voren
brachten ten aanzien van de notie 'regelmatigheid van dc natuur', zijn: (....) waarop
s/e«/!/ (.. J wiy/i aa/i/ie/ne/i von zu/A ee/i rege//na//g/ieid der na/uur?" En, oerus/ da/
omva/iAe/6are ge/oo/aa/i de rege/>na//g/ie/d der na/u«r op ee/je rede/ieermg o/(.. J
öenm /ie/ ('...J op ervar/wg?''

Men kan al dcze vragen grofweg in drie soorten onderverdelen: betekenis-,
ontstaans- en geldigheidsvragen. Het bcantwoorden van de betekenisvraag kan als
ecn prcliminairc vraag worden gezien. Het mecst opvallendc in dczc opsomming
van vragen is namclijk de tegenstclling tussen ontstaans- en geldigheidsvragen. Deze
tcgcnstelling wecrspiegelt dc rode draad die door discussies loopt: de ontstaans-
benadering versus de geldigheidsbcnadering. In de eerste benadering gaat het vooral
om het traceren van de herkomst van bepaalde bcgrippen en principes. In de tweedc
benadering gaat het om aan te tonen dat bepaalde begrippen en principes geldig zijn.
In het algemcen houden empiristisch georienteerde filosofen zieh bezig met ont-

' cf. Opzoomer, C.W. (185P) , op. cit., p. 109.
* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), De oorspro/ig e/i gre/ize« der Ae/1/1/5, p. 17.
' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 28.

cf. Opzoomer, C.W. (1871), £e/i /»'cuwe AWr/eA vow de wysftegeerte der ervarwig fte-
<wrf, p. 19. . . . - . ,

- cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 47.
*cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), De tv//sZ>egee>7e der ervan/ig werc/ed/gc/, p. 38.
'cf. Opzoomer, C.W. (185P) , op. cit. p. 108. „ . • . • • •
'cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cil. p. 35. •'.;••..>;-.,! "> : 2 - • :

cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 164. • " - ' ' -i
"cf. Jclgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 42. " : .
"cf. Opzoomer, C.W. (185P) , op. cit. p. 108.
'*cr. Spruyt, C.B. (1873), 'Oude dwalingen in een nieuw kleed'. In: Deg/ds , p. 243.
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staansvragen, waarbij zij menen dat daarmec tevens geldigheidsvragen worden
bcantwoord. Filosofcn die hct laatste betwijfelen, richten zieh daarentegen van begin
af aan op het beantwoorden van geldigheidsvragen.

In de onlstaansbenadering komen vragen aan dc orde zoals: hoe ontstaan de noties
'oorzaak en gcvolg' en 'noodzakelijkheid'? En, hoc ontstaat het causaliteitsbeginsel
en het daarvan afgeleide regelmatigheidsbeginsel? Zulke kwesties worden vooral
door Opzoomer, Van der Wijck, L'Ange Huet en Jelgersma behandeld. Algemeen
gesleld gaan deze auteurs er van uit dat alle begrippen ontstaan door crvaring. In
dat opzicht sluiten zij aan bij opvattingen van Hume, Mill en Comte. .,.,.. .

In de geldigheidsbenadering komen voornamelijk de volgende vragen aan de orde:
wat is de geldigheid van de noties 'oorzaak en gevolg' en 'noodzakelijkheid'? En, wat
is de geldigheid van het causaliteilsbeginsel en het daarvan afgeleide regelmatigheids-
beginsel? Dit is het soort vragen dat vooral Spruyt en Heymans willen beantwoorden.
Expliciet verwerpen zij de benadering die er van uitgaat dat alle begrippen door
ervaring ontstaan. Zij zijn er van overtuigd dat bcpaalde begrippen en principes niet
berusten op ervaring, maar inherent zijn aan het denken. Hiermee sluiten zij aan bij
opvatlingen van Kant, Whewell, Schopenhauer en Hamilton. ^ , ,-,.,; -,v

-tv>, 4. BEGRENZINGEN VAN HET ONDERZOEK

Tot bcsluit van dit inleidcnde hoofdstuk wordt nog kort op de twee volgende vragen
ingegaan: waarom kreeg het causaliteitsvraagstuk in Nederland juist in de periode
1850-1900 zoveel aandacht? En, waarom luwdcn de discussies over causaliteit rond
de ceuwwisseling?

Bij het beantwoorden van de eerste vraag is het zinvol om te wijzen op een
onderliggende tendens in de wetenschap en filosofie van de 19de eeuw. In de loop
van de 19de eeuw volgden wetenschappelijke ontdekkingen en belangrijke
formuleringen van algcmcne natuurwetten elkaar in hoog tempo op. Niet voor niets
wordt deze eeuw als het "tijdperk van de natuurwetenschappen" getypeerd [Knight,
1986]. Natuurwetten werden deslijds dikwijls opgevat als causale wetten. Zulke
wetten zagen velen als het standaardvoorbeeld van zekere en noodzakelijk geldende
kennis. Het gegeven dat men tocn relatief vcel onderzoek deed naar de filosofische
grondslagen van die naluurwetten wordt in dit licht begrijpelijk. Immers, velcn wilden
de vraag beantwoorden waarom aan causale rclaties, en daarmee ook aan natuur-
welenschappclijke kennis, zekerheid en noodzakelijkheid kon worden toegeschreven
[Zwart, 1967],

Het bovenstaande vormt een schctsmatig antwoord op de vraag waarom causaliteit
tocn als een belangrijk onderwerp werd gezien. Om deze vraag op een mecr
gcdctailleerdc wijze te beantwoorden, zou een apart onderzoek moeten worden
ingcstcld.
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Om de tweede vraag - waarom de discussies over causaliteit rond de eeuwwisse-
ling luwden - te beantwoorden is het zinvol om te kijken naar enkele ontwikkelingen
op het gcbied van wetenschap en filosofie rond die tijd. Het tegelijkertijd optreden
van twee tendenscn kan als een mogelijk antwoord dienen: (1) de "wetenschappelijke
wending" in de filosofie, en (2) de verdere verbreiding van het neo-kanlianisme
alsmede de organisatie daarvan in de Marburgse en de Badense school.

Vecl filosofische kwesties werden rond de eeuwwisseling steeds meer gezien
in het licht van dc methoden en resultaten van natuurwetcnschappclijk onderzoek.
Dit Staat in de literatuur bekend als de "wetenschappelijke wending" in de filosofie
[Passmore, 1980]. Nedcrlandse verlegenwoordigers van deze benadering waren de
eerder genoemde J. Clay, J.D. Van der Waals jr. en Ph. Kohnstamm. "Klassieke"
filosofische vraagstukken, zoals de aard van tijd, ruimle en causaliteit, werden steeds
vaker in een nauwe samenhang gezien met de ontwikkelingen in de toenmalige wis-
en naluurkunde. Dit leidde er toe dat veel formuleringen en analyses van het causali-
teitsvraagstuk die in de 19de eeuw naar voren kwamen, in de eerste helft van de 20ste
eeuw steeds meer plaats maakten voor analyses in dc context van concrete weten-
schapsgebieden. Vanaf die tijd worden causale verbanden in die context veelal als
speciale functionele verbanden gezien.

Voor zover filosofen nog vaslhielden aan een meer "klassieke" benadering van
filosofische kwesties, kan worden geconstateerd dat de invloed van het neo-
kantianisme in academisch Nederland, net als in Duitsland, in de loop van de tweede
helft van de 19dc eeuw steeds groter werd [Sassen, 1941; Köhnkc, 1986). Dit komt
in het begin van dc 2Oste eeuw tot uitdrukking door de toenemende invloed van de
Marburgse en Badense school. Hicrdoor werd de geldigheidsbenadering, die immers
beslolen ligt in het kantiaansc gcdachlengoed, aan de Nederlandse universitcitcn au
courant. Het is waarschijnlijk dat het steeds minder urgent werd gcacht om deze
benadering le vcrdedigen ten opzichte van de ontstaansbenadering. Het causaliteits-
vraagstuk lcendc zieh uitslekend om de noodzaak van de geldigheidsbenadering in
de filosofie aannemelijk tc maken. Toen dat nict mee zo noodzakclijk was, raaktc
daarmee ook het causalitcitsvraagstuk zclf op de achtergrond.

Met Sassen [1961] kan daarom worden gesteld dat de ontwikkeling die in dc
tweede helft van de 19dc eeuw is begonnen, c/e /ier/ev//ig van /ief cri/iräme, zieh
in de eerste helft van de 20ste eeuw heeft geconsolideerd. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat rond 1900 de meeste lcerstoelen in de filosofie waren bezel door
hoogleraren die in ecu of andere vorm door Kant werden bcinvloed: Heymans in
Groningen, Spruyt in Amsterdam en Van der Wijck in Utrecht [Visser, 1992]. Ook
stonden veel van hun opvolgers direct of indirect onder Kants invloed: Ovink in
Utrecht, Polak in Groningen, Pos in Amsterdam en de Soppcr in Leiden. Ook buiten
de kleine kring van Nederlandse academischc filosofen kan er in de eerste helft van
de 2üste eeuw een steeds groter wordendc, meestal positieve, belangstelling voor
Kant worden geconstaleerd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Poorlmans /^ertor/wm rfer
Afo/e/7a«c/.se wysfregeerte, waar men onder het lemma 'Kant' een waslijst van artikelen
aanlrcft over of naar aanleiding van Kant.
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AI met al: de "wetenschappclijke wending" in de filosofie en de tocnemende
belangstelling voor de filosofie van Kant geven een mogelijke verkJaring voor het
feit dat de discussies over causaliteit rond 1900 luwden. ... , ; . , , , : f i . .

In deze Studie wordt een tot dusver vrijwel onbekend gebied betreden. Met behulp
van cen probleemgerichte benadering wordt getracht een verborgen rijkdom in het
filosofische erfgoed van Nederland aan het licht te brengen. ; .,i,., .: • /

• • ! • . .
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I. OPZOOMER EN VAN DER WIJCK VERSUS SPRUYT

- ' *•* *

In 1846 werd Opzoomer benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de filosofie aan
de Rijksuniversiteit Utrecht, waardoor hij in een omgeving terechtkwam waar
natuurwetenschappelijk onderzoek een hoge vlucht nam. In Utrecht verkeerde hij
in een kring van internationaal vooraanstaande vertegenwoordigcrs op het gebied
van de scheikunde, biologic en fysiologie, zoals G.J. Mulder, P. Harting en F.C.
Donders. Vooral Opzoomers gocde contacten met Mulder, prominent scheikundige
en ontdekker van het proteine, zijn van belang. In 1849 had deze laatste een
redevoering gehouden met als titel De weg der we/en^c/iap, waarin hij de zegcningen
telde van de moderne wetenschappclijke aanpak. Het contact met Mulder kan een
verklaring bieden voor Opzoomers groeiende belangstelling voor methodologische
vraagstukken. Het feit dat Opzoomers methodologische handboek De weg der
we/e/!.scn«p uit 1851 dezelfde titel draagt als Mulders redevoering uit 1849 is in dit
opzicht vcelzeggend.

Thorbccke, staatsman en hoogleraar te Leiden, had in de jaren veertig de
veelbelovende rechtenstudent Opzoomer gewezen op dc Duitse speculatieve filosoof
Krause. Kcnnelijk wcrd Opzoomer zo door deze denker gegrepen dat hij het plan
opvatte voor een theologisch-filosofisch boek met als titel De /eer van Cod, 6y
5c/ie//mg, //ege/ en Ä>au.se. Alleen het deel over Krause (1847) heeft het levenslicht
gczien en verschcen in het jaar waarin Opzoomer zijn werkzaamheden in Utrecht
begon. Al snel verloor hij echter zijn belangstelling voor Krauses speculatieve
metafysica om in plaats daarvan Mills empirisme te omarmen. Opzoomers rede De
ZwyTe/ des /yds. De wegwyzer der /oeA:oms/ (1850) en zijn eerdcrgenoemde De weg
der we/e/jsc/ia/? symboliseren deze overgang van speculatieve mclafysica naar
empirisme.

Ter illustratie van Opzoomers overgang naar het empirisme kan in De /wy/e/ des
/yds dit, enigszins gezwollen geluid worden aangetroffen: de wys6egeer/e die zzcA
de/i eere/zaa/n derpos/7/eve /iee// /oegeAend, en w/er /3eg/'/ise/ /ze/ is, n/e/s Ze erArenne/i
waZ zzc/z boven den A:rz'/zg van /ze/ zzn/ze/zy'Ae ver/ie//, wys/ ons naar de ervar/ng a/s
eenzge Äe/ioro/i der waar/ze/d. (... J Maar dze ervarzng /;zag zzen nz'e/ oe/?a/en /o/
o/isze/ven o/de/z A/eine« A:n/ig, waarzn wz; ons bewegen; ze//s de ge/zee/e were/d,
zooa/s 21/ /egenwoordzg zzc/z aan onzen o/z'A: ver/oon/, « /e oeper/t/ voor onze
waar/ie/nz'/zg. Me/ /evergee/s /zeooe/z de voorges/ac/z/en ge/ee/d, op wzer graven wy'
wa/zde/e/z; /z/e/ zn zydeZ/zezd ts /zzzn de/zien e/z werben verv/ogen. Zz; s/aan daar voor
ons, degzoo/e voorgangers z/z de we/e/zsc/zap, o/n va/z nzznne ervarz'/zg ge/w/genzs
a//e /egge/z; e/z de /oes/a/zd der eezzwen, dze vooroz; zz;n gegaan, z's de/oMe/, d/e
ons voor/z'c/z/ naar /ze/ doe/, da/ wz; zn /ze/ oog /zeooen. Daaro/n is /ze/ de gesc/ztede/zis,
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<//e wy /noe/en raadjpfegert; <fe geAee/e mewsc/iAe/d /noe/ Ae/ veW o/izer »vaarnem//ig
zy«.'

De weg der wefe/wcAap sluit hierop aan; daar heet het dat metafysica moet worden
afgewezen omdat hel louter bcrust op redeneren en niet op ervaring. Metafysica kan
daardoor nooit tot zekerheid leiden. Alleen systematisch empirisch onderzoek dat
wordt uitgevoerd volgens rcgels die in de natuurwetenschappen worden gebruikt,
mondt uit in zekere kennis. Ervaring Staat hierbij centraal, en niet yrfe/e fcesp/ege///7g.
Wetenschap en wijsbegeertc moeten in het teken staan van Lord Bacons motto: /IM/
e/i voon«7gaflg.* Immers, onderzoek leidt lot kennis. Op basis van kennis kan men
voorspcllingcn doen; en op grond van dusdaniggefundeerde voorspellingen kan men
handelen.

Opzoomcrs denkbeeiden veranderden na 1851 nauwelijks. In Opzoomers latere
publikaties We/e/isc/ia/7 e/i wysftegeer/e (1857; 1862*), De waarAe/rf e/i Aare Ae/i-
ftra/i/ie/i (1859; 1862^), //er weze/i rfer Äe/i/i/s (1863; 1867*) en in £e« «/eMwe Ar/neA:
v«/i a*e vvysfregeer/e rfer ervarwig ftesc/ioM»«/ (1871) treft men vrijwel dezclfde
denkbeeiden aan.

Tussen de wetenschapsmethodologie van Opzoomer en Mills Sys/e/M o//og/c
(1843) bestaan opvallende overeenkomsten [Van Dooren, 1959/1960; Van 't Veer,
1961].' Net als Mill formulecrl Opzoomer zowel in De tveg rfer vve/e/isc/iap als in
de herziene uitgave daarvan, / /e/ wezen c/er Äew/iis, methodologische regeis voor
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek die de basis vormen voor dergelijk
onderzoek. Ook gaat Opzoomer daarin na of men zulke regeis kan gebruiken bij het
onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen.'' Door deze niel te miskennen
overeenkomsten met Mills Log/c wordt Opzoomer ook wel de Nederlandse John
Stuart Mill genoemd [Van Dooren, 1959/1960].

Deze "gcacccpleerde" visic op Opzoomer, alsof hij slechts een navolger van Mill
zou zijn, maskeert overigens het feit dat Opzoomer wel degelijk een eigen filosofisch
profiel had. De problccmgerichte methode die in dit onderzoek wordt tocgepast laat
dit profiel wel duidelijk zien.

Als men Opzoomers filosofische positie korl zou willen karakteriseren, dan moct
men allereerst zijn "induetivisme" noemen. Opzoomer beschouwt induetie als de
belangrijkste methode van het natuurwelenschappelijk onderzoek. Deze methode

' cf. Opzoomer, C.W. (1850), De /wy/e/des tf/ds. De wegwyrer der roe*o/«5/, p. 28-31.
* cf. Opzoomer, C.W. (185P), De weg rfer we/wisc/wp, p. vi, 'De wijsbegeerte heeft de

grote lecnspreuk van Baco: nut en vooruitgang! in den wind geslagen (...) Waar ijdele
bespicgeling het meest woekerde, daar zelfs hooren wij overal het woord: laten wij terugkee-
ren lol de ervaring, tot den weg, ons door Baco gewezen.'

' In de publikaties van Van Dooren (1959/1960) en Van 't Vccr (1961) wordt de schat-
plichtighcid van Opzoomers wetenschapsmethodologische opvattingen aan John Stuart Mill
aannemclijk gemaakt.

* cf. Opzoomer, C.W. (1851*), op. cit. p. 8, 'De vraag moet dus gedaan en kan beantwoord
worden: welke is de methode der naluurstudie en is zij ook voor de geestelijke wetenschappen
te gebruiken?'
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lijkt echter op het eerste gezicht allcen tot waarschijnlijke en niet tot zekere kennis
te leiden; dat wil zeggen, uitspraken die overal en altijd geldcn. Door het gcbruik
van de inductieve methodc zijn wetenschappelijke uitspraken immers per definitie
gebaseerd op een bepcrkt en daarmee op een eindig aantal waarncmingen.' Dit leidt
tot de vraag of men op die manier in de natuurwetenschappen wel aJgemeen geldende
en zekere uitspraken kan doen. Met andere woorden: sluit de inductieve methode
zekcrc kennis niet per definitie uit? Opzoomers antwoord luidt: neen. Het inzicht
dat een bepaald verschijnsel door een bepaaldc oorzaak wordt voortgebracht, ontstaat
via inductie. Inductic is de basis voor het formuleren van a/gemmie ste///Vige/i, en
zij leidt tot zekere kennis van natuurwetten. Natuurwetenschappelijke kennis, die
door inductic tot stand komt, is daarom zekere, en geen waarschijnlijke kennis.*

Daarnaast neemt Opzoomer de posilie in die inhoudt dat causale verbanden los
van onze crvaring bestaan. Het doel van dc natuurwetenschap is om oorzatoi van
versc/jy/isefe/j letterlijk te ontdekken, waardoor men vervolgcns algemeen geldende
wetten kan opsporen. Toeval bestaat nict/

Zoals uit de navolgende paragraaf blijkt betekent een en ander echter niet dat
Opzoomer filosofische problemen rond causaliteit uit de weg gaat. Opzoomers
causaliteilsleer vormt dan ook het startpunt voor de discussies over causaliteit in
Nederland. Uit het navolgende zal bovendien blijken dat Opzoomer zieh in zijn
causaliteitsleer ook afzettc tegen dc filosofische opvattingen van de Engelsman
William Whewell.

' 1. DE CAUSALITEITSLEER VAN OPZOOMER

De helderste formulering van de vraag of aangeborcn begrippen al of niet bestaan,
treft men aan in Opzoomers Afenve Ar/f/eit (1871): /lebfren wy /'/i o/ize «flf««rA:e/jni.v
ec« aa/igetore/7, /i/e/ na/j <fe ervan'/ig o/i//ee//rf 6<?s/am/rfee/?* Zijn antwoord luidt

cf. Opzoomer, C.W. (1851*), op. cit. p. 23, 'Maar hoe kunnen de natuurwelenschappen
ons ooit tol zckcrheid leiden, daar wij zelven het door hare methode, de inductie, slechts tot
waarschijnlijkhcid kunnen brengen?'

- cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 23-24, 'Een blik op de natuurwetenschappen
Iccrt ons dan ook, dat zij ons wcl degclijk zekerhcid geven. ' Zie ook: Opzoomer, C.W.
(1851-), op. cit. p.107,' Zoo dikwijls ons de induclie tot kennis van oorzaken brengt, geeft zij
ons het regt lot algcmccne Stellingen, waarop geen enkelc uitzondering bestaat, en Iccrt ons
naluurwettcn kennen, die niet waarschijnlijk, maar zeker zijn.'

•' cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 110-121, 'Het doel der natuurstudie bestaat in
het vinden van dc oorzaken van verschijnsclen, dc omstandigheden waaronder zij worden
voortgebragt en ten allen tijde voortgebragt moeten worden. De kennis dier oorzaken stelt ons
m siaal, algemecne natuurwetten aan te wijzen. (....) Wetteloosheid (mag) (...) nergens in de
natuur worden aangenomen.'

cf. Opzoomer, C.W. (1871), £e/i men we frfr/eA va« rfe wysfeegeerte rfe/- erva/7/ig be-
«7io(m>a\ p. 16.
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ontkennend. Alle begrippen onlstaan door ervaring en zijn dus a posteriori./
re/i feegn/?/?e/i bestaan niet.' Hiermee sluit Opzoomer aan bij Hume en Mill.^ Evenals
Mill bcstrijdt Opzoomer' de opvatting van Whewcll dat sommige begrippen en
principcs, zoals de notie 'oorzaak' en bovenal de we/ va/z cawsa///e/f, geen oorsprong
hebbcn in dc ervaring, maar uit de menselijke geest ontspringen/

Opzoomer werpt daarom de vraag op of a7/ ftegrip (oorzaaA:) e/«p/rac/i van oor-
spro/ig /s, (/a/i we/ o/7ief c/e naa/n van aa/zgefcore/i /«oe/ t/rage«.' Zijn anlwoord ligt
voor dc hand: de notie 'oorzaak' stoelt op ervaring. Dit antwoord strookt gehecl met
de empiristischc uitgangspunten die Opzoomer in De weg o'er were/isc/ia/? en / /e/
weze/i o'er Are/ims had geformulecrd, en het Staat lijnrecht tegenover Whewells
opvatting dat deze notie aan de menselijke geest ontspringt. Whewell had hiervoor
het "bewijs" gegeven dat men uitsluitend de successie van verschijnselen kan
waarnemen, en dat men het bewege« van een bepaald verschijnsel door een bepaald
ander verschijnsel, de causale relatie zelf, niet kan waarnemen.'' De notie 'oorzaak'
vatte hij daarom op als cen aangeboren begrip.

In De weg o'er we/e/isc/ia/? wijst Opzoomer Whewells zogenaamde bewijs en
daarmee diens opvalting voor het aangeboren zijn van de notie 'causalileit' van de
hand. Successie en causalitcit zijn weliswaarverschillende relaties, maarzij berusten
beide op ervaring. Dc notie 'oorzaak' is gebaseerd op het waarnemen van de successie

' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 14, 'Het karakter van de wijsbegeerte der ervaring
is, voorzover het al onze natuurkennis betreft, hierin te zoeken, dat volgens haar al onze
natuurkennis van zinnclijke waarneming der verschijnselen uitgaat.' Zie ook: Opzoomer,
C.W. (1857;1862*), Wefe/isc/ia/? e/i wi/sfcegew/e, p. 226, 'Dat onze begrippen nimmer
zelfstandig zijn geweest, maar altijd met waarneming, met gewaarwording vercenigd, altijd
bezig in hare verbinding, dal zij voortdurend door onze ervaring worden gewijzigd, ontwik-
keld en bepaald, ziel men zieh telkens gedwongen te erkennen. Maar als dit zoo is, als er
nooit een begrip was zonder de ervaring, dan mögen wij wel bij wijze van abstractie ze van
clkander scheiden en elk afzonderlijk beschouwen, maar wij mögen het niet zoo voorstellen,
alsof de begrippen in ons waren, voor door waarneming de stof in ons kwam, die dan van die
begrippen tcrstond harcn vorm zou hebben ontvangen.'

* cf. Hume, D. (1739/1740),/t //«m'se o//iu»iaii /iam/-e, book I, section I, p. 7; zie ook:
Mill, J.S. (1843), System o/7og/'c, Introduction, p. 3.

' cf. Opzoomer, C.W. (1864-1867), De goc/jrf/e/isf, p. 92, 'Het zij mij vergund, hier van
een onzcr beroemdsle tijdgenooten te spreken, wiens denkbeeldcn ook in dit punt (de wet van
causalitcit) met de mijne in hevigen strijd zijn. Ik bedoel Whewell.'

•* cf. Whewell, W. (1840), 77ie />/i/7osop/iy o/rf/scove/y, p. 166, This Idea (of Cause) (....)
is not derived from experience, but has its origin in the mind itself.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), //<?/ were« rfer *emi/s, p. 79. " ^ • ^ •>/,.,;.:.,.
* cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 63,'. . . van dit begrip oorzaak bewecrt men, dat

het niet aan de ervaring ontleend is. Men grand die bewering daarop, dat de natuur ons wel
opvolging, maar geen veroorzaking van feiten, wel het post, maar niet het propier verloont.'
Zie ook: Opzoomer, C.W. (1863/1867-), op. cit. p. 79, 'Die het laatste beweren beroepen zieh
terstond daarop, dat de ervaring ons niets mcer dan de opvolging van verschijnselen, het ene
na het andere, doet aanschouwen, maar nooit het bewerkt zijn van verschijnselen door
elkander, het ene door het andere, kan leren kennen.'
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van bepaalde verschijnselen onder bepaaldc omstandigheden.' Net zoals de ervaring
aangeeft dat bepaalde verschijnsclen elkaar volgen, zo gccft de ervaring namelijk
tevens aan dat een bepaald verschijnsel een bepaald ander verschijnscl veroorzaakt.
De axioma's die men uit de notie 'oorzaak' kan afleiden zijn daarom ook gebaseerd
op ervaring. Voorbeelden van zulkc axioma's zijn: niets geschiedt zonder oorzaak,
oorzaak en gevolg zijn evenredig, reactie is gelijk en tegenovergesteld aan actie.
Omdat men denkt dat zulke axioma's algemeen gelden en noodzakclijkheid zijn,
neemt men ten onrechte aan dat zij niet op ervaring berusten. Echter, voor elk van
deze axioma's kan men aangeven dat zij beperkt geldig zijn of geleidelijk door
ervaring zijn ontstaan, aldus Opzoomer.*

De betekenis van de notie 'aangeboren begrip' moct men overigens niet al te
letlerlijk opvatten. Een vcelvoorkomendc betekenis hiervan is dat de notie 'aangeboren
begrip' vcrwijst naar een dispositie om door bepaalde stimuli of onder bepaalde
omstandigheden een begrip te vormen. Deze notie verwijst doorgaans niet naar een
begrip dat reeds kant-en-klaar in het denken besloten zou liggen/ Whewell kan als
ccn represenlant van die dispositie-opvatling worden gezicn, omdat hij van mening
was dat sommige begrippen ontspringen aan de menselijke geest. Hiermee zcgt hij
dus niet dat bepaalde begrippen al kant-en-klaar in het denken liggcn besloten.

Als Whewells "bewijs" juist zou zijn, dan zou men nooit over de notie 'causaliteit'
of de notie 'oorzaaA: en gevo/g' kunnen spreken, zo betoogt Opzoomer. Want, zo laat
hij hierop volgen, als men allecn dc successie van verschijnselen waarnecmt, op welke
gronden kan men dan de notie 'causaliteit' gebruiken? En, als men al gerechtvaardigd

' cf. Opzoomer, C.W. (185 P), op. cit. p. 63, '...de ervaring, die ons leert, dat het eene feit
na het andere komt, leert ons evenzeer, dat het door het andere ontstaat. (...) Niet de opvol-
ging, maar de opvolging op een bepaalde wijze, met bepaalde omslandighedcn er bij, brengt
ons tot het begrip van oorzaak.'

• cf. Opzoomer, C.W. (1851*), op. cit. p. 63-64, 'Men beroept zieh verder op de axiomen,
die uit het begrip van oorzaak voortvloeijen, en om haar algcmeenheid en noodzakelijkheid
niet op ervaring kunnen rüsten (....) a. Niets bestaat, niets geschiedt zonder oorzaak. Maar zoo
weinig algemeen en noodzakelijk is deze Stelling, dat zij voor de helft der verschijnselen,
voor de gcestclijke, door de helft des menschen de voorslanders der vrijheid, ontkend wordt.
En dat dit beginsel op de wereld zclve, den kring der ervaring, wordt toegepast, om een
oorzaak der wereld te leeren, rust alleen op analogic, b. Gevolgen zijn evenredig aan hunnc
oorzaken, cn oorzaken worden gemeten door hare gevoglen. Maar men moet erkennen, dat er
bij dil axioma een bclangrijke beperking bestaat, en deze kan ons loch alleen door de ervaring
geleerd zijn. (....). c. Reactie is gelijk en tegenovergesleld aan aclie. Maar het apriorislische
bewijs, dat men er voor aanvocrl en dat zieh inderdaad geheel van de ervaring vrij houdt, mist
alle waarde. De geschiedenis leert ons daarenboven bij Galilei en Newton, wannecr dit
axioma in de wetenschap is opgenomen. d. Niets geschiedt zonder oorzaak, en deze kan niet
in plaats en tijd liggen, die op zieh zclvcn niets zijn. - Maar eerst langzaam is men tot deze
waarheid gekomen, en zelfs thans nog ligt zij buiten het bereik van velen ( ).'

•' cf. Nelson, J.O. (1967), 'Innate ideas'. In: 77ie e/iryc/oped/a o/p/u/osop/n' (P. Edwards,
ed.), p. 196,'.... innatist sometimes mean by "idea" not an object of awareness but, rather, a
dispostion of the mind or reason to form a detcterminatc conception under certain conditions
or stimuli.'
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zou zijn om de notie 'causaliteit' te gebruiken, op grand waarvan kan men dan
beslissen om helzij de notie 'causaliteit' of dc notie 'successie' toe te passen?' Met
andere woorden: de overgang van het waarnemen van successie naar het vaststellen
van ecn causaal verband tussen verschijnselen kan men op grond van Whewells
"bewijs" niet rcchtvaardigen. En als men dcze overgang al zou kunncn rechtvaardigen,
quod non, dan is hel onduidelijk wannecr men de notie 'causalileit' moet gebruiken.

Alleen al door het stellen van zulke retorische vragen is Opzoomer er van
overtuigd dat Whewells zogenaamde bewijs is weerlegd, waardoor hij zieh
genoodzaakt ziet om zelf aan te tonen dat dc nolie 'oorzaak' door ervaring ontstaat.
Hiertoe formuleert Opzoomer twee argumentaties. De ecrste argumentatie is te vinden
in De weg rfer we/e«sc/iap; deze argumcntatie handelt vooral over de uniformiteit
in de natuur, de daarbij betrokken notie 'oorzaak', het causaliteitsbeginsel en het
beginsel van de regelmatighcid van de naluur. De tweede argumentatie is te vinden
in //e/ weze/i tfcr Axwi/s. Hiermce wil Opzoomer aannemelijk maken dat zowel de
twee noties 'oorzaak' en 'noodzakclijkheid' als het causalileitsbeginsel zijn gcbascerd
op de inwendige en uilwendige waarneming.

.•<•;••;!">! r>.f"ifji ;:«;"••'' i. : ' ' f " f O ^ ;.'.:fj -»»rvv

Opzoomers eerste argumentatie •"' • •>•• 's rrti^t;,:-; >b-r ; jv.'j ; r?f /car;
In De weg t/er »ve/e/zsc/jflp (1851*) vraagt Opzoomer zieh allereerst af wat de
belekenis is van de uitspraak: 'een bepaald verschijnsel is de oorzaak van cen bcpaald
ander verschijnsel'? In Opzoomers termen: wat vers/aa« wy c/oor ee« oorzaaA:?^

Ecn bepaald verschijnsel kan men, zo beantwoordt Opzoomer deze betekenis-
vraag, allecn dan als de oorzaak van cen bepaald ander verschijnsel opvalten als aan
twee voorwaarden is voldaan. Het optreden van een bepaald verschijnsel moet altijd
worden gevolgd door het optreden van cen bepaald ander verschijnsel. En ook: het
optreden van het enc vcrschijnsel moct onder iedcre omstandigheid na het optreden
van een tweede verschijnsel volgen, tenzij het optreden van het tweedc verschijnsel
door /ege/i wer^e/ide oorza£e/i wordl verhinderd.' Opzoomer leidt hieruit af dat men
me/ /eg/ een oiiderscheid moet niaken lussen twee verschijnselen die elkaar volgen
(/««() en verschijnselen waarbij het ccrstc dc oorzaak van het tweede verschijnsel
is (pro/j/er). Dc notie 'causaliteit' of het Verfra/ft/ van oorzflflÄ e/i gevo/g' ontstaat

' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 79-80, 'Aan dit bewijs kan ik gecn waarde
hechten. Reeds daarom niet, omdat, indien, het juist mochl heten, het ons onmogclijk zou
zijn, ooit van een verband van oorzaak en gevolg te spreken. Wanncer loch de naluur ons
enkel opvolging deed zien, wat zou ons het recht geven, om niet bij dat begrip te blijven,
maar voorl te gaan tot dat van causaliteit? Of indien we dat recht bezaten, wat zou ons
bevoegd maken om het nu eens wel, dan weer niet te gebruiken? Waarom zouden we soms
niets nicer dan opvolging beweren, soms daarentegen haar tot causaliteit te verheffen? '

*cf. Opzoomer, C.W. (1851*), op. cit. p. 104. '
' cf. Opzoomer, C.W. (1851*), op. cit., p. 104, 'Wannecr een verschijnsel door een ander

niet slechts altijd gevolgd wordt, maar dc omstandigheden van dien aard zijn. dat het, onder
welke omstandigheden ook gebragt, er altijd door zal moeten gevolgd worden, tenzij er
tegenwerkende oorzaken bestaan, dan noemen wij het eerste verschijnsel de oorzaak van de
laatste.'
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nict door het waarnemcn van louter successie. Dczc notie ontslaat als ccn bcpaald
verschijnsel onder spccilieke omstandigheden wordt gcvolgd door ecn bcpaald ander
verschijnsel.' Met andere woorden: de vraag naar de bctekenis van de notie 'oorzaak'
beantwoordt Opzoomer in termen van het onlstaan van die notie. Ten slotte wijst
hij er nog op dat het bij wctenschappelijk ondcrzoek niet gaat om het opsporen van
//le/ap/iys/sc/ie tereWwgen tussen oorzaak en gevolg; met zulke betrekkingen heeft
Opzoomer het zoeken naar zogenaamde eindoorzaken op het oog.*

Op dit laalste punt sluit Opzoomer expliciet aan bij de opvattingen van Comte
en Mill/ Ook zij hadden de opvatting gehuldigd dat het zoeken naar eindoorzaken
van verschijnselen gecn nut heeft, omdat zulke oorzaken onkenbaar zijn. Het enige
wat men kan doen is om door inductie de onvcranderlijke wetten tussen de verschijn-
selen op te sporen/
; Op grand van inductie kan men algcmene regels formuleren: natuurwettcn, aldus

Opzoomer. Zulke wetten vormen zekerc kennis en gelden zo/ider u/ßo/K/mng/ Deze
wetten onderstellcn dat de natuur een regelmatig vcrloopt kent. Met dit laatste geeft
hij en passant een antwoord op de geldighcidsvraag omtrent de rechtvaardiging van
natuurwetten.

Eerst gaat men, aldus Opzoomer, op grond van het herhaald waarnemen van
gelijksoortigc verschijnselen van de verwachting uit dat de natuur volgens een uni-
form patroon verloopt. Echter, als men mccr waarnemingen verzamelt, dan neemt
men verschijnselen waar die niet volgens de verwachte uniforme rcgcls optreden.
Hieruit wordt vervolgens geconcludccrd dat dc natuur gecn mivo/vmg/ieiJ kent, maar

' cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p.104, 'Wij hebben dus regt, zooals ik vrocger
reeds aanwees, post en proplcr te onderscheiden. Niet de opvolging van verschijnselen, maar
de opvolging onder zeer bepaalde omstandigheden, op zeer bepaalde wijze, doet ons een
verband van oorzaak en gevolg aannemen.'

" cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 103, 'Immers mögen wij ook de oorzaken der
dingen door haar opsporen, zoo wij ons maar wachten voor het aannemen van metaphysische
betrekkingen lusschen de oorzaak en het gevolg, en ons met de kennis van natuurwetten
levreden stellen.'

'cf. Opzoomer, C.W. (185 F), op. cit. p. 104.
cf. Comte, A. (1830), Co«r.s t/e p/uVosop/i/e pos/f/Ye, p. 25-26, '.... !e caractere fonda-

mental de la philosophic positive est Ic regarder tous les phenomenes commc assujettis ä des
/o/s naturelles invariables, dont la decouverte prdeise et la reduction au moindre nombre
possible sont le but des tous nos efforts, en considerant comme absolument inaccessible, et
vide de sens pour nous la recherche de ce qu'on appelle les causes, soil premieres, soil
finales.' Zie ook: Mill, J.S. (1843), op. cit., book III, chapter V, § 2, p. 213, 'I premise, then,
when in the course of this inquiry I speak of the cause of any phenomenon, I do not mean a
cause which itself not a phenomenon; I make no research into the ultimate or ontological
cause of anything.'

' cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 105-107, 'Inductie is die verrigting van den
geest, die ons uit de waarneming en vergelijking van bijzondere tot een algemeencn regel
opvoert, en die ons somlijds slechls tot waarschijnlijkheid, maar dikwijls ook tot zekerheid
brcngt. Dit laatsle is het geval wanncer zij ons met natuurwetten bekend maakt, die ons ten
onregte door velen zijn voorgcsleld, als allijd van uitzonderingen vergezeld.'
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allcen regelmatigheid. Het feit dat de natuur regelmatig is, is een
waar/ie/d. Deze waarheid berust op het inzicht dat veranderingen alleen betrekking
hebben op wat in /i/a* en ru/Vn/e beslaat. Alleen het vera/j^ere/i van bepaalde
omstandigheden resulteert in andere gevolgen. Dit inzicht verwoordt Opzoomer in
het regelmatigheidsbeginsel: gelijke omstandigheden, gelijke gevolgen. Anders
geformulecrd: als de omstandigheden gelijk blijven, dan blijven ook de gevolgen
gelijk. Op dit beginsel stoelt inductie.' De redenering over de regelmatigheid van
de natuur Icidt hem tot deze geldigheidsvraag: a& /£ /// e'eVi o/meer geva//en 0/1/rfeA:/

/ie/ eene versc/iy/ise/ er oorzaa£ va/i /ie/ andere gewees/ /s, me( we//: reg/
ftewere/i, a*af /ie/ /e a//en /yde er a"e oorzaaA: va« zo/ zy>i, /ie/ a//yd za/

?* Met andere woorden: waarop stoelt de gedachte dat op grond van
het feit dat een bepaald verschijnsel in het verleden altijd door een bepaald ander
verschijnsel is gcvolgd, dit laatste verschijnsel ook in de toekomst zal volgcn als het
eerste is opgetrcden.

Opzoomer verwijst op dit punt wederom expliciet naar Mill die van mening was
dat men een duidelijk onderscheid moet maken tussen de regelmatigheid en de
uniformitcit van de natuur/ Het algemene principe van de regelmatigheid van de
natuur is, aldus Mill, ontstaan door het waarnemen van vele specifieke gevallen
waarbij verschijnselen samengaan/ Nu rijst echter voor Opzoomer de vraag: en
waarop s/eu/i/ a*a/j /«//// aa/i/iemen va/i ZH/A ee/i rege&naf/g/ie/a' o'er «a/w«r.^ Volgens
Opzoomer was Mill van mening dat het beginsel van de regelmatigheid van de natuur
berust op inductie; dat wil zeggen, het waarnemen van vele specifieke gevallen. Als
het regelmatigheidsbeginsel echter zelf ook door inductie tot stand komt, en als men
onderstelt dat dit beginsel het fundament vormt van inductie, dan rechtvaardigt men

' cf. Opzoomer, C.W. (1851*), op. cit. p. 108, 'Hij (de mens) ontmoet afwijkingen en
onderzockt de gevallen, waarin zij voorkomen. Hij vindt daarin veranderde omstandigheden,
en komt daardoor van de cenvormigheid tot de regelmatigheid der natuur, waardoor zij aan
gelijke oorzaken gelijke gevolgen verbindt, d.i. waardoor verandering in gevolgen onmogelijk
is zondcr verandering in omstandigheden, in oorzaken. Verwacht de mensch in den loop der
natuurverschijnselcn ecrst cenvormigheid, de afwijkingen, die hij waamcemt, dwingen hem
weldra, haar met regelmatigheid der natuur te verruilen. Beschouwt hij die regelmatigheid van
nabij, dan leert hij haar als een onbetwijfelbare waarheid erkennen, die (....) cenvoudig daarop
rust, dat (....) dus alleen verandering in hetgeen in tijd en ruimle bestaat, in oorzaken, in
omstandigheden, de aanlciding kan zijn van verandering in gevolgen. In de erkenning dezer
waarheid ligt de grond der geheele inductie.'

' cf. Opzoomer, C.W. (185 P), op. cit. p. 108.
' cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 108, 'Volgens Mill ontleen ik dat regt aan de

regelmatigheid der natuur, die met cenvormigheid niet te verwarren is.'
•* cf. Mill, J.S. (1843), op. cit., book III, chapter IV, § 1, p. 206, 'In the contemplation of

that uniformity in the course of nature which is assumed in every instance from experience,
one of the first observations that present themselves is, that the uniformity in question is not
properly uniformity, but uniformities. The general regularity results from the co-existence of
partial regularities.' • •• • •: -• •

* cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 108.
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inductie met behulp van een andere inductie.' Dit acht Opzoomer een cirkelredene-
ring, waarmee geen antwoord wordt verkregen op de hierboven gcstelde vraag:
waa/op s/ewn/ rffl/i myn aa/i/ie/;ten va/i zw/A: een rege/ma/igAeid rfer na/M«r?^

Opzoomer stelt daar een alternaticf tegenover. Het beginsel van de regelmatigheid
van de natuur is het concrete besef dat onder gelijksoortige omstandigheden gelijk-
soortige gevolgen optreden. Omgekeerd geldt daarom ook dat men bij andere
gevolgen andere omstandigheden onderstelt. Dit besef berust daarmee op het causali-
teitsbeginsel of de we/ van oorzaa* en gevo/g: aan iedere verandering ligt een oor-
zaak ten grondslag. Zo'n oorzaak is altijd tijd-ruimtelijk bepaald. Tijd' en 'ruimte'
zijn, los van ervaring, lege begrippen. Hieruit volgt dat men oorzaken moet zoeken
in de verandering van bepaalde omstandigheden. Of, zoals Opzoomer deze
beslissende, maar tamelijk ondoorzichtigc redenering zelf verwoordt: Ay (de mens)
z/e/ wi da/ deze 5/e///ng onfee/wy/e/öaar is, afa n/5/e/irfe op de vo/ge/irfe
a. /erfere veranJer/'/jg moe/ een oorzaaÄ Aeooen; fc. die oorzaaJt t/er
it«« ryn 0///1 /yd en p/aa/s o//n Ae/geen wi /yd en p/aa/5 is, d.i. i/i
c. /yd en p/ao/5 zy/i op zicA ze/ven nie/5; d. d«s moe/ de oorzoo/: fces/aan tw verande-
re/ide oms/a/idigAede/i.'' Echter, berust het causaliteitsbeginsel dan nie/ze/ve a//ee«
op i/id«c//e en we/per e/i(»neraf('o/>e/n s/mp//ce/n ? Opzoomers antwoord luidt
ondubbelzinnig: ja. Bovendien acht hij dit antwoord niet problematisch. Het
causaliteilsbeginsel is namelijk een generalisatie met deze vorm: 'voor alle gebeurte-
nissen in de natuur geldt dat zij een oorzaak hcbben'. Dit beginsel ontstaat door het
waarnemen van gevallen waarin telkens wordt geconstateerd dat aan het volgen van
verschijnselen een oorzaak ten grondslag ligt. Hoewel het causaliteitsbeginsel
gcleidelijk door tvaar/ie/ni/tg moet zijn ontstaan en daardoor a posteriori is, is het
niet meer nodig dat dit beginsel door verdere waarneming wordt bevestigd.''

Ondanks zijn kritiek op Mill mecnt Opzoomer vreemd genoeg dat er in zijn eigen
oplossing geen probleem schuilt. Het gaat Opzoomer namelijk niet om de vraag in
hoeverre het causaliteilsbeginsel algcmeen geldig is of in hoeverre dit beginsel beperkt
geldig is. Hij acht het belangrijker om zieh af te vragen op wetten gro/id men, zoover
die we/ zicA «i/i/re^/, Ay ge/yfe oorzaken ge/i/Ae gevo/gen wag verwacA/en.' De
rechtvaardiging hiervan ligl besloten in zijn voorafgaande argumentatie voor de

' cf. Mill, J.S. (1843), op. cil., book III, chapter HI, § 3, p. 205.
* cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 108, 'En waarop steunt dan mijn aannemen van

zulk een regelmatigheid der naluur? Op inductie, is het antwoord, en wel op inductie per
enumerationem simplicem. Maar naar die voorstelling zou de inductie zelve op inductie
bcrusten, (...). Hel zijn die redenen, waarom wij de gchele beschouwing verwerpen.'

' cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 109.
•* cf. Opzoomer, C.W. (185F), op. cit. p. 109-110, 'Maar steunt niet de eerste Stelling der

redenering (...), dat namelijk iedere verandering een oorzaak moet hebben, zelve alleen op
inductie, en wel per enumerationem simplicem? Zonder twijfel; maar daarin is geen bezwaar.
(...) Hecft men hier alzoo geen waarheid a priori, die op geen waarneming steunt? Geenszins;
het beginsel heeft wel geen bevestiging door waarneming noodig, maar het is toch door
waarneming geworden.'

' cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 109.
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onbetwijfelbaarheid van het bcginsel van de regelmatighcid van de natuur.'

Opzoomers tweede argumentatie
Ongcveer Iwaalf jaar later formuleert Opzoomer in //ef vveze« der Are/i/its (1863;1867*)
een tweede argumentalie, waarmce hij wil aantonen dat zowel de twee nolies 'oorzaak'
en 'noodzakelijkheid' als het causaliteitsbeginscl uit ervaring afgeleid kunnen worden.
Opzoomers kernvraagluidt o/cM fceg/ip foo/^afl/:) e/npirisc/i ran oo/s/?ro/ig is, dan
we/ o//ie< de naa/M va« aa/igebore/i /woe/ drage/i ?*

Hij gaat er in zijn tweede argumentatie van uit dat de noties 'oorzaak' en
'noodzakelijkheid' of «oot/wend/g/ie/d va/i opee/ivo/ging ontstaan door i/we/idige
of i«7we//c//ge waa/viewi/ig. /«wendige waa/vie/ning is het soort waarneming waarva/i
wy ze///ief voortve/p zy/i; dat wil zeggen, het ervaren van (eigen) psychische en
lichamelijke processen/ De u/ftvenrf/ge wfla/viemi/ig is het soort waarneming die
op de di/ige/i ouite« o/is is geric/if; dat wil zeggen, het ervaren van objecten en
gebeurtenissen. Opzoomer ncemt in zijn twee argumentatie voor het vinden van een
empirische basis van de nolies 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' een specifieke
inwendige waarneming als uitgangspunt: het willen van iets."

Deze gedachtengang is overigens eerder ontwikkeld door F.P. Maine de Biran.
Het is goed denkbaar dat Opzoomer zijn wilstheorie aan deze destijds invloedrijke
Franse denker heeft ontleend.' Opmerkelijk is echter dat Opzoomer met geen woord
rept over Hume's (1748) belangrijke argumenten legen het afleiden van de nolies
'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' uit wilservaringen.* Evenmin gaat hij in op Hume's
Stelling dat de notie 'noodzakelijk verband' uiteindelijk berust op associalie en
gewoonte.' Opzoomer poneert zonder meer de Stelling dat de notie 'noodzakelijkheid'

' cf. Opzoomer, C.W. (1851*), op. cit. p. 109-110, 'Het is hier niel tc doen, om de
algemecnheid of beperkthcid der wet van oorzaak en gevolg, maar om de vraag, op welken
grond men, zoover die wet zieh uitstrekt, bij gelijke oorzaken gelijke gevolgcn mag verwach-
tcn. En dien grond geeft ons die redeneering, zonder dat cr eenige nieuwe waarneming noodig

is-' '.i\v!;-s : M , i - , ^ ; , . , w i u i : w *
= cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 79. ,
' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 80, 'Het valt niet moeilijk, het ontstaan van

het begrip van oorzaak uit de ervaring allccn aan tc wijzcn. Er is tweeerlei weg waarop wij het
vormen, die der inwendige waarneming, waarvan wijzelf het voorwerp zijn, en die der
uitwendige waarneming, die op de dingen buiten ons gericht zijn.' Zie ook: Opzoomer, C.W.
(1871), op. cit. p. 22.

•* cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 80, 'Aan een vcrschijnsel, hetzij in ons,
hetzij builen ons, gaat een vcrschijnse! in onszelf, een wilsbepaling vooraf.'

' cf. Maine de Biran. F.P. (1805), MA/ioire s«r /a «/t'co/Mposi/io/i c/e /a pe/isee, p. 216. Het
is ook mogelijk dat Opzoomers wilstheorie is ontleend aan zijn ambstvoorganger Schröder;
zie hiervoor, Sassen, F.L.R. (1954), p. 29.

'' cf. Hume, D. (1748), /4/i t'/iquwy co/ice/vi/wg /m/na/i «/i</e/\s/a/irf/7ig, section VII, part I,
p. 53.

' cf. Hume, D. (1739/1740), op. cit., book I, section XIV, p. 165, The idea of necessity
arises from some impression. There is no impression convey'd by our senses, which can give
rise to that idea. It must therefore, be deriv'd from some internal impression, or impression of
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ontspringt aan het ze//b<?»vHS/zi/>7: het besef dat een wilsbepaling gevolgd wordt door
een bepaalde handeling. In //ef weze/i rfer &<?;i/i(5 werkt Opzoomer dezc gedachte
als volgt uit.

Causale relaties verschilfen van het louter ?oeva///g volgen van verschijnselen
doordat zulke relaties een noodzakelijk karakter hebben. In het als /ioo</»v{7K//g
ervaren karakter daarvan schuilt dus het oorzakelijke element van causale relaties.
Daarom is het verkeerd te menen dat uit het herhaalde waarncmen van het volgen
van verschijnselen (co/istaw/e success/e) de notie 'causa/tfei/' ontstaat. Con5ra/ife
«(cces5/e kan allecn leiden tot een vermoeden, dat een bepaalde opeenvolging van
een reeks verschijnselen causaal samenhangt. Cows/artte 5«cce5s/e speelt dus alleen
een heuristische rol om causale samenhangen op te sporen.'

Opzoomers opvatting ten aanzien van successie wijkt overigens sterk af van de
rol die bijvoorbeeld Hume had toegekend aan successie. Hume zag hierin een van
de essentiele kenmerken van causale relaties, naast de kenmerken van de tijd-
ruimtelijke nabijhcid en het constante samengaan van verschijnselen.^

De notie 'noodzakelijkheid' of '/ioorfwe«rftg//eW von opmivo/g/'ng' kan men
afleiden, zo betoogt Opzoomer, uit de inwendige waarneming van het willen van
iets. Deze notie onlstaat door het waarnemen van een w//s6e/?a///ig (zeg: een A) en
het daarop volgend optreden van een handeling (zeg: een B). Het volgen van een
A en een B kan op twee manieren worden gekarakteriseerd. Hetzij: een B treedt
toeva///'g op nadat een A is opgetreden. In dit geval is er alleen sprake van het volgen
van een B op een A. Het optreden van een B is dan niet afhankclijk van een
wilsbepaling. Of: het is ook mogelijk dat men «teer tfa« opvo/g//ig waarneemt; het
volgen van een B na een A is dan van een ge/iee/ fei/zonrfere ward. Een B treedt in
dat geval «oorfzaAe/y/: op nadat een A is opgetrcden. •'

Hct criterium om toevallige van noodzakelijke verbanden van elkaar te

reflexion. There is no internal impression, which has any relation to the present business, but
thai propensity, which custom produces, to pass from an object to the idea of its usual atten-
dant. This therefore is the essence of necessity.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 80, 'In die noodwendigheid der opvolging,
en in haar alleen, ligt het eigenaardigc van het causalitcitsbegrip. De noodwendigheid der
opvolging, het niet toevallige maar noodwendige post, dal juist, en dat alleen, is het propter,
hct per, dc causa. Ten onrechte heeft men gewoonlijk datgene, wat ons de successie tot
causaliteit doet verheffen, in het conslantc gezocht. Niet het constante, maar alleen het
noodwendige der opvolging maakt het causaalverband uit. Het constante der opvolging kan
nooit mcer dan hct middel zijn, dat mij lot het vermoeden, en misschien tot het vinden, van
een noodwendig verband brengt.'

- cf. Hume, D. (1739/1740), op. cit., book I, part III, section II & HI.
•' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cil. p. 80, 'Hier is dus een opvolging. Zij kan van

die aard zijn, dat ik ook niet meer dan opvolging waarnccm. Het twecde vcrschijnsel heeft
toevallig, niet noodzakelijk plaats, niet afhankelijk van mijn wilsbepaling, niet rfoor maar
enkcl /ia haar. Soms daarentcgcn is die opvolging van een gehcel bijzondere aard, zoodat ik
niet van opvolging allecn blijf spreken, maar de causaliteit aannccm, een noodwendig
plaatshcbben van hct tweede verschijnsel na de wilsbepaling, en dus een plaatshcbben ervan
</oor dc wilsbepaling.'
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onderscheiden is dat de waarneming van het willen van iets leidt tot het besef dat
een bepaalde handeling door //iy wordt veroorzaakt. Hierin ligt ook het besef van
noodzakelijkheid besloten. Dit besef, dat stoelt op de i/jwendige waa/vie/mVig, is
daarom e"e"n van de belangrijkste bronnen voor het ontstaan van de notie 'oorzaak'.
Dit neemt echter niet weg dat men die notic ook kan afleiden uit de u/'iwe/id/ge

In het resterende deel van deze paragraaf zal blijken dat Opzoomer eerst de Stelling
motiveert dat de notie 'oorzaak' uit de inwendige waarneming kan worden afgeleid.
Daarna gaat hij in op de manier waarop het causaliteitsbeginsel en de notie 'causaliteit'
uit de uitwendige waarneming zijn ontstaan. . , . „ • ...., ,

van de «of/e 'oorzaaA:'«// de //iwe/id/ge
Bij het afleiden van de notie 'oorzaak' uit inwendige waarnemingen moet een
onderscheid worden gemaakt tussen /nidde//y*e en o/i/nidde//y£e oorzaken. Bijvoor-
beeld: iemand wil een bepaald voorwerp verzetten en met dit doel voor ogen pakt
hij dat voorwerp vast. De wil om een voorwerp te verplaatsen kan men als oorzaak
voor een veranderingzien; in dit voorbeeld is dat dus het verzetten van een voorwerp.
Zo'n wifcoepa/i'ng hoeft echter niet onmiddellijk samen te hangen met het waargeno-
men gevolg hiervan. Het proces van het willen van iets en vervolgens hel waarnemen
van een verandering die het resultaat is van wat men wil, moet men opvattcn als een
keten van niet-onmiddellijk waarneembare of in het geheel niet waar te nemen ver-
schijnselen. Het willen van iets (zeg: een A) leidt tot een B. Een B is een lichamelijke
verandering. Dit kan vervolgens leiden lot wat met een A wordt beoogd: handeling
C. Schematisch weergegeven onderstelt Opzoomer zo een keten van onmiddellijke
oorzaken: als een A leidt tot een B, en een B leidt tot een C, dan leidt een A via een
B tot een C. Zo'n aaneenschakeling kan ad libitum worden uitgebreid. Een B is een
/n/dde//y£e of tussenliggende oorzaak, terwijl een A als de onmiddellijke oorzaak
van een B moet worden gezien. Het willen van iets dient men als de onmiddellijke
'oorzaak' in eigenlijke zin op te vattcn. Alleen hieraan kan men de eigenschap van
noodzakelijkheid toeschrijven. Echter, naarmate men meer tussenliggende oorzaken
onderkent, is het waarschijnlijker dat het beoogde gevolg niet zal optreden door het
inwerkcn van fege/«werdende

' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 80, 'Mijn zclfbewustzijn zegt mij hier, dat
het feit door mij geschiedt, dal ik niet enkel een antecedent, dat ik een oorzaak ben. Maar al
dalzelfde, dat begrip van causaliteit tegenover bloote successie, ( ), kan ik ook uit de
waarneming der buitenwereld verkrijgen. Ook daar spreek ik van een causaalverband zoo
dikwijls ik mij verplicht zie, de opvolging van twee verschijnselen niet voor toevallig, al ware
het dan ook constant, maar voor noodwendig te houden.'

* cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit., p. 80-81, 'Mijn wil is de oorzaak van een feit
buiten mij, maar slechts middellijke, door middel van mijn handen. ( ) Wanneer ik nu een
der gevallen, waarin ik causaalverband moet aannemen, nauwkeuriger beschouw, dan kom ik
tot inzicht in het onderscheid tussen onmiddellijke en middellijke oorzaken. (...) Dring ik nu
in dal onderscheid dieper door, dan zie ik, dat eigenlijk alleen de onmiddellijke oorzaak in de
ware en volle zin des woords de naam van oorzaak verdient, daar bij haar alleen ten voile
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Het is zeer aannemelijk dat Opzoomer met de notie 7egen werdende oorzaÄ:e/j'
Mills curieuze notie '/?reve/i///ig or <:o«n/erac//ng cai/ses' op het oog heeft.' Wat
Opzoomer er precies mee bedoelt, werkt hij echter niet uit.

Opzoomers antwoord op de vraag o/o7r oegnp (borzaaA:) e/wp/räc/i van oorsprong
is, (/a/i we/ o/Ae/ a*e naa/n van aa/ige6ore« /woe/ aVage/i is duidelijk geworden: de
notie 'oorzaak' is afgeleid uit ervaring. Dit antwoord geldt ook voor het ontstaan van
het causaliteitsbeginsel of de we/ va/i causa///ei7, da/ ts de groo/e we/, da/ ee/i
ver.se/iynse/ nie/ A:a/i oeg//i/ie/i /e on/s/aan, zo/ider een oorzaa/: va/i zy« o/i/sZaa«
/e «ebbend Opzoomer wil weten hoe wy a//ee/i door ervan'/ig /o/ ^e/i/zis va/i da/
groo/e oeg//i5e/ va/i ca«5a///ei/zy/j geA:ome/i?"̂  Zijn anlwoord zal moeten zijn dat
het causaliteitsbeginsel niet in het denken ligt besloten, maar door ervaring is ontstaan.

Lange lijd was men zieh niel bewust van het causaliteitsbeginsel, aldus Opzoomer.
In een eerder stadium van de menselijke geschiedenis, in de Amcfc/ieufrperiorfe van
o/i5 ges/ac/i/, ging men er van uit dat verschijnselen in de natuur spontaan, dus zonder
oorzaak, gebeuren; of, dat gebeurtenissen in de natuur louter op toeval berustten.
Uiteraard kan dit niet in overeenstemming worden gebracht met het causaliteitsbegin-
sel dat inhoudt dat toeval niet bestaat. Dit beginsel vormt het basisprincipe van de
wetenschap, en het is verweven met iedere specifieke wetenschappelijke uitspraak.
Dit laalstc betekent echter niet dat het besef van het causaliteitsbeginsel aan alle
specifieke uitspraken of byzo/iaere s/e///nge/? vooraf zou zijn gegaan, en dat het
beginsel dus a priori zou zijn. Dit is de groo/e/o«/ van het idealisme, de Zege/ipar/y.
Neen, iedere specifieke wetenschappelijke uitspraak bevestigt het causaliteitsbeginsel
opnieuw, waardoor het geleidelijk aan onbetwijfelbaar is geworden. Als men een
natuurwet ontdekt, bevestigt dit wederom de ove/Vw/gi/ig van de rege/ma//g/je/'d van
ae /la/H«/-/ Met andere woorden: het concrete besef dat gelijke omstandigheden

noodwendigheid bestaat. (...) Immers de mogelijkheid van het uitblijven van een gevolg door
de kracht van tegenwerkende oorzaken wordt te grooter, naarmatc dat gevolg verder van de
cerste oorzaak verwijderd is.'

' cf. Mill, J.S. (1843), op. cil., book III, chapter V, § 3, p. 217-218.
^ cf. Opzoomer, C.W. (1863/18672), op. cit. p. 81.
' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 81.
' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 82, 'Die aanwijzing zal het best doen zien,

dat dit beginsel geen oorspronkelijk deel onzer kennis is, hetwelk aan al onze begrippen over
de buitenwereld, zelfs aan de erkenning van haar bestaan, zou voorafgaan. Van het bestaan
ener wereld om ons heen zijn wij reeds jaren lang overtuigd, eer wij, al ware het maar in ruwe
woorden, dat beginsel kunnen uitspreken. (...) Lang blijft men ook in dc natuur van een
vanzelf beginnen, vooral van een vanzelf ophouden, en nog meer van een toeval spreken, die
niet minder onverenigbaar is met dat beginsel. (...) Het algemene beginsel (van causaliteit),
dat in het systeem ten grondslag is der bijzondere Stellingen, en waarop men zieh, is het eens
goed erkend, ook beroepen zal om nieuwe bijzondere Stellingen te vinden of te staven, gaat
geenszins aan de erkenning van alle bijzondere Stellingen vooraf, maar dringt met die
Stellingen zelf langzaam meer en meer door, met iedere nieuwe zelf weer in vastheid toene-
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gelijke gevolgen hebben, is door ervaring ontstaan en wordt door nieuwe ervaringen
van regelmatigheid telkens bevestigd.

Als dezc visie op de ontwikkeling van het mcnselijk denken wordt geaccepteerd,
dan nioet ook worden geconcludeerd, zo betoogt Opzoomer, dat het besef van het
causalitcitsbeginsel geleidelijk is ontstaan. Bij iedere nieuwe ontdekking van een
natuurwet wordt dit besef sterker.'

In alle gevallen neemt men namelijk waar dat aan een bepaald verschijnsel een
bepaald ander verschijnsel vooraf gaat. Deze ervaring is zo door en door bevestigd
dat het tegendeel daarvan ondenkbaar is geworden. Bovendien scherpt de
ontwikkeling van kennis de blik dat ieder nieuw verschijnsel altijd in/i/ger is
verbunden met een bepaald ander verschijnsel dat daar aan vooraf gaat. Op grond
van hct waarnemen van dat /M/i/ge verftam/concludeert men dat beide verschijnselen
noodzakelijk, en daarom causaal, samenhangen.*

Opzoomer had de notie 'causaliteit' al gedefinieerd als onvoorwaardelijke
opeenvolging. Op grond van die definitie was het dus gerechtvaardigd om in zulke
gcvallen over een causale relatie te spreken, en daarom ook van een /looaVe/irf/g/ie/d
van opvo/g//ig. Een meuw verschijnsel wordt niet allecn vooraf gegaan door andere
verschijnselen (««fecec/e/i/e«), maar sommige van die antecendenlen moet men
opvattcn als oorzaak voor het optreden van dat nieuwe verschijnsel. Als cen
verschijnsel op die manier een oorzaak is voor een ander verschijnsel, dan zijn beide
noodzakelijk met elkaar verbunden/ D*7 m/, e« wie/s anrfers /s /ief grote beg/Vise/,

Opzoomers "historiserende" benadcring van het onlstaan van het causaliteits-
bcginsel sluit overigens aan bij een zeer sterke tendens in het denken van de 19de
eeuw. Uilecnlopende 19de ceuwse filosofen als Hegel, Marx, Comte en Mach
trachlten allerlei diepgewortelde dcnkbeelden te verklaren door het ontstaan daarvan
te zoeken in de geschiedenis van het menselijk denken [Mandelbaum, 1971].

mend. Ook tegenwoordig nog bevestigt en versterkt ons het vinden van elkc natuurwet in
onze overtuiging van dc rcgelmalighcid van de natuur.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 82, 'Is deze voorstelling juist, komen we
cerst allengs lot hcl aanncmen van het beginsci der causaliteit, en worden wij er nog van dag
tot dag in versterkt, dan kan het in niets anders dan in de ervaring gcgrond zijn,....'

' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 82-83, 'Zo dikwijls er een verschijnsel
plaatsheeft en cr dus iets nieuws ontstaat, nemen wij waar, dat er iets aan voorafgaat. Het
tegendeel is zelfs ( ) ondenkbaar. Een waarncming, die niet een uitzondering heeft, leert
ons dus ovcral opvolging kennen. En hoe verder wij nu in onze natuurkennis vorderen, des te
mecr zien wij telkens, dat het nieuwe verschijnsel met een of meer der antecedenten in een
inniger verband is dan met al de andere, ecn verband zo nauw dat wij van noodwendigheid
van opvolging, en dus van causaliteit, durven spreken.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1863/1867*), op. cit. p. 83,'.... een nieuw verschijnsel (wordt) niet
alleen door een oneindig aantal antecendenten voorafgegaan, maar (hceft) (evens in een of
mcer dier antecendenten zijn oorzaak, zodat het daarmee noodwendig, met al die andere
slechts toevallig verbonden is. Dit nu, en niets anders, is het grole beginsci, de wet, van
causaliteit.'
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Samengcvat koml Opzoomers argumcntatie in hoofdlijnen neer op het volgende.
Hcl uitgangspunt wordt gevormd door de Stelling dat alle begrippen via ervaring
onlstaan. Opzoomers argumentatiestrategie kent vervolgens een negatief en positief
decl. Het negatieve dcel is er op gericht om aannemelijk te maken dat de leer der
aangeboren begrippen tot inconsequenties leidt. Met het positieve deel beoogt hij
te bewijzen dat dc twee notics 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' en ook het causa-
liteitsbeginsel door ervaring ontstaan, waartoe hij twee argumentaties formulecrt.

In de eersle argumentatie sluil Opzoomer aan bij Mills definitie van de notie
'oorzaak' als onvoorwaardelijke opeenvolging. Bovendien wijst hij er met Mill en
Comte op dat het zoeken naar eindoorzaken zinloos is. Immers, hiermee zou men
buiten de grenzen van de ervaring treden. Bovendien strookt dit niet met Opzoomers
uitgangspunt dat alle kennis ontstaat via ervaring. Verder onderschrijft Opzoomer
Mills standpunt dat aan de natuur gecn uniform patroon kan worden tocgeschreven.
Uit de ervaring blijkt namelijk dat men allecn kan spreken over het waarnemen van
regelmatigheid van het volgen van verschijnselcn. Dit wordt uitgedrukt in het
regelmatighcidsprincipe: ondergclijksoortige omstandigheden kunnen gelijksoortige
gevolgcn worden verwacht.

Als het gaat om de rechtvaardiging van dit principe bewandelen Mill en
Opzoomer echter verschillcndc wegen. De kemvraag is waaropinductieveuitspraken
berusten: op grond van het feit dat een bepaald verschijnsel in het verleden altijd
door een bepaald ander verschijnsel is gevolgd, zal dit laatsle verschijnsel ook in
de toekomst volgen als het eerste is opgetreden. Mill verdedigde de Stelling dat zulke
uitspraken berusten op het regclmatigheidsbeginsel. Bovendien was hij van oordcel
dat dit beginsel ook zelf weer op een reeks van enkelvoudige waarnemingen was
gefundeerd. Hiermee rechtvaardigde hij inductieve uitspraken door het gebruik maken
van inductie. Opzoomer concludcert dat dit een circulaire rechlvaardiging is.

Opzoomer mccnt aan deze circulariteit te ontkomen door een andere weg tc
bewandelen. Hij gaat cr van uit dat het regelmatighcidsbeginsel, of het besef dat bij
gelijke omstandigheden gelijke gevolgen optreden, uitcindelijk berust op het abstracte
causalileitsbeginsel. Dit beginsel luidt: aan icdere verandering ligt een oorzaak ten
grondslag. Dit roepl voor hem de vraag waarop men dit laatste beginsel basecrt. Hij
verdedigt vervolgens de Stelling dat het causaliteilsbeginsel ontstaat door het
waarnemen van gevallen waarin men steeds constateert dat aan het volgen van
verschijnselen een oorzaak ten grondslag ligt. Ook Opzoomer ontkomt hier niet aan
een cirkelredenering. Immers, net als Mill het regclmatigheidsbeginsel liet berusten
op ccn reeks van enkelvoudige waarnemingen, laat Opzoomer het causaliteitsbeginsel
berusten op een //K/HC/ZO per e/iH/nerfl/Kwie/n s//«p//c<?m.

Opzoomers tweede argumentalie bestaat uit twee delen. Ten eerste wil hij de
noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' afleiden uit de inwendige waarneming van het
willen van iets. Ten tweede construeert hij een historisch gerichte verklaring die er



op is gericht het causaliteitsbeginsel en de notie 'causaliteit' uit de uitwendige
waarneming af te leiden.

Het uitgangspunt van het eerste deel van Opzoomers tweede argumentatie is dat
men wilsbepalingen waarneemt. De wil om iets te doen kan als oorzaak voor een
verandering worden gezien. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
onmiddellijke en middellijke oorzaken. Het besef van iets te willen dient als de
onmiddellijke 'oorzaak' in eigenlijke zin te worden begrepen; alleen hieraan kan men
de eigenschap van noodzakelijkheid toeschrijven.

Het uitgangspunt voor het tweede deel van zijn tweede argumentatie is dat het
besef van het causaliteitsbeginsel in de loop van de menselijke geschiedenis is
ontstaan. Door het geleidelijk accumuleren van ervaring onlstond de overtuiging dat
iedere gebcurteniseen oorzaak heeft. Dczcovertuigingwerd door verdere observaties
steeds bevestigd. Dit leidde geleidelijk tot de onbetwijfelbare overtuiging dat alle
gebeurtenissen inderdaad een oorzaak hcbben.

Het valt op dat Opzoomers argumentalies zieh goed lenen voor een probleemgerichte
behandeling. Immers, Opzoomer onderscheidt heel duidelijk drie soorten kwesties:
betekenis-, geldigheids- en ontstaansvragen. Hierbij kan men aantekenen dat hij
consequent betekenis- en geldigheidsvragen in termen van ontstaansvragen wil
beantwoorden. Dit leidt op zijn minst tot verwarring, hetgeen uit de navolgende twee
opmerkingen naar voren komt.

Opzoomers eerste argumentatie (185 P) is er op gericht om Mills argumenten
ten aanzien van het rechtvaardigen van gcneralisaties te weerleggen. Hierbij Staat
hei besef van de regclmatigheid van de natuur, dat via induetie ontstaat, centraal.
Met dit besef wordt uitgedrukt dat er welmatige verbanden zijn tussen twee natuurver-
schijnselen (zeg: een A en een B). Algemeen geformuleerd luidt dit: 'voor alle
gevallcn geldt: als een A optreedt zal ook een B optreden'. Dit wetmatige verband
onderstelt het causaliteitsbeginsel. Ook dit beginsel ontstaat via het waarnemen van
singuliere gevallen, en dus via induetie. Opzoomers antwoord op de vraag waarom
men er van overtuigd is dat een B ook in de toekomst zal volgen na een A, als een
A in het verleden altijd door een B is gevolgd, is daarom even circulair als Mills
oplossing.

Opzoomers verklaring (1863;1867^) omtrent het ontstaan van het causaliteits-
beginsel door een beroep te doen op de geschiedenis van het menselijk denken is
een speculatieve hypothese. Opzoomer laat na om deze hypothese aan de hand van
historisch feitenmateriaal te onderbouwen; dit strookt niet met een belangrijk
uitgangspunt van zijn empirisme, namelijk dat ervaring en feiten de grondslag moeten
vormen van kennis. Men kan opmerken dat Opzoomer door deze hypothese zonder
mecr te poneren zijn positie nodeloos verzwakt.

In de volgcnde paragraaf wordt ingegaan op de kritiek van Spruyt bij de twee
argumentatics van Opzoomer.
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:»*.•• 2. SPRUYTS KRITIEK OP OPZOOMER

Dejaren zestig waren de hoogtijdagen van Opzoomers empirisme. Opzoomers invloed
werd versterkt door de bcnoeming van zijn leerling Van der Wijck tot hoogleraar
in de filosofie aan de Rijksuniversileit Groningen in 1863. Vooral in deze periode
trad deze laatsle op als een trouwe secondant en verdediger van Opzoomers
empirisme. Aan deze intellectucle hegemonie kwam echter aan het begin van de
jaren zeventig een eindc door de kritick van een toen nog relatieve buitenslaander
in filosofische kringen: Cornelis Bellaar Spruyt.' '• vl.-v«: ffvy *W.> &>J

Spruyt studeerde, werkte en promoveerde in het bastion van Opzoomers
empirisme: Utrecht. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat Spruyt Opzoomers
denkbeeiden uit de eerste hand had: via het volgen van zijn colleges of door het
bijwonen van Opzoomers vele openbare lezingen. En misschien hebben zij zelf tijdens
e'en van deze gelegenheden al de degens over het causaliteitsvraagstuk gekruist.

Hoe dit ook zij, met het artikel /4awgebore/i waa/vie/m/igsvorme« (1871a) opent
Spruyt zijn publieke aanval op Opzoomers causaliteitsopvatting. In de inleiding van
dat artikel constateert hij dat de verwerping van metafysica eon van de belangrijkste

' Ook in de jaren vijftig en zestig kan men al kritiek beluisteren op Opzoomers denkbeel-
dcn. Tusscn de iheoloog J.H. Schölten (1811-1885) en Opzoomer ontstond er bijvoorbeel een
verhitte discussie over de "moderne richting" in de theologie. Zie hiervoor: Roessingh, K.H.
(1914). Ook Land bekritiseerde Opzoomer in de artikelen 'Een wijsgeerig programma' (in:
Gorfge/eero'e fei/d/v/ge/i, 1863) en 'Dienstbare wijsbegeerte' (in: Oe gj'rfs,1864). Hierin leverde
Land kritiek op Opzoomers "utilistische" benadering van wetenschap en wijsbegeerte.
Daarnaast werd diens empirisme onder vuur genomen door de theoloog W. Scheffcr (1823-
1904). In Schcffers artikel 'Een nieuw bock over logika' (in: Godge/een/e £>i/aVage/i, 1864)
recenseerde hij Opzoomers We/ weze/i der Ae/z/i/s (1863). Het causaliteitsvraagstuk kwam in
die recensie overigens niet aan de orde. Ook F.A. Hartscn (1838-1877) bekritiseerde
Opzoomer in de drie geschriften We» e/Hp/mv/ie ra/i O/?2oo/;iw d*oor z/c/i2e/ve/i geoorrfee/d
(1865a), Z('e/ voor rfe woa/7ie/;i/Vig (1865b) en in Sc/iewia va/i rfe/i vW/sbegeer/e: proeve va/i
a/i/woorrf op a"e iraag 'we/Ae z(;/i t/e Äe/ibro/i/ie/i va/i rfe waar/ie/d' (1865c). Hartsens
opvattingen werden |Sassen, 1959] in Nederland niet serieus genomen. Opzoomer is nooit
ingegaan op diens opvattingen. Het causaliteitsvraagstuk vormt bovendien slechts een
marginaal deel van Hartsens gedachtengoed. Bovendien bekritiseerde de theoloog A.J.
Sandberg (1841-1878) Opzoomer in de twee brochures We/ 5/e/se/ rfer erwj/wg i>a/i mr. C. W.
Opjoo/Htv ao« rfe werAe/i/Wic«/ ge/oe/x/ (1865a) en /s "De weg rfer we/e/isc/iop " va/i mr.
C.W. Oproo/;;er rfe weg /o/ rfe ive/e//5c/ia/j? (1865b). Sandberg betwijfelt of Opzoomer
[Sassen, 1959] wel over voldoende kennis van de natuurwetenschap beschikt om over de
methodologie daarvan gezaghebbende uilspraken kan doen. Ook in de jaren zeventig, na
Spruyts kritiek, werden Opzoomers opvaltingen door enkelen van uit scholastieke hoek
bekritiseerd, zoals door de paters jezuieten F. Becker (1838-1884) in het artikel 'Oude
oplossing van een oud vraagstuk' (in: De wnc/i/er, 1873), en H. Te Braake (1829-1887) in het
artikel 'De wijsbegeerte der ervaring op de Icerstoelen der wijsbegeerte le Utrecht en te
Groningen' (in: 5/i«//«i, 1876). Ook op de kritiek van beide paters hecft Opzoomer niet
gereageerd.
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tendensen in het 19de eeuwse filosofische en wetenschappelijke denken is.' Deze
ontwikkeling begon met Lockes argumenten tegen het bestaan van aangeboren be-
grippen en culminecrt in de opvattingen van ew»/7/rac/ie wysgere« zoals Mill, Comte
en ook Opzoomer zelf? Met veel (natuur)wctenschappelijke onderzoekers waren
dezen namelijk van mening dat wetenschappelijke verklaringen niets anders zijn dan
het beschrijven van wetmatige verbanden tussen verschijnselen/

Spruyt wil met zijn kritiek op Opzoomer aannemelijk makcn dat Opzoomers twee
argumentaties die moeten aantonen dat zowel de (wee noties 'oorzaak' en
'noodzakelijkheid' als het causalitcitsbeginsel op ervaring berusten circulair zijn of
tot onacccptabele conclusies leiden. De kern van zijn kritiek is dat men de notie
'causalitcit' als een aa/igefcore/i waa/7ie/m>igsvor/H moet zien, en niet als een
e/M /̂Wsr/j ftegr//;. VVaflrrte/m«#svo/77je/j als 'ruimte', 'tijd' en 'causalileit' maken erva-
ring mogelijk. Zij berusten daarom niet zelf op ervaring, en worden //ift/ftte/tocgepast
om zintuiglijke gewaarwordingen te ordenen/

Zulke vw/we/i worden overigens door Spruyt zonder meer gepostuleerd. Hij acht
het niet nodig om te bewijzen dat zij a priori zijn, hetgeen in schril contrast staat met
de moeite die Kant zieh in de Ari/üt rfer ra//e/J Ver/iu/i// getroost om de aprioriteit
van bepaalde begrippen aan te tonen.

Hume's geldigheidsvraag
De vraag die Spruyt het meest principieel acht is Hume's geldigheidsvraag: we/A:e
ts c/e ret/e/iee/mg, <//e ons /nac/irfgf a/gemee/i/ie/rf foe te sc/iryve/j aa/i een rege/,
rffc/j wy s/ecA/s i/i vve/n/ge geva//e/; /lefefee« z/e/i opvo/ge/i ?* Met andere woorden:
hoe kan men rechtvaardigen dat men op grond van eerdere waarnemingen van het
optreden van ecn bepaald verschijnsel na het optreden van een bepaald ander
verschijnsel verwacht dat het cue verschijnsel in toekomstige gevallen altijd zal
volgen na het optreden van dat andere verschijnsel. Spruyt acht dit de kern van hel
causalitcitsvraagstuk dat door Hume werd geformuleerd.'' ' "'*:'•

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), 'Aangeboren waarnemingsvormen'. In: De g/rfs, p. 6, 'Zoo
mogelijk zijn zij (wctenschappelijk onderzoekers) nog levendiger dan de empirische wijsgee-
ren zelven overtuigd van de onhoudbaarheid, de ijdelheid, de dwaasheid van alle metaphysi-
ca. In die overluiging ligl hel onderscheidend kenmerk van onzeeeuw.' . ,. , ... ,,,- •,,.-,.

* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 8 ff. . . . ,, • -,;-,, •
' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p.2, '...(ik) herken den empirischen wijsgeer aan zijn

verwerping van iedcrc verklaring, die iets meer is dan eene wet der verschijnselen.'
•* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 12, '(Kant) verklaart zeer duidelijk, dat onze voor-

stelling der ruimte in het geheel geen begrip is; maar hij beschouwt de ruimte als een
aangeboren waarnemingsvorm, als vorm der zinnelijkheid. Evenzoo zijn ook de categorieen
ons niet als abstracte begrippen aangeboren, maar zij zijn, volgens Kant, de vormen, waarin
wij onze zinnelijkc gewaarwordingen, zoo uitwendige als innerlijke, intuitief opvatten.' , ,

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 36-37.
" cf. Hume, D. (1739/1740), op. cit., book I. part III, section III, p. 82, "Why we conclude,

that such particular causes must necessarily have such particular effects, and why we form an
inference from one to another?'
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Hume had geconcludeerd, zo betoogt Spruyt, dat het in beginsel onmogelijk is
om de argumentatie aan te geven op grond waarvan men kan rechtvaardigcn dat op
basis van een beperkt aantal waarnemingcn dat een bepaald verschijnsel blijkl te
volgcn op een bepaald ander verschijnscl, de algemene uitspraak wordt gedaan dat
dit fl//yrfzo zal gcbeuren. Zulke uilspraken berusten uitsluitend op gewoonte.' De
gcldigheid van uilspraken waarin een causaal verband wordt uitgedrukt, is daarom
beperkt tot eerdere waarncmingen van relalies tusscn verschijnsclen. In Hume's
termen bclekende de notie 'oorzaak', aldus Spruyt, niels anders dan dat een bepaald
verschijnsel in alle gevallcn wordt gcvolgd door een bepaald ander verschijnsel. De
notie 'noodzakelijkheid' kwam voor Hume neer op hcrhaalde waarneming en de
daardoor gevormde gcwoonle op grond waarvan men kan voorspellen dat een bepaald
verschijnsel in toekomstige gevallen zal volgcn op een bepaald ander verschijnsel.
De notie 'gcvolg' had voor Hume, ten slolte, de betekenis dat herhaaldelijk is
waargenomcn dat een bepaald verschijnscl regelmatig en zonder uitzondering volgt
op cen bepaald ander verschijnscl. Hierdoor ontstaat geleidelijk dc opvatting dat het
ene verschijnsel de oorzaak is van het andere verschijnscl: het gevolg.*

Spruyt acht Hume's vraag naar de geldighcid van causale uilspraken volkomen
lerecht. Want, zo vraagt Spruyt in navolging van Hume zieh af, hoe is het mogclijk
dat o/ize gees/ zo/it/er ee/i/ge ra/twm'/ig H/7 c/e enw/'/ig <efs ge/iee/ «nt/e rs a/7e/t//
rffl« rfe o/jverva/sc/j/e in/iourf von rf/eervari/jg?' . ,

Hume's antwoord op dcze geldigheidsvraag, namelijk dat causale uitspraken
uiteindelijk berusten op gcwoonle, acht Spruyt daarentcgen o/i/>evra%e/u/.'' Hierbij
sluit hij nauw aan bij Kants kritische oordeel over Hume's oplossing.' Dc ruwe stof

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cil. p. 19, 'Indien nu onze mcening, dat een toestancl, die in
hel verledcn altijd door cen anderen toestand gevolgd is, ook in de toekomst altijd door den
tweeden toestand zal gcvolg worden, zoo dikwijls hij zieh vertoont, niet berust op cene
redecnering, aan welken invloed dankt zij dan haar ontstaan? Zij berust op nicts anders dan
op de kracht der gewoonte.'

" cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 20, 'Wat is dus eene oorzaak? Een verschijnsel dat
door een ander gevolgd wordl, ingeval alle verschijnselen die daaraan gelijk zijn, altijd door
cen gelijk Iwccde verschijnscl gcvolgd worden. Wat betcekent de noodwendigheid van het
verband van oorzaak en gevolg? Niels meer, dan dat wij na zcer vele malen cen ecrstc
verschijiisel door een tweede te hebben zicn volgen, geen het minstc bezwaar hebben in de
voorspelling, dat zij ook in de toekomst in dczelfdc orde op elkander zullen volgcn. (....)
gevolg zijn is niels anders dan een rcgelmatig volgen zondcr eenige waargenomcn uitzonde-
ring (...) Een post, dal zieh vrij dikwijls hcrhaalt, beginl ons cen proptcr tc schijnen: een
onmiskenbaar proptcr is loch niets anders dan een allijd waargenomen post.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 22.
•* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 22, 'Hume had zieh de vraag nict in hare algcmeen-

hcid voorgcstcld, en daarom een antwoord gegeven, dat onbevredigend is. (....) Wanhopcnde
aan het vinden van een rcdelijk.cn grond voor onze verwachting, had hij die verwachling
allccn doen berusten op de kracht der gcwoonle'

cf. Kant, I. (1783), /Vo/egowitvia zw e/'/ier y«/«i Aü/i/rigcii /We/apAys/'A: <//<? a/s Wism-
ic/io// w/rrf au/fre/t'M fcm/icw, p. 9, 'So übereilt und unrichtig auch seine Folgerung war, so
war sie doch wenigstens auf Untersuchung gergründet, und diese Untersuchung war es wohl
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van de ervaring, hct e/np/risc/ife) gegcven, wordt door de aanschouwingsvormen
van tijd en ruimte bcpaald, zo betoogt Spruyt. Zulke tijd-ruimtelijk bepaalde
aanschouwingen worden vervolgens verbünden met de vo/vnen van ons vers/a/u/.
Dit leidt uiteindelijk tot het waarnemen van cen voorwerp van onze voors/e///ng.'
'Ervaring' weerspicgelt daarom niet rechtstreeks de ons omringende wcrkelijkheid,
zoals Hume had beweerd; 'ervaring' moet daarentegen worden opgevat als een
samenstel van zintuiglijke en verstandelijke elemcntcn.^ Dit geldt ook voor
natuurwetten. In tegenstelling tot de gedachte dat kennis van natuurwetten geleidelijk
door ervaring ontstaat, moet zulke kennis mede als het gevolg worden gezien van
de aanschouwingsvormen lijd en ruimte enerzijds, in combinatic met verstandsvor-
mcn, zoals die van causalitcit, andcrzijds/ Beide soortcn vormen worden door Spruyt
onder de nocmer van 'waarnemingsvorm' gebracht. Het causalitcitsbeginscl is niet
door ervaring ontstaan, maar het is een van die verstandsvormcn; en daarom is dit
bcginsel a priori. Men kan derhalve pas over de 'natuur' spreken als de voorwerpen
cfer ervar/ng door hel causaliteitsbeginsel met elkaar in verband zijn gebracht/ Spruyt
grijpt vervolgens Hume's geldigheidsvraag aan om te concluderen dat Opzoomers
twee argumentaties tot contradicties leiden: rfoor vve/Ae rafcneer/ng ve/£rygen tvy

remeenen, o*af versc/iynse/en, «7e wyeen/ge/na/en e/Äflno"er
vo/ge«, ooA /n oe foeA:o/ns/ op e/Aw/ufcr vo/ge/i z«//en ?* Of anders gesteld:

we/A:e JS a*e r«fenee/77jg, a7e ons /nacn//'g/ a/ge/neen/ie/a* foe /e sc/iri/ven aa/i een
rege£ o7en wi/ s/ec/ifs /n we//i/ge geva//e/; nebben z/e/i opvo/gen /*" Deze vraag kan
men op twee manieren beantwoorden. Hetzij door uit te gaan van Hume's theorie;
of door uit te gaan van Kant.' Hume's oplossing had Spruyt al van de hand gewezen,
waardoor derhalve allccn Kants benadering ovcrblijft.

wert, class sich die guten Köpfe seiner Zeit vereinigt hätlen, die Aufgabe, in dem Sinne, wie er
sie vortrug, wo möglich, glüklicher aufzulösen, woraus denn bald eine gänzliche Reform der
Wissenschaften hätte entspringen müssen.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 24-25, 'Wat ons empirisch gegeven is, nemen wij op
in de vormen van onze zinnelijkheid, den tijd en de ruimte, en verkrijgen op die wijze eene
aanschouwing: wat ons die aanschouwing levert nemen wij op in een der vormen van ons
verstand en geraken op die wijze tot de bekendheid met cen voorwerp van onze voorstelling.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871), op. cit. p. 24, 'Onze ervaring is niet alleen een bloote afspiege-
ling van het niet-ik, maar zij voor het grootste deel ons eigen maaksel.'

•' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 25, 'De wetten der natuur worden ons dus niet uit-
sluitend door de ervaring bekend; integendeel, de hoogste natuurwetten worden door onzen
geest in de ervaring gelegd, en de natuur bestaat slechls ten gevolgc van de wetten, die onze
zinnelijkheid en ons verstand aan haar hebben voorgeschreven.'

•* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 26. 'Die hoogste wet der causaliteit is dus geenszins
aan de natuur ontlecnd, maar de naluur onlstaat eerst, omdat wij de voorwerpen van onze
ervaring geplaatst hebben in den vorm der causal iteit.'

'cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 35. V •••.
" cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 36-37.
' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 37, 'Beslaat er geen dergelijke redeneering, zooals

hoogstwaarschijnlijk het geval is, dan blijft er ter verklaring van ons dcnkbeeld van causaal-
verband nog altijd geen andere weg open, of de theorie van Hume of de leer van Kant.'
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In de twee navolgende secties wordt ingegaan op Spruyts weerlegging van de
twee argumentaties van Opzoomer.

Kritick op Opzoomers eerste argumentatie
In De weg o'er »vefen.se/jap stond Opzoomer voor de volgende vraag: a/s /A: m e"e"n
o/meer ge?va//e/i o/ifae&f «eft, oaf nef eene versc/jynse/ er oorzaaA: va/j /ief andere
geweesfis, /nef we//: regf aW//A a*«« fcewere/i, t/af /ie/ fen a//e/i fyde er a*e oorzaa£
ran za/zy/J, /ief a/fz/c/za/ voor6re/ige/i ?' Opzoomer had Mills antwoord op deze vraag
verworpen, omdat Mill van mening was dat de grondslag voor inductie zou berusten
op een /m/ucf/b per e/iM/neraf/o/je//i s/nip//ce/n. Opzoomer had dit onaanvaardbaar
geacht, omdat het zou leiden tot een circulaire redenering. Immers, hierdoor zou
inductie zelf weer worden gebaseerd op een andere induclie; dat wil zeggen, het besef
dat er rcgelmatighcid in de natuur bestaal, het regelmatigheidsbeginsel, zou berusten
op het causalilcitsbeginsel. En dit laatste beginsel zou uiteindelijk weer berusten op
een »irf«c//oper e/K/meraf/one/n s//wp//ce/w.

Met de woorden dat Opzoomers argumentatie voor de opvatting dat het
regelmatigheidsbeginsel onbetwijfelbaar is, ou/s/er en onftegrype/y'A: is, veil Spruyt
een vernietigend oordecl.^ Hieruit blijkt dat Spruyt de achilleshiel van Opzoomers
eersle argumenlatie feilloos aanvoelt. Tegen deze argumentalie formuleert Spruyt
t w e e b e z w a r e n . >• i'Jvj!:#j<:i/ii-.>}<it>'!)j{i,iJ:ii"i ••„;, _,.')'-ivij-:;•»

Opzoomer had de onbetwijfelbare overtuigingof het besef dat gelijksoortige oor-
zaken leiden tot gelijksoortige gevolgcn gebaseerd op het principc dat iedcre verande-
ring een oorzaak heeft. Het regelmatigheidsbeginsel liel hij daardoor berusten op
het causaliteitsbcginsel. Het causaliteitsbeginsel had Opzoomer ten slotte weer latcn
berusten op inductie. Spruyt merkt hier allereerst over op dat diens kritiek op Mill
ook voor Opzoomer zelf geldt. Weliswaar laat Opzoomer in tegenstelling tot Mill
nict het regelmatigheidsbeginsel op Woofe /ndi/cf/e rüsten, maar dat doet Opzoomer
wel met het causaliteitsbcginsel.' Mel andere woorden: Opzoomers argumentatie
kan men geen verbelcring van die van Mill nocmen. Het verschuiit allcen het
problcem van het concrete regelmatigheidsbeginsel naar het abstracte causaliteits-
beginsel.

' cf. Opzoomer, C.W. (185P), op. cit. p. 108.
* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 45-46, Te vergcefs heb ik in de meer uitvoerige ge-

schriften van Opzoomer naar eenc toelichting van deze, voor mij zoo duistcrc, redeneering.
Hoe menigmaal ik haar ook heb herlezen, hoe menigmaal ik haar heb overdacht, zij is mij
allijd even onbegrijpelijk gebleven.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 46 Terwijl Mill ons geloof aan de Stelling dat gelijke
oorzaken gelijke gevolgcn hebben, onmiddellijk doct berusten op den laagsten vorm der
inductie, leidt Opzoomer dat geloof af uit een andere bewering (i.e. iedcre verandering dient
een oorzaak te hebben), die wij toch alleen door dezelfde soort inductie leren kennen. Niet
tevreden met het betoog van Mill, omdat deze de wet der causalitcit afleidt uit eene inductie
door bloote optelling, gecft Opzoomer loch voor diezelfde wet geen andere grond dan
diezelfde inductie door bloole optelling.'
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Spruyts tweede bezwaar belreft Opzoomers antwoord, of liever hct ontbreken
van ecn antwoord, op Hume's vraag: we/£e is c/e rede«een>ig, d/e ons /nac/if/gi a/ge-
ttiee/i/!e/</ /oe te sc/iryve/i aa/» een rege/, c//en vvy s/ec/rts t/i we/n/ge geva//e/i /ie66e/i
z/e/i o/jvo/gen?'

Opzoomer was van mening dat een wijziging in omstandigheden de oorzaak voor
voor verandering is; dit had hij afgelcid uit het causaliteitsbeginsel.^ Hume's vraag
betrof, zo merkt Spruyt op, de rechlvaardiging van dit beginscl: ivaarom ge/oove«
wy, <fa< /edere veranc/er/zig ee/i oorzaaA /noef /lebfte/i?' Opzoomer had deze vraag
echter omzeild. Als hij al cen antwoord had gegeven, dan moet dit worden gezocht
in dc fcewysgro/id die Opzoomer had aangevoerd voor het causaliteitsbeginsel; dat
wil zeggen, het beginsel dat induclie mogclijk maakt. Voor Opzoomer lag die
öevvysgronc/ voor dit beginsel wederom in inductie. Met andere woorden: de basis
waar induclie op berust, het causaliteitsbeginsel, verklaart Opzoomer door een andere
inductie. Dit antwoord acht Spruyt geen rechtvaardiging van het causaliteitsbeginsel,
maar een cirkelredcncring. Hct onderstelt immers wat juist gerechtvaardigd zou
moeten worden: waaro/n ge/oove/i wy, t/af /«/ere verant/erf'/jg ee/i oorzasÄ: /«oef
/jefcte«.^ Opzoomer had Hume's vraagstuk ten onrechte "weggedefinieerd".'

Elders in Ao/igeboren waar/iem//ig.svorwje/i merkt Spruyl nog expliciet op dat
gee/i e/*A:e/e //irfucf/e «toge/yA: (is,), zonder rfe //Kui'/Zeve /oe/?asi//7g va/j c/e wef c/er
causa/ife//." Spruyts onderstelling dat het causaliteitsbeginsel niet op ervaring berust,
maakt duidelijk vanuit welke hock Opzoomer wordt aangevallen.

Spruyt concludecrt dat Opzoomer in zijn t/«/5/ere en o/iöegrype/y'Äe redeneringen
Hume's vraag volledig uit het oog heeft verloren. Maar, zo stelt hij sarcastisch vast,
wy ac/ife/t er zy/ie sc/ira/ic/er/je/i/ /i/e/5 /e m/'/it/er o/«, wa/i/ rfe vraag va/i //«me ts
rfe rtioe/7yfc/e, rf/e oo/f get/aa/i « /

Kritiek op Opzoomers tweede argumentatie
Spruyt acht Opzoomers tweede argumentatie op twee fronten aanvechtbaar: de
argumentatie dat de notie 'noodzakelijk verband' of 'noorfwe/irf/g/ieW van opvo/g/ng'
uit de uitwendige waarneming kan worden afgeleid, en de argumentatie dat de twee
noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkhcid' uit de inwendige waarneming afgeleid kunnen

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 36-37.
" cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 46-47, 'Om een antwoord te geven op de ondubbel-

zinnig gestelde vraag van Hume, gecft Opzoomer eene redenecring waaruit ons blijken moet,
dal elke verandering vcroorzaakt wordt door gewijzigde omstandigheden. ( ) Zij wordt loch
afgeleid uit de Stelling: ledere verandering moet ecne oorzaak hebben.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 47. s , , . , . « , . h,.i',:
•* cr. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 47.
* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op.cit. p. 46, 'Opzoomers antwoord op de vraag van Hume is

dus te zocken in zijne bewijsgronden voor de laatstc Stelling (i.e. dat iederc verandering een
oorzaak moet hebben). (...) Deze laatste Stelling nu berust ook op inductie, berust dus op de
werkzaamheid van onze geesl, naar wier rechlsgrond Hume gevraagd had.'

"cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 41. ,..., .... , ... , „ , , . , . ...........
'cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 47. ,. ' ; : , . • • , !
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worden. In het navolgende wordt op deze twee kritiekpunten ingegaan, te weten:
Spruyts kritiek op Opzoomers notie 'innig en vast verband' en diens afleiding van
de noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' uit de inwendige waarneming. :•-*

op 0pz0o»ier.s «or/e '/«mg e/i vasf
In //e/ weze/; der Ae/m/s had Opzoomer geconstateerd dat sommige verschijnselen
met bepaaldc verschijnselen iw/Hger zijn verbünden dan met andere verschijnselen.
Op grand van het waarnemen van zo'n innig verband had hij geconcludeerd dat er
sprake moet zijn van een noodzakelijke relatie lussen twee verschijnselen. Hieruit
leidde hij vervolgens af dat er sprake moet zijn van een causaal verband. Spruyt
(1871 a) vindt dit een misleidende formulering, omdat Opzoomer hiermee de noodza-
kelijkheid van causale relaties gelijk had gesteld met een of ander i/img veröa/ic/.'
Bovendien suggereert Opzoomer hiermee ten onrechte dat Hume's geldighcidsvraag
is opgclost. Dcze vraag wordt door Opzoomers versluierende terminologie evenwel
niet bcantwoord% en zij blijft daarom onverkort van kracht: wanro/? fcnisl o«5ge/oo/

c/e noorfvve/;rfig/ie/rf ra/i /ie? cansaa/verba/irf, ferwy/ c/e /infuur OHS nooif /e/s
ÄÖ/J oanwyzen, rfa« zyne geW/g/ie«/ »i vroegere geva//e«?^

In >4a/(ge6ore« wafl/Yi<?/tt//;gsvorme/i constateert Spruyt verder dat Opzoomers
notie 'innig verband' niets anders is dan Mills cerder genoemde nolie 's/a/iaVas//ge,
onvoonv«arc/e///A:e opvo/g/ng'.'' Bovendien trapt Opzoomer hier weer in dezelfde
val als Mill: de redenering is circulair. Als men er namelijk van uitgaat dat de notie
'causalitcit' geleidelijk door inductie ontstaat, / a n g i n g e oHdervrnd/rtg, onderstelt
dit dat inductie reeds mogelijk is. Immers, in induetieve uitspraken wordt vcelal een
causaal verband gelegd tussen bepaalde verschijnselen. Echter, dil kan allccn als
men de notie 'causaliteit' onderstelt.^ Met andere woorden: ook in dit geval laat
Opzoomer inductie weer op een andere inductie berusten.

Spruyt completeert zijn kritiek op Opzoomers redenering met de volgende drie
tegenargumenten. Het feit dat de notie 'causaliteit' abstract is, impliccert nog nict
dal het is ontstaan op grond van ervaring. Het kan dus net zo goed een notie a priori
zijn; dat wil zeggen, een aangebore« waa/vie/m/igsvor/«. Daarnaast vormt het feit

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. eil. p. 49, 'Wal is loch dat innige, dat nauwe verband, dat in
de voorlaatsle zinsnede min of meer pathetisch optreedt om ons te doen gclooven aan de
noodwendigheid van het causaalverband? Niets anders dan de rhetorischen vorm voor
onverandcrlijkc, onvoorwaardelijke opvolging.'

" cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. eil. p.49, 'Want door die verraderlijke nauwheid en
innigheid van verband brengt men den oppervlakkigen lezer in den waan, dat nu eindelijk de
vraag van Hume beantwoord is.'

'cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. eil. p. 49. ' .
•* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. eil. p.49, 'En toch weet de schrijver zeer goed, dat het

nauwe en innige verband alleen in die standvaslige, onvoorwaardelijke opvolging te zocken
is.'

* cf. Spruyt, C.B. (1871a). op. cit. p. 5Ü, 'Induclie, langdurige ondervinding, heeft ons
langzamerhand tot het begrip der causaliteit gebracht, maar de mogelijkhcid van die inductie
onderstelt reeds de toepassing van hcl begrip der causaliteit.'
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dat nog nooit het tcgendcel van de algemene geldigheid van dc we/ va/j oorzan/fc en
gevo/# is aangetoond gcen bewijs voor de bewering dat deze wet ook noodzakelijk
zou zijn. Het toont alleen aan dat het tot nu toe o/iveröreAre/yA is gebleken. Bovendien
is het een feit dat deze wet in de onderzoekpraktijk in veel gevallen niet herkenbaar
is. Dit betekent echter nog niet dat geconcludeerd mag worden dat men daardoor
zou twijfelen aan de algemene geldigheid hiervan.' v.WviA<v vv :«A M <?r

Spruyt concludeert dat Opzoomers argumentatie niet leidt tot het beanrwoorden
van Hume's vraagstuk, maar alleen het genoeg/yA: u/fc/c/if 6/edf op oraforäc/ie

g a/5 fero« van </e nor/es 'noc«fcaA:e/yA:ne/rf'en
Meer nog dan Opzoomers afleiding van de notie 'oorzaak' uit de uitwendige
waarneming, stuit diens afleiding van de noties 'noodzakelijkheid' en 'oorzaak' uit
de inwendige waarneming op Spruyts uitvoerige en scherpe kritiek.

Allereerst merkt Spruyt fijntjes op dat Opzoomer had kunnen weten dat Hume
in de fvjgwiry de weg om de notie 'causaliteit' af te leiden uit de relatie tussen
wilsbepalingen en daarmee corresponderende handelingen al had geblokkeerd.
Hume's argumenten waren voor Opzoomer kennelijk niet overtuigend genoeg. Spruyt
formuleert daarom een uitvoerige tegenargumentatie die nog minder ruimte moet
bieden voor zulke afleidingen/ Voor een goed begrip van Spruyts complexe
tegenargumentatie is het noodzakelijk hier uilgebreid op in te gaan.

De kern van Opzoomers wilstheorie komt, zo betoogt Spruyt, neer op het
onderscheid tussen de relatie tussen ftewus/e wi&ftepa/wige« en handelingen enerzijds,
cn de relatie tussen onfeewi/sfe wf7sbepa/»ige/i en handelingen anderzijds. Spruyt
acht het zeer onwaarschijnlijk dat een aartsempirist als Opzoomer het bestaan van
o/ibewus/e w/üfte/7a////ge« zou willen aannemen, omdat men zulke wilsbepalingen
niet kan waarnemen, maar alleen kan onderstellen. Waarneming kan immers per
definitie nooit aangeven dat er sprake is van een onbewuste, en daarom niet-

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. eil. p. 50, 'De langzame verspreiding der erkenning van het
abstract begrip der causaliteit bewijst niets legen de leer van Kant, volgens welke diezelfde
causaliteit als waarnemingsvorm aan de eerste intuilieve voorstelling voorafgaat. Dal,
eindelijk, niemand ooil in Staat geweest is, een geval aan te wijzen, waarin het legendeel der
wet van oorzaak en gevolg openbaar is, kan, ten eerste, niet de noodwendigheid van het
causaalverband bewijzen, maar hoogslens zijne onverbreekbaarheid lot op dezen dag. Ten
tweede, zoo als rceds vrocger door mij is opgemerkt, levert dc wetenschap ons honderden
gevallen, waarin het causaalverband niet herkenbaar is, legen een, waarin wij het kunnen
ontdekken.'

* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. eil. p. 50.
•' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. eil. p. 52, 'Liever echter dan mij op zijne (Hume's) autori-

teit de beroepen, of ook zijne beweringen nog eenmaal te herhalen, wil ik eenige uitbreiding
geven aan zijn veroordelend vonnis. Naast de argumenten van Hume laten zieh loch eenige
andere beschouwingen stellen, die ook reeds toereikend zijn om de Stelling van Opzoomer le
doen vallcn, en die mij loeschijnen minder gelegenheid tot uitvluchten Ic geven dan Hume's
denkbeeiden over dit onderwerp.'
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waarncembare wilsbepaling. Hieruit leidt Spruyt af dat Opzoomer alleen
wfTsfcepfl/'rtge« op het oog moet hebben gehad.' Als van dit principe wordt uitgegaan,
dan kan Opzoomers wilstheorie worden samengevat in de volgende drie constate-
ringen. Allereerst: men ervaart in zichzelf benutfe »vj'&6epa//«ge/i. Vervolgens: men
ervaart dat een bewMs/e w/7sbe/?a//ng wordt gevolgd door een hiermee corresponde-
rende lichaamsbeweging of handeling. Ten slotte: men ervaart dat een bepaalde
handeling noodzakelijk samenhangt met een bewuste wilsbepaling, waardoor men
die wilsbepaling moet opvatten als de oorzaak van zo'n lichaamsbeweging of
handeling.^ Deze dric constateringen hadden Opzoomer tot de slolsom gebracht dat
men op grand van ervaring niet alleen het volgen van verschijnselen waarneemt, maar
ook het noodzakelijk volgen van verschijnselen.'' Omdat Opzoomer noodzakclijkheid
als het kenmerk van causaliteit opvatte, betekent dit dus dat de notie 'causaliteit' uit
ervaring kan worden afgeleid.

Spruyt ziet Opzoomers derde constalering als het "draaipunt" in diens rcdenering;
deze constatering vormt bovendien de basis voor diens conclusie dat de notie
'causaliteit' uit ervaring kan worden afgeleid. Deze conclusie is volgens Spruyt ge/iee/
o/y'wirt. Tegen Opzoomers derde constatering voert hij drie tegenargumentaties aan.
De eerste legenargumentatie berust op de ovcrluiging dat er wel degelijk onbewuste
wilsbepalingen bestaan en dat Opzoomer _/««/ /j<?f fegenc/ee/ tewysf van zy/ie
conc/Msie. De tweede tegenargumentatie komt er op neer dat Opzoomers derde
constatering feitelijk onjuist en gc7/ee/ o/i/io«c/Z?aflr is. De derde tegenargumentatie
moet de genadcslag toedienen; deze laatste tegenargumentatie houdt in dal Opzoomer
de wil ten onrcchte als oorzaak voor handelingen had opgevat. In plaats daarvan moet
men er van uilgaan, zo beloogt Spruyt, dat alleen motieven als oorzaken van
handelingen gezien kunnen worden. Spruyts drie tegenargumentaües worden in het
navolgcnde uitgewerkt.

0/ibewuste w/fcl}£/?a/i/;ge/i bestaan wel degelijk en liggen ten grondslag aan het
merendeel van ons doen en denken. Deze Stelling is het uitgangspunt voor Spruyts
eerste tegenargumentatie legen Opzoomers wilstheorie. Spruyt leidt hieruit af dat

cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 52, 'Wij kunnen er bijna niet aan twijfelen, of
Opzoomer hecft bij zijn beloog uitsluitend gedacht aan de eerstgenoemde, de bewuste
wilsbepalingen. Want voorcersl volgt uil zijn geheele stelslel, dal hij het bestaan der onbe-
wuste wilsbepalingen moet ontkennen; ten iweede is het volkomen duidelijk, dal de waarne-
ming ons nimmer onmiddellijk kan leeren, dat een zeker verschijnsel op een onbewuste
wilsbepaling volgt, daar wij die onbcwusle wilsbepaling zelve niet bemerken.'

• cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 53, 'Het betoog van Opzoomer komt dus neer op het
volgende. Ten eerste, wij bemerken in ons zelven bewuste wilsbepalingen (....). Ten tweedc,
wij zien dat deze wilsbepalingen gevolgd worden door de handeling, die den inhoud van de
wilsbepaling uitmaakt (....) Wij bemerken, ten derde, dal de genoemde beweging niet slechts
een opvolgend verschijnsel, maar een noodwendig gevolg van onze bewuste wilsbepaling is,
en beschouwen daarom onzen wil niet enkel als een antecedent maar als eenc oorzaak.'

cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 53, 'Dus wijst ons de ervaring niet slechts opvolging,
maar ook noodwendige opvolging of causaliteit.'
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het een uitzondering is dat een verschijnsel volgt na een
Opzoomer was cr van uitgegaan dat alleen oeiw/s/e vv/fefte/ja/mge/i oorzaken kunnen
zijn van handclingen of versc/iynse/e/i. Echter, het overgrote deel daarvan treedt op
zonder dat daar een 6ewHs/e tvf'frfcyKz/ing aan ten grondslag ligt. Opzoomer had
mocten concluderen dat het merendeel van dc handelingen of versc/iynse/en niet-
veroorzaakt en dus toevallig is. Spruyt leidt hier echter uit af dat bij dezc laatst-
genoemde categorie van verschijnselcn alleen kan worden gesproken over successie
van verschijnselen, en niet van een «oodzaA:e///A: gevo/g.^

Bovendien roept Opzoomers derde constatcring bij Spruyt de volgende retorische
vraag op: van waar onf/mie« wy rfaw /ie/ rec/i/ O/H t//7 pegr/p va« noodwe/iaVg
verfta/rd ooA: K/7 te sfreMe/i over a"e anrfm?, e/A:anrfer opvo/ge/iae versc/iy/ise/en,
over w/er sa/we/i/i«/ig 0/15 fcewMsfzy« ge/iee/zwyg/?' Met andere woorden: op grond
waarvan kan men de notie 'noodzakelijk verband' toepassen op successieve
verschijnselen waarvan men niet bewust is? Hier had Opzoomer kennelijk nict aan
gedacht. Bovendien, als men al zou uitgaan van de juistheid van Opzoomers derde
constatering - dat wil zeggen, dat een handeling noodzakelijk volgt op een fceHwste
wj&6epa//7ig - dan zou hij zijn conclusie moeten veranderen. In Opzoomers termen
zou deze conclusie moeten luiden dat de ervaring tot dusver alleen heeft Iaten zien
dat sommige handelingen noodzakelijk volgen op een wilsbepaling. Dit brengt Spruyt
tot dc conclusie uit het ongcrijmde dat men er tot dusver ten onrechtc van uit zou
zijn gegaan dat er tussen alle verschijnselen een noodzakelijk verband bestaat. Als
men dcrhalve de oorsprong van dc notic 'noodzakelijk verband' zockt in het
bewustzijn van dc rclatie tussen bewuste wilsbcpalingen en handelingen, dan slaat
dit de bijl aan de wortel van de overtuiging dat icder verschijnsel een oorzaak heeft.
Een dcrgclijke conclusie is echter voor niemand acceptabel, zo betoogt Spruyt/

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 53-54, 'Oni mijne cerste uiispraak te rcchtvaardigen,
begin ik tc herinneren dat verreweg de meest lichaamsbewegingen en zielsvcrschijnselen
plaats hebben zonder bewuste wilsbepaling. (....) Tegen ccn enkel geval, waarin wij een
physisch of psychisch verschijnsel zien volgen op de uitspraak van ons bewustzijn, die
gewoonlijk voor eene bewuste wilsbepaling wordt gehouden, zijn er honderden, waarin wij
diczclfden verschijnselen zien optrcden. zonder dat onze wil hun ontstaan verlange! heeft.'

" cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 54-55, 'Indien wij nu, in overeenstemming met
Opzoomer's mcening, de eerste verschijnsclcn aanzagen als noodwendig vcroorzaakt door
onzen wil, dan zouden de andere en veel talrijker verschijnselen ons als toevallige, niet
veroorzaakte, verschijnselen moeten voorkomen. Wij zouden bij die laatstc verschijnselen
slechts mögen spreken van waargenomen opvolging, niet van noodzakelijk gevolg zijn.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 54-55.
•* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 55 'De ervaring heeft ons niet anders getoond dan hel

noodwendig verband tusschen onze wilsbcpalingen en sommige onzer handelingen. Ten
onrcchte hebben al degenen tot op dezen dag, die men gewoonlijk beschouwt als de verstan-
digsten onder het menschelijk geslacht, dat noodwendig verband even goed erkend tusschen
elk verschijnsel en zijne onvoorwaardelijke antecedenten. De verdediging van het determinis-
me berust op niets anders dan op ecne geheel onhoudbare illusie, ten gevolge waarvan wij de
aanwezigheid van causaalverband ook verwachten bij andere opvolgingen, dan waarin ons
bewustzijn ons tot dc erkenning van dat verband machtigt.'
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Op dit bewijs uit het ongerijmde laat Spruyt een directe argumentatie volgen tcgen
dc inhoud van Opzoomers derde constatering; deze argumentatie moct aantonen dat
dieconstateringonhoudbaar is.' ; ;.;.; . .,....,;, ,; ... .;.. /,,,,.

ßewuste wi/s6<?pa///ige/i en daarmee corresponderende handelingen zijn niet
noodzakelijk met elkaar verbondcn. Sterker nog: frewiH/e wj7sb^pfl///jge/i en
handelingen volgen dikwijls niet eens regelmatig op elkaar. Dit is hct uitgangspunt
voor Spruyts tweede argumentatie. Men kan namelijk iets willen zonder dat de
handeling daarop volgt. Het ontbreken van een noodzakelijk verband wordt duidelijk
als men de relaties tussen een bewuste wilsbepalingen en (/i/ter/y&e versc/ty/ise/e«
beschouwt. Bijvoorbeeld: als iemand graag een of ander wiskundig vraagstuk wil
oplossen, dan is hct niet gezegd dat de oplossing ook noodzakelijk zal volgen omdat
iemand dat wil. Dit feit geeft al aan dat er tussen bovws/e w//sfte/?a/j'/jge/i en
waarneembare handelingen of inner/yte versc/iyVwe/e« gecn onverantfer/yte,
/iooozaA:<?/yAe opvo(j?/«g of een causale relalic bestaat.*

Principieler is echter dat men nicts met zekerheid kan weten over de inhoud van
een bewwste w(&6epa///ig zolang de handeling die men met zo'n wilsbepaling beoogt
nog niet hceft plaatsgevonden. Dit komt doordat wilsbepalingen die vooraf gaan aan
de beslissing om een bcpaalde handeling te verrichten niet meer zijn dan een diffuus
geheel van wensc/ie« en begee/Ven. Bovendien kan men geen duidelijk onderscheid
maken lussen bevvus/e tw7/eA:eu;7ge /la/iae/ingert en onbewHsfe w/7/eA:e«rige
/la/ttfe/t/ige/i. De bewuste willekeurige handelingen worden niet voorafgegaan door
een expliciete wilsbepaling. Dit betekent echter nog niet dat zulke handelingen niet-
veroorzaakt en toevallig zijn. Uit deze opsomming van fcitelijke overwegingen leidt
Spruyt de conclusie af dat ftewus/e wj/sftepa/mgen handelingen niet noodzakelijk
kunnen vcroorzaken. En als men zulke wilsbepalingen al zou opmcrken, vormen
zij slechts een toeva///'ge oms/a«t//g/ie/W/ Met deze tweede argumentatie slaat Spruyt

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cil. p. 55,'.... de Stelling, dat ons bewustzijn ons een nood-
wendig verband zou aanwijzen tusschen onze wilsbepaling en de corrcspondeerende
handeling, is onhoudbaar.'

* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 55-56, '....ten eerste is de handeling, die het doel is
van de psychische werkzaamheid (....) zoo weinig noodwendig verbonden met die wilsbepa-
ling, dat zij er niet eens regelmatig op volgt: zij kan uitblijvcn. (....) Evenmin worden de
wilsbepalingen ten aanzien van inncrlijke vcrschijnselen met noodwendigheid door de
corrcspondeerende verschijnselcn gevolgd. (...) Dus bestaat er tusschen onze wilsbepalingen
en de correspondcerendc, voor o/w tvaar/iee/nlwre handelingen, niet die onvcranderlijke,
onvoorwaardelijke opvolging, waarin het causaalverband bestaat.'

cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 57-59, 'Onze bewuste wilsbepaling wordt ons
nimmer met zekerheid bekend, voordat de correspondecrende handeling heeft plaats gehad.
(...) Zij zijn nog niets anders dan wenschen, begeerten, die krachtiger of minder krachtig
kunnen zijn, en waaruit wij met grootere of kleinere waarschijnlijkheid kunnen vermoeden,
hoe onze wilsbepaling zal uitvallen, als wij gcroepen worden om te beslissen. Onze bewuste
handelingen kunncn onmogclijk door scherpe grenzen worden gescheiden van onze onbe-
wust, willekeurige handelingen (....) Onze bewuste, willekeurige handelingen worden nu door
ons verricht zonder eenige voorafgaande wilsbepaling of voorafgaanden wensch. Maar loch
zeker niel zonder voorafgaanden toereikenden oorzaak. Dus is de bewuste wil volstrekt niet
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de feitelijke basis voor Opzoomers wilstheorie weg door Opzoomer in diens eigen
termen te weerleggen.

Met de laatste tegenargumentatie beoogt hij Opzoomers theorie de genadeslag
toe te brcngen. De kern van Spruyts derde tegenargumentatie komt er op neer dat
Opzoomer er ten onrechte van uit was gegaan dat het efge/iaanftg verfca/ic/ tussen
een wilsbepaling en handeling die daarmee overeenkomt een causale relatie is.' Met
andere woorden: Opzoomer had de wil ten onrechte als de oorzaak voor handelingen
opgevat. ;: • i • :

Herhaling maakt dat handelingen of /ic/iaa/nsftewegingen die men eerst bewust
verricht geleidelijk overgaan in o/ifcevvus/e, a«/o/naj«c/;e /lanc/e/i/ige«.^ Het instuderen
van een muziekstuk voor piano is hiervan een goed voorbeeld. In het begin moet
men nog nadenken welke toetsen men moet gebruiken; na een tijdje wordt het muziek-
stuk vloeiend gespeeld, zonder dat men iedere keer hoeft na te denken over de keuze
van de toetsen. Omdat er kennelijk een geleidelijke overgang bestaat van bewuste
naar onbewuste handelingen, kan men daaruit afleiden dat de wil geen oorzaak kan
zijn van bewuste handelingen. De opvatting dat de wil oorzaak is van bewuste
handelingen ondcrslelt namelijk dat bewuste en onbewuste handelingen scherp van
elkaar onderscheiden kunnen worden, en dat acht Spruyt onjuist. Deze opvatting
leidt bovendien tot de foutieve opvatting dat bewuste handelingen door bewuste
wilsbepalingen en dat onbewuste handelingen door mo/ieven zouden worden veroor-
zaakt.* '

Met 'motieven' bedoelt Spruyt overigens versc/uY/enc/e
voors/eZ/i/ige«, /ier/n/jm/jge/i, rfie /iu/i/ie/i i/iv/oerf op c/ie /lant/e/i/ig
ui/geoe/enrf/

Spruyt säbelt Opzoomers verklaring dat wilsbepalingen de oorzaak zijn van
bewuste handelingen neer als de /wees/ ove/7o//ige /»y/wi/iese die zic/i c/enAre/i /aaf.
Want, zo vraagt Spruyt zieh af, wat is er legen om ook bij bewuste, en niet alleen
bij onbewuste handelingen motieven als de oorzaken daarvan aan te merken? Met
andere woorden: we/A: bezwaar is er i/i de mee/iing da/ ooit fei/' de

de noodzakclijke oorzaak van onze lichaamsbewegingen, maar, als hij waargenomen wordt,
eene toevalligc omstandigheid.'

' cf. Spruyt, C.ü. (1871a), op. cit. p. 62,'... de Stelling van Opzoomer toch moet worden
verworpen, omdat het eigenaardig verband, dat er tusschen onze wilsbepaling en de corres-
pondeerendc handeling bestaat, in het geheel geen causaalverband is.'

* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 65, 'Elke bewuste handeling blijft slechts zoo lang
bewust, als zij nog niet tot eene gewoonte is geworden; wordt zij zeer dikwijls herhaald, dan
gaat zij onvermijdelijk over tot de groote schaar der onbewuste, automatische handelingen.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 65, 'Uit den langzamen overgang tusschen bewusle
en onbewuste handelingen, volgt nu gemakkelijk, dat het verkeerd is den wil te beschouwen
als de oorzaak der bewuste handelingen. Want als men dat doet, maakt men cene scherpe
scheiding tusschen bewuste en onbewusle handelingen. De onbewuste handelingen worden
dan vcroorzaakt uitsluitend door hunnc motieven, zekere gewaarwordingen of voorstellingen,
zonder dat de medewerking van cenige wilsuiting noodig is.'

•* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 66.
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a//ee« de mo/Zeve« de /oere/A:e«de oorzaAe« zy« ?' Dit acht Spruyt
consistent met de //iwe«d/ge waa/Tie/m'/jg. Aan bewuste handelingen gaat altijd een
wirwar van motieven vooraf, maar nooit een bewuste wilsbepaling. Door motieven
in plaats van wilsbepalingen als oorzaak van handelingen op te vatten, wordt ook
de /««gza/Tie overga/ig van bewuste naar onbewuste handelingen inzichtelijk.*

Echter, als men alleen motieven als oorzaken opvat van handelingen, wat bedoelt
men dan met 'vw7sHi7wigCTi"? In Spruyts woorden: maar afa da« de tv<7!sui7f/ig m'ef de
oorzaa/fc is o'er /lartde/mge/i, war £a« d/e wiTn/i/z/ig da« we/ zy« ?* Spruyt is het eens
met Schopenhauer dat wilsbepalingen of tv/feu/lmge/i en handelingen keerzijden zijn
van een medaille."* Een wilsuiting valt samen met een handeling zoals men die
handeling innerlijk ervaart of belceft. Men kan daarom ook geen scherp onderscheid
maken tussen wilsbepalingen en handelingen. Een wilsbepaling kan derhalve geen
oorzaak zijn van een handeling. Opzoomers onderscheid tussen het waamemen van
wilsbepaling die aan een daarmee corrcsponderende handeling vooraf zou gaan, acht
Spruyt dus onmogelijk. Een wilsbepaling is alleen kenbaar /« of «a de handeling
zelf.' Met andere woorden: de notie 'wilsbepaling', opgevat als oorzaak voor een
handeling, is een overbodige theoretische construetie.

Spruyts kritiek op Opzoomer brengt hem tot de volgende conclusie. Opzoomers
twee argumentaties om de notie 'oorzaak' en 'noodzakelijk verband' uit ervaring af
te leiden moeten worden verworpen als antwoorden op Hume's geldigheidsvraag:
vvaarop berwsf o«s ge/oo/aa« de nooaWrtd/g/ie/a' van «e/ cawsaa/verbanrf, ferwi/7
de //art/wr o/fj «ooi7 /e/s «/;de/5 £a« aa«wyze«, da« zy'«e ge/dz'g/ie/d /« vroegere
geva//en?* Zonder dit echter verder in het eerste deel van het artikel Mange/rare«
waar«e/n/«gsvo/7«e« te motiveren, beschouwt Spruyt Kants transcendentaal idea-
lisme, zoals dit werd overgenomen en uitgewerkt door Schopenhauer en Hclmholtz,

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 66.
* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 66, 'De inwendige waarncming strijdt volstrekt nie!

met deze meening; zij vcrtoont ons bij onze bewuste handelingen nimmer iets anders dan een
strijd van motieven, maar volstrekt geen wilsbepaling die aan de handeling zou voorafgaan.
De langzame overgang der bewuste handelingen in onbewuste is op deze wijze geheel
begrijpelijk.'

* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 66.
•" cf. Schopenhauer, A. (1813/1847*), t/foe/- rf/e wer/ac/ie Würze/ des 5otres vom ZM-

n>/c/icw/e/! C/u;i(/e, § 21, p. 101, '...zwischen dem Willenakt und der Leibesaktion ist gar
kein Kausalzusammenhang; sondern Beide sind unmittelbar Eins und das Dasselbe, welches
doppelt wahrgenommen wird; ein Mal im Selbstbewustseyn, oder innern Sinn, als Willensakt;
und zugleich in der äussern, räumlichen Gehirnanschauung, als Leibesaklion.'

cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 66, 'Beiden (Spencer en Schopenhauer) stemmen
volmondig overeen in de Stelling, dat de eenige oorzaken van onze handelingen te zocken zijn
in de motieven, dat is in de verschillende gewaarwordingen, voorstellingen, herinneringen,
die hunnen invloed op die handeling hebben uitgeoefend. ( ) Zij beschouwen beiden de
wilsuiting als de ontstaande handeling, subjeetief waargenomen. Zij is dus niel de oorzaak
van die handeling maar is met die handeling identisch. (...) De wilsuiting kan dus niet voor de
handeling worden waargenomen, maar alleen tegelijk met, of na de handeling.' •;•

" cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 49.
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zonder meer als het enig mogelijke antwoord op Hume's vraag. In Schopenhauers
L/6erc//e v/er/ac/ie Würze/ des 5aizes vom zure/c/ie/u/e/i Cru/ic/e (1813/1847*)' en
in Helmholtz'/^/iys/'o/ogtsc/ie OpfiA (1860)^ werd namelijkde apr/or/reif o/izer Äennis
van /iet causaa/veroand op o/iwe</er/egoare wyze '

Het tweede deel van /la/igeoort?/: waarnewji/ig^vormen is voor een groot deel gewijd
aan een uiteenzetting van de 7>an.sc<?/kfe/!fa/e/4sf/ie//A:, zoals Kant die in de ATm/A
rfer ra/ie/i Vernwn// had geformuleerd en aan een weergave van Schopenhauers
beschouwing (1813;1847^) over het principe van voldoende grond. Met deze
uiteenzettingen wil Spruyt zijn eerder getrokken conclusie onderstrepen dat men het
causaliteitsvraagstuk niet kan oplossen door verder te zoeken naar de oorsprong van
/ie/ causaa/veroa/id. De empiristische benadering van dit vraagstuk heeft al met al
niets opgeleverd. Bovendien concludeert hij dat de eene /ie/// der e/npirac/ie
wysgeeren (Z/C/J,) o/iver/io/en aans/uif 6y //«/«e; de andere /je//d onrA:e«< 0/3
on/ioudfeare gro/iden de verd/e/J5^e, d/'e er in zy/ie vraag //g/, en s/ree/f er /ne/ a//e
Arac/if naar, de we/ensc/iap va/i /ier /ne/isc/ie/y'A: Äenvermögen /erwg re voere/j naar
/ief /agere sfandpi/n/, waarop zy voor //»me s/ond/

Spruyt voegt echter geen nieuwe elementen toe aan Kants opvatting over tijd en
ruimte en evenmin aan Schopenhauers beschouwing over het principe van voldoende
grond. Hij gebruikt Kants leer als argument om te benadrukken dat de waar/ie/d van
/Can/'s /eer over fyd en n/imfe met waarsc/iyn/y'Me/d (Vo/gf,) da/ Ay ooA: /n Ae/
vraag5/«A: van /»ef caiwaa/veroa/jd rec/U /iee/i /egen //lime;' en, zo kan men er aan
toevoegen, als argument legen de empiristische filosofen nä Hume. Uit het feit dat
men er van overtuigd is dat de wet van oorzaak en gevolg noodzakelijk is, moet

' cf. Schopenhauer, A. (1813/18472), op. cit., § 21, p. 89, 'Ich habe alle diese das Sehn be-
treffende so ausführlich dargelegt, um deutlich und unwiderleglich darzuthun, dass in ihnen
vorwaltend der Versland thätig ist, welcher dadurch, dass er jede Veränderung als Wirkung
auffasst und sie auf ihre Ursache bezieht, auf der Unterlage der apriorischen Grundanschau-
ungen des Raums und der Zeit, das Gehirnphänomen der gegenständlichen Welt zu Stande
bringt, wozu ihm die Sinnesempfindungen bloss einige Data liefert. Und zwar vollzieht er
dieses Geschäft allein durch seine eigene Form, welche das Kausalitätsgesetz ist, und daher
ganz unmittelbar und intuitiv, ohne Behülfe der Reflexion, d.i. der abstrakten Erkenntnisss,
mittels Begriffen und Worten, als welche das Material der sekundären Erkenntniss, d.i. des
Denken, also der Vernunft ist.'

- cf. Helmholtz, H. (1860), P/iys/o/ogisc/ie O/tfiit, § 26, p. 453, 'Das Causalgesetz ist
wirklich ein a priori gegebenens, ein transccndcntales Gesetz. Ein Beweis desselben aus der
Erfahrung ist nicht möglich; denn die ersten Schritte der Erfahrung sind nicht möglich, ohne
die Anwendung von Inductionsschlüssen, d.h. ohne das Causalgesetz; und aus der voll-
endeten Erfahrung, wenn sie auch lehrte, dasz alles bisher Beobachtete gesetzmässig
verlaufen ist- was zu versichern wir doch lange noch nicht berechtigt sind - würde immer
noch erst durch einen Inductionsschluss, d.h. unter Voraussetzung des Causalgesetz folgen
können, dasz nun auch in Zukunft das Causalgesetz gültig sein würde.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 67. ... ,.., ,„ .,.,. , ., ^ ,.,.,., ^ „. , . , „ „ , .
'cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 414. '_,, -.. . ̂  .„ • ^„,v. ,. ..i, ..„..,-,; ; .;
'cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 467. vt ' . . i ' . ' ";.V {. . ,, , .^' ..."
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volgen dat <//e we/ een vorm is (...) rf/e door /ie/ 5«6/ec/ uiV </e eigen m/dtfe/e« tvordf
voor/gefcrac/i/.' Men heeft alleen kennis van het noodzakelijk en algemeen geldende
causaliteilsbeginsel door het besef dat bij gelijke omstandigheden gelijke gevolgen
zullen optrcden. Bovendien gebruikt Spruyt Schopenhauers leer van voldoende grond
als argument voor de opvatting dat men intuitief uitgaat van het causaliteitsbeginsel,
en dat dit besef pas manifest wordt door het ervaren van oZ/zondere geva//en.*

In het tweede deel van ^««gebore« waar«e/n/«g5vor/ne/j komen echter geen
nieuwe argumenten naar voren die voor de discussies van belang zijn. Wei wordt
in dit dcel Spruyts schatplichtigheid aan Kant en Schopenhauer duidelijk, omdat hij
hen als autoriteitcn gebruikt om zijn eigen standpunt meer gewicht te geven. •

Samengevat koml Spruyts argumentatie in hoofdlijnen op het volgende neer. Centraal
in Spruyts betoog staat Hume's geldighcidsvraag: hoe kan men rechtvaardigen dat
men, op grond van eerdere waarnemingen van het optreden van een bepaald
verschijnsel nadat een bepaald ander verschijnsel is waargenomen, concludeert dat
het ene verschijnsel in toekomstige gevallen altijd zal volgen na het optrcden van
het andere verschijnsel? Vanuit deze vraagstelling bekritiseert Spruyt Opzoomers
twee argumentaties die moesten aantonen dat zowel de twee noties 'oorzaak' en
'noodzakelijkheid' als het causaliteitsbeginsel op ervaring zouden berusten.

Dc kritiek op Opzoomers ecrstc argumentatie bctreft ten eerste zijn opvatting
dat het regelmatighcidsbcginsel berust op het causaliteitsbeginsel. Opzoomer is van
oordeel dat dit laatste beginsel uiteindelijk is gefundeerd op inductie. Spruyt wijst
er op dat hicrmee inductie weer door een andere inductie wordt gcrechtvaardigd,
en dat Opzoomers redenering daarom circulair is. Spruyt merkt bovendien op dat
Opzoomer Hume's geldigheidsvraag "wegdefinieert".

De kritiek van Spruyt op Opzoomers tweede argumentatie bestaat uit twee dclen.
Het eersle deel betreft een kritiek op Opzoomers Stelling dat de notic 'noodzakelijk
verband' berust op inwendige waarneming. Spruyt merkt op dat Opzoomer ten
onrechle de notie 'noodzakelijk verband' gelijk stelt met de notie 'innig verband'. Dit
acht hij een inisleidende formulering, waardoor Opzoomer ten onrechtc dc suggestie
wckt alsof hij hicrmee Hume's vraag bcantwoordt. Spruyt wijst er vcrvolgens op dat
Opzoomer er van uitgaat dat dc notie 'innig verband' door herhaalde waarneming

' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 467.
cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 467, '.... onze kennis van de wet der causalilcit

(bepaall zieh), voor zoover zij algemeen en noodzakelijk is, slechts tot het bewuslzijn, dat bij
gelijke omstandigheden gelijke verschijnselcn te vcrwachten zijn; dat de wet in het algemeen
gelden moct. Onzc kennis van de werking der wet in bijzondere gevallen berust alleen op
ervaring. (....) Slechts door, als Schopenhauer, het bewijs te leveren, dat onze allereerste
waarneming moet zijn voorafgegaan door de intuitieve toepassing der wet van oorzaak en
gevolg, kan met zekerheid worden aangetoond, dat ook de vorm der causaliteit met de vormen
van lijd en ruimte behoort tot de waarnemingsvormen '
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ontstaat. Ook dcze rcdenering is circulair. Immers, als men zegt dat de notie 'innig
verband' via inductie ontstaat, gaat men cr impliciet van uit dat inductie reeds
mogelijk is. Inductieve uitspraken waarin een causaal verband wordt gclegd tussen
verschijnsclen ondcrslellen al de notie 'causaliteit'. Ook op dit punt laat Opzoomer
inductie wederom op een andere inductie berusten.

In het tweede deel van zijn kritiek op Opzoomers tweede argumentatie constateert
Spruyt dat eerstgenoemde vreemd genoeg met geen woord rept over Hume's
belangrijke argumenten tegen het afleiden van de notie 'noodzakelijkheid' (en
'oorzaak') uit de relatie tussen wilsbepalingen en daarmee corresponderende
handelingen.

E6n van dc meest discutabele punten in Opzoomers redenering acht Spruyt de
constatering dat het ervaren van een noodzakelijk volgen van een handeling op een
bewuste wilsbepaling als de bron moct worden gezien voor het ontstaan van de notie
'noodzakelijkheid'. Spruyt tracht deze constatering door drie tegenargumentaties te
wcerleggen.

De eerste tegenargumentatic gaat er van uit dat onbewuste wilsbepalingen be-
staan. Het merendeel van handelingen vindt plaats zonder dat men daarvoor een
bewuste wilsbepaling kan aanwijzen. Omdat Opzoomer kennelijk niets wil weten
van het bestaan van onbewuste wilsbepalingen, betekent dit dat hij daarom het
merendeel van onze handelingen als niet-veroorzaakt moet opvatten. Ook voor een
empirisl als Opzoomer moet dit een onacceptabele conclusie zijn. En, als men al uit
zou gaan van de opvatting dat een handeling noodzakelijk volgt op een bewuste
wilsbepaling, dan leidt dit er toe dat Opzoomer evenzecr moet ontkennen dat alle
verschijnselen een oorzaak hebben. Immers, Opzoomers bewijs toonde alleen aan
dat sommige handelingen op een wilsbepaling volgen.

Spruyts tweede tegenargumentatie gaat er van uit dat bewuste wilsbepalingen
en daarmee corresponderende handeling niet noodzakelijk met elkaarzijn verbonden.
Dit blijkt uit de feiten. Men wordt zieh pas bewust van een wilsbepaling nadat een
handeling heeft plaalsgevonden. Er is bovendien geen duidelijk onderscheid tussen
bewuste willekeurige en onbewuste willekeurigc handelingen. Ten slotte worden
bewusle willekeurige handelingen niet voorafgegaan door expliciete wilsbepalingen.
Daarom concludcert Spruyt dat cr geen noodzakelijk verband beslaat lussen
handelingen en bewusle wilsbepalingen. . -̂: .;;;•.k*.-!' v

De derde tegenargumentatie moct de genadeslag vormen voor Opzoomers theorie,
want dc relatie tussen wilsbepalingen en handelingen is in het geheel geen causale
relatie. Wilsbepalingen zijn geen oorzaak voor handelingen, omdat zij met
handelingen samenvallen. In plaats van wilsbepalingen vormen alleen motieven de
oorzaken voor bewuste en onbewuste handelingen. Opzoomers notie 'wilsbepaling'
vormt derhalve een overbodige theoretische construetic.

In het tweede dcel van /\«/jge6ort7i waanie/w/zigsvonHt'/i ondcrstreept Spruyt
nogmaals het deficit van de empiristische benadering van het causaliteitsvraagstuk.
De ontstaansbenadering die in dczc denkrichting ligt besloten, heeft tot niels geleid.
Spruyt onderschrijft ten slotte volledig de conclusies van Kant en vooral van die van
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Schopenhauer dat de notie 'causaliteit', in Spruyts terminologie, een aangefcore/i
is.

Spruyt sluit op het punt van de formulering van het causalileitsvraagstuk expliciet
aan bij Hume. Met Kant beschouwt Spruyt Hume's formulering daarvan terecht als
een geldigheidsvraag: door we/A;e rederceenVig verAryge/i wy de s/oHfmoedfg/jetd
va/i /e /nee/Jen, da/ versc/iy/ise/en, d/e wy een/ge mafe« etta/ider /»eftoen zien vo/ge/j,
00* /// de tot'Äoms/ op e/to/jder vo/ge/j zw/fe«? Voorts sluit Spruyt expliciet aan bij
Kant als het gaat om de Stelling dat de notie 'causaliteit' a priori is. Rcdenerend vanuit
een geldigheidsbenadering luidt Spruyts principiele verwijt tegen Opzoomer dat hij
ontstaans- en geldigheidsvragen met elkaar verwart. Dit leidt tot inconsequente,
circulaire argumentaties; bovendien is het beantwoorden van de vraag hoe zowel
de twee noties 'causaliteit' en 'noodzakelijkheid' als het causaliteitsbeginsel ontstaan
nog geen antwoord op de vraag wat de redenen zijn voor de geldigheid van het
gebruiken van deze noties en dat beginsel. Uit Spruyts behandeling van het
causaliteitsvraagstuk blijkt overigens dat dit zieh goed leent voor een probleemge-
richte benadering. >,• .«-<•-'• -. ^ v ,*• ~ ..•

Een tweede kanttekeningbetreft Spruyts argumentatiestrategie die moet aantonen
dat Opzoomers argumentaties om de twee noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' en
het causaliteitsbeginsel uit de ervaring af tc leiden inconsequent en circulair zijn.
Het gaat hier primair om een "logische" kriliek. Zodra de inconsistenties in
Opzoomers argumentaties zijn aangetoond, volgt bij wijze van cen reduetio ad
absurdum dat 'causaliteit', 'noodzakelijkheid' en het causaliteitsbeginsel a priori zijn.
Hoewel Spruyt door deze argumentatiestrategie in veel gevallen de vinger op de zere
piek in Opzoomers redeneringen legt, ontbreckt het toch aan een directe en
inhoudelijke argumentatie voor het a priori karaktcr van de twee genoemde noties
en het causaliteitsbeginsel. Een positieve uitzondering op deze strategic komt naar
voren in cen aantal van Spruyts inhoudelijke argumenten tegen Opzoomers
wilstheorie. Echter, op het punt waar het spannend gaat worden en waar men een
uitvoerige onderbouwing van het a priori karakler van de notie 'causaliteit' zou
verwachten, verwijst Spruyt aan het slot van het eerste deel van Aa/igefcore/i
waa/vie/mVigsvor/ne/i cn in het gehele tweede deel van dat artikel zonder verdere
omhaal naar Kant, Schopenhauer en Helmholtz. Dit vormt een treffend voorbeeld
van het gebruiken van autoriteitsargumenten. . ;' ., , ,

Daarnaast moct worden gewezen op Spruyts eigenzinnige Kant-interpretatie,
waardoor het kantiaanse onderscheid tussen vormen en begrippen vervaagt. Kant
maakte een onderscheid tussen aanschouwingcn (/l/isc/iaui/ngen) en begrippen
(ßegryje). Spruyt verstaat onder de notie 'waarnemingsvorm' zowel aanschouwings-
vormen als verstandsvormen.

Ten slolte kan worden opgemerkt dat Spruyts weergave van wat Hume met de
notie 'oorzaak' bedoelt, selectief is. Hume beweert dat zowel contigu'ileit en successie
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als noodzakelijkheid de essentiele kenmerken van de notie 'oorzaak' zijn.' Spruyt
noemt hiervan vreemd genoeg alleen de laatste twee elementen. Kennelijk acht hij
contiguiteit niet van belang. Echter, als conliguiteit als een essentieel element van
causaliteit wordt gezien, dan betekent dit dat de analyse hiervan zieh tot voorbeelden
van concrete mechanische beweging beperkt. Immers, zulke verschijnselen vinden
plaats in tijd-ruimtelijke nabijheid, zoals naar voren komt in Hume's beroemde
voorbeeld van kaatsende biljardballen. Spruyt omzeilt deze beperking echter door
impliciet over te gaan op causaal gedetermineerde ketens.

In de volgende paragraaf wordt Opzoomers reactie op Spruyts kritiek onder de
loepgenomen. ~ ' , . -

o ' 3 OPZOOMERS REPLIEK OP SPRUYT
fort - w : -..•.->•. . .. , .
• f t H , ' « v • - . • > ! • • • , • : . ' ' - ' ' i , i r . | - , . ' ; L , . ; ; ; ; j t ! i s i i [ r i * . • ; • . . - \ - J L • : » . • • . , ' l ' i J i m . - i ' i «

Spruyls kritiek valt bij Opzoomer niet in goede aarde. Verontwaardigd en met
unverholen woede reageert hij in £en mmive Ar/V/eÄ van ae wy'5fcegeerte rfer ervan/ig
6e5c/io«wc/(1871). Zijn weerwoord opent met een persoonlijke aanval op Spruyt
die bedoeld is om hem als serieuze discussiepartner ongeloofwaardig te maken. Hij
schildert Spruyt af als een filosofische snotneus die net komt kijken, aanmatigend
is, de verkeerdc grapjes maakt, op een foute manier polemiseert en redeloos aanschopt
tegen het filosofische establishment in Nederland: wa««eer z'/i ee« gezefec/iap een
o/i&eÄm/ man /iee/c p/flfl/5geno/nen, <//e /er^/ortrf /»e/ «//ee/? /ie/ Aoog5/e »voorrf nee/n?,
/naar fevens /et/ereen fee/erf/g/nge/i «aar /ier /loo/a* werp/, rfa/i /ioor/ /ne/i een ///a*
/a/ig ver6aa.se/ e/i s/ifewyge/K/ /iem aa/i. Afaar e/'/irfe/y^ raaA:/ /ie; gerfu/a" /e/i e//ia'.
Me/i 5/aa/ O/J e/i vraag/ ziaar rang en //7e/, o/n 200 vee/ aa/i/nar/g/'/ig /e rfeA:^e//.^

Nogmaals: 'innig en vosf v«r/>ana"
Spruyt had in Aangefeoren waarnem//ig5vor/ne/i Opzoomers opvatting op de korrel
genomen dat sommige verschijnselen i7m/ger met elkaar verbünden zijn dan andere.
Uit het waarnemen van zo'n innig verband zou men afleiden dat men te maken heeft
met een noodzakelijke relatie tussen twee verschijnselen. Hieruit zou men weer
kunnen concluderen dat er sprake moet zijn van een causaal verband tussen zulke
verschijnselen. Spruyt had voor deze opvatting geen goed woord over, omdat
Opzoomer de innigheid van zo'n verband impliciet gelijk had gesteld met de
noodzakelijkheid van causale relaties. Bovendien leek Opzoomers notie 'innig

' cf. Humc, D. (1739/1740), op. cit., book I, part HI, section II, p. 76-77, 'Having this
discovcr'd or suppos'd the two relations of conliguity and succession to be essential to cause
and effects, I find I am stopt short, and can proceed no farther in considering any single
instance of cause and effect. (....) There is a necessary connexion to be taken into considera-
tion; and that relation is of much greater importance, than any of the other two above-
mention'd.'

- cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 7.
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verband' verdacht veel op Mills notie 'standvastige en onvoorwaardclijke opvolging',
met alle bezwaren van dien. Ten slotte had Opzoomer met zijn verhüllende
taalgebruik gesuggercerd dat Hume's geldigheidsvraag zou zijn opgelost. Dil waren
niet mis te verstane tegenargumenten.

Met merkbare tegenzin over zoveel onbegrip zet Opzoomer zieh in de M'euwe
AWfieA: er toe om nog eens uit te leggen wat die notie 'i/w/g en vasf verfca««/ inhoudt.
Hct gaat hem overigens niet zozeer om de zaak zelf, maar vooral om het publiek te
laten zien dat Spruyt op een o«ee/7y"A:e /Manier polemiseert legen het grote gelijk van
de Utrechtse professor.

Met de notie 7nn/g en vasf vertana" wordt alleen aangegeven, zo betoogt
Opzoomer, dat aan ieder verschijnsel (cortseguens) een of meer gelijktijdige
verschijnsclen vooraf gaan (an/ecede«.s). Zulke verschijnselen zijn echter niet alle
op dezelfde wijze verbünden met de consequens; dat wil zeggen, de consequens kan
optreden ook al ontbreekt een of meer van de antecendenten. In dat geval is er sprake
van een toevallige relatie tussen antecendenten en de consequens. De consequens
treedt niet op als daar niet bepaalde antecedenten aan vooraf zijn gegaan. Dit wijst
er op dat sommige antecedenten i/i/Hger dan andere samenhangen met de consequens.
Hieruit kan men afleiden dat zulke antecedenten een ge/iee/ eige/iaarc/Zge «afM«r
moeten hebben, die men de 'oorzaak' van een bepaald verschijnsel noemt.' Met andere
woorden: als het gaat om causale relaties dan worden daarmee alleen onvera/ider/yfe,
onvoorwaarde/Z/ße o/?vo/g//ig bedoeld.

Opzoomer wi7 (me() uäiveüfe» over tie o/i£u/ufe van rfr. iSpr«}'/, den na/Murvor-
5c/jer.̂  Wat hij echter nog wel wil opmerken is dat Spruyts kennelijke gebrek aan
filosofisch raffinement blijkt uit diens onbegrip dat in de filosofie hct inzicht dat een
verschijnsel met sommige antecedenten /jauwer samenhangt dan met andere allang
gesneden koek is. Ook is Spruyt er niet van op de hoogte, aldus Opzoomer, dat Mill
al had aangetoond dat de causale samenhang tussen verschijnselen alleen neerkomt
op o/ivoortvaarc/e/y^e opvo/gwig. Bovcndien heeft het weinig zin om zieh nog af
te vragen of de notie 'o/ivoorwaart/e/y'Äe opvo/g/ng' verschilt van de notie
'/!ooaWnt//g<? opvo/g/ng'. Ten slotte acht Opzoomer hei overbodig om zieh verder
in te lalcn met de vraag of Mill cn hijzclf er in zijn geslaagd om de o/i voorwaaraWyA:-

' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 11, 'Ieder verschijnsel, van welken aard het ook
zij, wordt voorafgegaan door een groot aantal van gelijktijdige verschijnselen. Te zamen zijn
die anteccdenlen. Maar van al die antecedenten is het niet met alle even vast verbünden. Vele
antecedenten kunnen ontbreken, terwijl loch het verschijnsel volgt. Zoodra daarentegen
andere ontbreken, blijft het verschijnsel uit. Komen ze er weer bij, dan volgt ook weer het
verschijnsel. Met deze is het verschijnsel dus veel vaster, nauwer, inniger verbunden dan met
de andere. Ze zijn niel maar, gelijk de laatste, anlecedenlen alleen; ze zijn antecedenten van
zoo geheel eigenaardige natuur, dat wij er ook een eigen naam, dien van oorzaak, aan geven.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 12.
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ne/o* van /ie/ causaa/ver/janc/ te bewijzen, en daarmee ook te hebben aangetoond
dat causale relaties noodzakclijk zijn.'

Spruyt kön zijn redenering niet misverstaan, maar hij vond het voor zijn doel
kennelijk beter er de meest vafec/ie en oneer/yA:e «///egging aan te geven, zo merkt
Opzoomer op. Hij acht het zinloos om al deze vaslstaande inzichten nog eens te
beargumenteren. War zo« /ie/ /ny 6a/e/i zyn /ange rerfeneeringen /e ftes/rya'en en
er eve/i /ange re</e/jeer/ngen /egenover /e s/e//en? Versc/ii/ van gevoe/en, «if
waar/ie/a's/ie/o'e geboren, A:an op rf/en weg to/ ee/i ftes/m/ng worrfe/i gebrac/i/. Maar
/ege/i 2J//A: een po/e/meA: /ie/p/ geen 6e/oog.^ Opzoomer voegt daar nog aan toe: a/s
een a7e//ni/n Awis is £>/nnengerfrongen, /aa/ iA: my nie/ /n me/ een ywrirfisc/ien /»vis/
over myn e/gena"omsrecn/, maar werp nem fe«//en aV? a*ewr. Spruyts kritiek moet
Opzoomer dus heel erg hoog zitten. Even/m/j s/ry'rf /A me/ fcewyzen /egen oneer/i/A:e
opva//i/ig van woorc/en. Wa/ zoHO*en rfe /rejfj'ena's/e feewyzen «i/ric7i /en ? Dr. 5pr«y/
fe/i/// o/zi/a' aan /ie/ /aa/5/e woora*, zoo/ang ny Z/C/J /ie/ rec/j/ /oeAren/, my/;e woorrfen
o//e veraVaaien o/vafac/i /e verA:/are/i. 7egenover z«W: een /iande/wi/ze 6aa/ a//een
on//nasA:ering, ee/15 voor a//ya*.̂  - . . . . , .•,.. .„< , . . w , u •>•!..

Op welke manier Spruyt volgens Opzoomer oneer/y'A: po/emiseerrfe en hoe
Opzoomer hem denkt te ontmaskeren komt in de volgende seclie aan de orde.

Kritiek op Spruyts argumentatiestrategie
Spruyts algemenc kritiek op hct empirisme kwam er op neer, zo betoogt Opzoomer,
dat deze denkrichting de drie noties 'causaliteit', 'tijd' en 'ruimtc' ten onrechtc als
feegr/ppen en niet als aa//gefcoren waarne/m'ng5vor//ien beschouwt. Opzoomer acht
Spruyts semantische kritiek irrelevant. Het maakt Opzoomer niet uit of men het
aangefcorene als een begrip of als een vorm opvat: aan t/en naam van ne/ Äina* is
ons nie/5 ge/egen. /l//es A:o/n/ rfaarop a//ee/i aa/i, o/ne/ A://ic/ ina'errfaaa' /ee//. Wat
Spruyt kennelijk niet door had, was dat de notie 'begrip' dubbelzinnig is. Spruyt had
hem geinterpreteerd alsof hij die notie alleen in de betekenis van een op basis van
ervaringgevormde abstractie had gebruikt; dat wil zeggen, gebruikt als een empirisch
begrip. Dit acht Opzoomer verkeerd. Hij wijst er op dat de notie 'begrip' een vee/
rui/nerfc) betekenis heeft, omdat hiermee doorgaans zowel empirische begrippen

' ef. Opzoomer, C.W. (1871), op. cil. p. 12-13, 'Ik wil thans niet uitweiden over de
onkunde van dr. Spruyt, den natuurvorscher, die er vreemd van opkijkt, als jemand hem
herinnerl, dat een verschijnsel met sommige antecedenlen nauwer samenhangt dan met
andere. Ik wil evenmin mij ophouden bij de miskenning van de leeren van Mill en van mij,
die beiden den causaalsamcnhang nooit in iets anders hebben gezocht dan juist in de
onvoorwaardelijke opvolging, en die herhaalde malen in de meest uitdrukkelijke bewoor-
dingen daarvoor zijn uitgekomen. Ik wil evenmin vragen of onvoorwaardelijke opvolging dan
verschillend is van noodwendige opvolging, en of Mill en ik, zoo het ons gelukte de onvoor-
waardclijkhcid van het causaalverband te bewijzen, die ook dr. Spruyt zelf aanneemt, dus niet
het bewijs gelcverd hebben der noodwendigheid van het causaalverband.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 13.
'cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 14. • - ' • . • ' ' ' '
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als aangeboren waarnemingsvormen worden bedocld. Dat dit zo is, ̂ aanwi ts Aem
noo// iefs 6eA:e«J geworde«. Het is daarom niet van belang /«oe gy /ief

rt; veel belangrijker is de vraag o/Aef aa/jge6ore«e öertaaf.' Anders
gesteld: /leftbe/i wy /« owze /tafuur^e/iHÜ ee/i aa/igeftore«, /n'ef aa/j rfe ervar/rtg
o/ir/ee/irf oes/a/ic/t/ee/ om /te/ eve/i /ioe rfaf t/a/i ge«oe/?jrf worcfe?^ Empiristen en
idealisten geven op deze vraag een totaal verschallend antwoord. Empiristen zoals
Opzoomer zelf, zeggen: neen. Idealisten zoals Spruyt, beantwoorden deze vraag met:
ja/ Immers, het empirisme gaat er van uit dat alle kennis van natuurverschijnselen
uitsluitend is gebaseerd op zintuiglijke waarneming/ Met andere woorden: voor
verstandsvormen of begrippen a priori is in het empirisme geen plaats. Het idealisme
gaat er van uit dat niet al o//2e «a/wurA^n/j/5 is gebaseerd op zintuiglijke waarneming.
Sommige elementen in die kennis, zoals de notie 'causaliteit', zijn gecn resultaat van
ervaring, maar vormen het oorspronAe/y'A: 6ezi/ rfes geertes.' Zo'n antwoord op de
vraag echter verklaart niets, aldus Opzoomer. Empiristen ondernemen ten minstc
serieuze pogingen om aan te tonen dat noties die men doorgaans als aangeboren opvat
toch uit de ervaring zijn af te leiden. Idealisten baseren zieh bovendien voornamelijk
op een negatieve en indirecte bewijsvoering; zij gaan e«A:e/ o/il&e/ine/u/ te »verÄ. Met
inhoudelijke, dircete argumenten komen zij niet voor de dag. De argumentatiestrategie
van idealisten is er in de cerste plaats op gericht om aannemelijk tc maken dat de
argumenten die er volgens het empirisme voor pleiten dat alle begrippen herleidbaar
zijn tot ervaring spaak lopen. Zodra dat is gedaan, concluderen zij zonder meer dat
sommige begrippen een inherent deel vormen van het denken, en daarom aangeboren
zijn.*

' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 15, 'Noem dit (het aangeborene) naar harlclust
aangeboren - of oorspronkelijk - bezit, eigendom, of hoe ge maar wilt, van den geest, noem
het begrip, vorm of wat dan ook, aan den naam van het kind is ons niets gelegen; alles komt
daarop allecn aan, of het kind inderdaad leeft.'

* cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 16.
' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 16, 'Op die vraag nu antwoordt de empirische

wijsgeer onlkennend; Kant en alle andere idealisten, hoe ver ook in andere dingen uitcenlo-
pend, antwoorden bevestigend.'

•* cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 14, 'Het karakter van de wijsbegcerte der ervaring
is, voor zoover het de natuur betreft, hierin te zoeken, dat volgens haar al onze natuurkennis
van zinnelijke waarneming der verschijnselen uitgaal.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 15, 'Volgens haar (het idealisme), is er in onze
natuurkennis een bestanddeel, dat niet aan de waarneming der natuur, noch aan het enkel
scheiden en verbinden van den geest te danken is, maar dat de geest uitsluitend aan zieh zelf
ontleent. Dit bestanddeel heet dan ook niet verkregen, maar aangeboren, of (....) oorspronk-
elijk, het oorspronkelijk bezit des geestes.'

' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 16, 'De idealisten daarentegen gaan cnkel
ontkennend te werk. Zij trachten het onvoldocnde der empirische verklaring te bewijzen, om
vervolgcns op de vraag, hoc de begrippen of vormen, waarover gehandcld wordt, zoo zij niet
aan de ervaring ontlcend zijn, dan toch het deel zijn geworden van onzen geest, niets anders
aan te voeren dan het eentonige: ze zijn altijd deel van onzen geest geweest.'
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De twee vragen: /ioe 4om( o/ize gees/ aan die voorste//i/ige/i ?' en: waarom /iewie/i
we voor /eder versc/ii/Vise/ ee/i oorzaaA: ao/i ?* worden door Spruyt afgedaan met het
weinigzeggende en gemakkelijke antwoord: da; /s /IM een/naa/zoo de ///ric/ifi/jg va/i
onze« gee«.^ Opzoomer concludeert dat Spruyts argumentatie voor het bestaan van
aangeboren waarnemingsvormen vaag is. Als Spruyt geen heldere voorstelling kan
verbinden aan zijn termen en begrippen, dan kan zijn verklaring ook niets voorstellen.
Spruyts idcalisme lcvcrt niet meer op dan loze woorden.'' Opzoomer laat dan ook
deze waarschuwing hören: /4/s we op die/i weg moe/e/i voortgaa«, 2«//e/j o/ize /and-
ge/ioo/e/j zeer spoedig i« de duis/e/THS der /dea/w^wc/ie feespiege/wige« verzo/iAre/i
zy/;. (.....) //eer/yAre toeAroms/ d/e o/is wac/i/, a/sZH/A: ee/i idea/isme ooir wor/e/5c/uef
in de« oode/n va/i Meder/a/irf/'

Opzoomer gaat tot besluit van zijn repliek nog kort in op Spruyts kritiek op zijn
wilstheorie. Spruyt had deze theorie op verschillende punten aangevallen. Ook hier
voell Opzoomer zieh geen recht gedaan. Het enige wat hij had willen aantonen was
het volgende. Als na cen wilsbepaling een handeling volgt, dan beseft men dat de
wilsbepaling de oorzaak is van die handeling. Dit wijst er vervolgens op dat er sprake
is van een causale relatic tussen een wilsbepaling en een handeling. Opzoomer is
van mening dat Spruyt hier allecn legen had aangevoerd dat het mogelijk is dat na
een wilsbepaling soms geen handeling volgt. Dit acht Opzoomer een trivialiteit, en
hij ziet hierin ook geen weerlegging van zijn wilstheorie. Nogmaals: als het gaat om
causale relaties, zo benadrukt Opzoomer, dan betreft het alleen o/iverander/i/A:e,
o/ivoorwaarde/y'A: opvo/g//7g."

Voor Opzoomer is het geen genoegen om met Spruyt te debatteren. Dit laat hij
duidelijk merken aan hei eind van de Mewwe Ar/YieA:: (...) /ie/ is //11//1 doe/ wie/, dr.

'cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 16. ' ' i V .' •••• ^ ^ i - .
* cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 19. • - ' • • " ^ ' - W b -
' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 19, 'Dc idealist (...) maakt er zieh gemakkelijk

van af. Ons kenvermogen is nu eens zoo ingericht, dat wij ieder verschijnsel beschouwen als
het gevolg van een oorzaak. Meer weet hij ons niet te verteilen. Hij herhaalt slechts het door
niemand betwiste feit, maar denkt niet eens aan de gevraagde oplossing. Waarom nemen we
voor iedcr verschijnsel een oorzaak aan? was de vraag. Omdat we het moeten doen, omdat de
naluur hel zoo wil, luidt het antwoord.'

•* cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 19-21, 'Welke klare voorstelling kunt gij er mee
verbinden, als u verzekerd wordt, dat gij de wet van oorzaak en gevolg als een aangeboren
waarnemingsvorm in u hebt, dat zij tot de oorspronkelijke inrichting ban uwen geest behoort?
Het blijven woorden, anders niet. (....) Op woorden en onderscheidingen van woorden loopt
alles uit. Daarop worden we rijkclijk onthaald. Van duidelijke voorstellingen is er zelfs geen
sprake.'

" cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 21-22.
'' cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 27-28, 'Ik beweer, dat als na de wilsbepaling de

handeling plaats heeft, ons zclfbewuslzijn ons getuigt, dat ze ook door de wilsbepaling plaals
heeft, door haar voortgebracht, veroorzaakt is, zoodat zieh hier een verband van oorzaak en
gevolg openbaart. En wat voert dr. Spruyt tegen die bewering aan? Dat het wel cens gebeuren
kan, dat na de wilsbepaling de handeling geen plaast heeft. ( ) ...causaalverband bestaat in
een onveranderlijke, onvoorwaardelijkc opvolging '
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Spruy/, /e over/w/gen en een »ve/e/isc/iappe///£ gesc/i/7 /imcAe/i o/is to/ fces/issing
/e fcre/igen. Da/ ZOM o/ibego/i/ien vvefA zy/i. (....) Ais gee« /«ooger fte/ang /ie/ my to/
p//c/i/ /«aaA:/, za/ /A: my (...) wer meer me/ c/r. Spr«^/ in/a/e/t.' Opzoomer hceft woord
gchouden, want nergens kan een aanwijzing worden gevonden van verdere discussie
tussen beiden. . .,., . w - w * ; - rv t* / ; ^ w ^ ^ n ^ - Y - ; '

Opzoomers weerwoord is gekleurd door emotie. Bovendien gaat hij niet op alle
puntcn van Spruyts kritiek in. Dit acht hij ook niet nodig, want het enige wat hij wil
aanlonen is dat Spruyt hem moedwillig verkeerd heeft begrepen. Opzoomer komt
daardoor niet veel verder dan het herhalen van zijn eerder ingenomen standpunten
(185 P/1863; 1867^), waarbij hij er zonder meer van uitgaat dat zij geen nadere
argumentatie nodig hebben. Voorts houdt hij vast aan de door Spruyt bekritiseerde
gedachte dat de twee noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' berusten op ervaring. Dit
blijkt uit zijn opmerking dat het empirisme er van uitgaat dat alle kennis van
natuurverschijnselen uitsluitend is gcbaseerd op zintuiglijke waarneming, en dat dit
derhalve ook geldt voor de noties 'oorzaak' en 'noodzakelijk verband'.

De kritiek van Opzoomer op Spruyts argumentatiestrategie bevat echter wel een kern
van waarheid. Het is inderdaad zo dat Spruyt vooral indirecte bewijzen aanvoert voor
het a priori karakter van de notie 'causaliteit', en vrijwel geen directe bewijzen.
Terecht verwijt Opzoomer Spruyt dat diens antwoord op de geldigheidsvraag wat
de rechtvaardiging is van het causaliteitsbeginsel wel al le gcmakkclijk is. Bovendien
is Opzoomers constateringjuist dat Spruyt zieh verschuilt achter Kant, Schopenhauer
en Helmholtz. Echter, op dit punt verwijt de pot de ketel: net als Spruyt dcnkbeelden
ontleent aan bijvoorbeeld Kant, is Opzoomer schatplichtig aan Mill. .

Opmerkelijk is dat Opzoomer nauwelijks ingaat op Spruyls belangrijke bezwaren
tegen zijn wilstheorie, die loch een hocksleen vormt voor Opzoomers causaliteitsop-
vatting. Hij selecteert slechts een van Spruyts tegenargumenten om zijn eigen gelijk
nogmaals te onderstrepen. Opzoomer hceft gelijk dat het door hem aangehaalde
tegenargument van Spruyt weinig hout snijdt. Immers, een enkele inwendige
waarneming van een wilsbepaling en een handeling zou al voldoende mocten zijn
om le constateren dat er een causale rclatie tussen wil en daad bestaat. Echter, Spruyts
belangrijksle legenargument bespreekt Opzoomer niet, namelijk dat de nolie
'wilsbepaling' een overbodige theoretische construetie zou zijn.

In de volgende paragraaf wordt nagegaan met welke argumenten Van der Wijck
Opzoomers denkbeelden tegen Spruyts aanval meent te kunnen verdedigen.

; - V - - • • • , • ; / > • v - • • •* • . *> ! ; ' / • - • • ' ; v > I N • ; .

'cf. Opzoomer, C.W. (1871), op. cit. p. 34-35. '" . ^ ' " , , ' , ' , ' . , '
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4. VAN DER WIJCKS VERDEDIG1NG VAN OPZOOMER

Met de benoeming in 1863 van Van der Wijck tot hoogleraar in de filosofie aan de
Rijksuniversiteit Groningen werd de positie van Opzoomers empirisme versterkt.
Dit blcef niet onopgemerkt. De immer kritische Johannes Van Vloten (1818-1883)
bijvoorbecld wijdde hier zelfs een artikel aan, getiteld De r/c/der Opzoomer en zyn
scA/MÄnaap (1865). De speelse titel geeft aan hoe kennelijk werd gedacht over de
verhouding tussen beide denkers en over de toenemende invloed van Opzoomers
empirisme. Het geeft ook een indruk hoe sommigen met lede ogen aanzagen dat Van
der Wijck optrad als Opzoomers Groningse "zetbaas". In dit opzicht is het ver-
meldenswaard hoe Spruyt in 1899 in zijn diesrede //er enj/?/r/ocn'r7s/ne terugblikt
op deze pcriode, en waarin hij het empirisme van Opzoomer vergelijkt met de
uilgangspuntcn van de kentheorie van de Oostenrijkse filosoof Avenarius. Opzoomer's
/eer Aee/rAaar MIv/oed ve/7o/e/i. Zyn ziaam word;zeWen /neerge/ioe/nrf;zyn werben
zeWe/i ge/eze«, vee/ /«//irfer da/i zy verrf/e/ie/i; e/i aeyongeren o«t/er f/2«//e/j er z/cA
a//ic/i/ over verwo/irferd neftfcen rfie /eer fty rfeze ge/ege/i/ieW u/r rfe onderwereW
/ez/e/i oproepen. 7bc/i wasd/e wiv/oedrfer//gyaar ge/erfen groof, _/a rfruA^e/irfgroo/.'

Vooral in het begin van zijn carriere als hoogleraar is Opzoomers invloed op Van
der Wijck duidelijk te merken. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in zijn vroege
publikaties, zoals in het bekroonde Mr. JoAannes /CMer a& wysgeer (1864*). Hierin
bekritiseerde hij vanuit het perspectief van Opzoomers empirisme Kinkers (1764-
1845) vorm van kantianisme. Ook in zijn inaugurele rede De oorsprowg e« grenzen
rfer Ae/i/iü (1863) valt Van der Wijcks intellectuele verwantschap met Opzoomer
duidelijk op. Toen Opzoomers denkbeelden overcausaliteit in 1871 direct in Spruyts
schootsveld kwamen te liggen, keek men dan ook niet vreemd op dat Van der Wijck
met De vvysfeegeer/e rfer ervari/ig vert/ec//gt/ (1871) voor Opzoomer in de bres sprang.

Vooreen goed begrip van de argumenten die in dat laatstgenoemde geschrift naar
voren komen, is het zinvol om eerst in te gaan op de denkbeelden die Van der Wijck
in zijn inaugurele rede De oorsprong en oe grenzen rfer A:e/inis ontvouwt.*

De oorspro/tg en grenzen rfer /ce/ints '' >' "•' *'' " « • • - • - i "
Voör men bepaalde vragen kan beantwoorden, moet men eerst onderzoeken of zulke
vragen überhaupt wel beantwoord kunnen worden, zo mcent Van der Wijck. Dit
bctckent dat men een onderzoek moet insteilen naar o"e ÄrocAfen van c/e/i menscAen/y-
Aen geesf; dat wil zeggen, het onderzoeken van de vraag wat men kan kennen. Als

' cf. Spruyt, C.B. (1899), //er e/iipiriocr/7/c«ine, rfeyo/igsre vor/n van rfe 'wysbegeerte der
errori/ig', p. 10.

" Een kritische reactie op Van der Wijcks inaugurele rede is te vinden in de brochure van
de theoloog J. Roos getiteld De eer5/e wyjgeer der ervar/Vig aa»i de Cro/ii/igse Woogesc/ioo/:
Ar/7/5c/i-M'//sgeerjge fceic/ioutv/'/ig der »Hw//d//ig5/ede va/i de/i /ioog/eraar ß.//.C/C. va« der
Wye* (1863). Van der Wijck heeft op deze kritick niet gereageerd. Roos' kritick wordt in deze
Studie niet verder besproken.
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men deze kwestie niet cerst met de/aMe/ der psyc/io/og/e oplost, dan ontstaat het
gevaar dat men alleen /lersensc/i/m/ne« najaagt.' De grenzen van kennis komt men
op het spoor door de volgende vraag te beantwoorden: o/? we/Ae weg waren
fvoors/e/Z/rtgeAi en we/ensc/iappen) verworren? Met andere woordcn: hoe ontstaat
kennis? Als men hiervoor een verklaring kan geven, dan duidt dit tevens de grenzen
van kennis aan.* Dit is de centrale vraag die Van der Wijck in De oorsprong en
gre/ize/i rfer Aen/t/s wil beantwoorden.

Van der Wijck constateert dat de vraag naar de oorsprong van kennis in de
geschiedenis van de filosofie op vcrschillende manieren is beantwoord. Hierbij
speelde de onderstelling van het al of niet bestaan van aangeboren begrippen een
sleutelrol. Locke bijvoorbeeld had met verve verdedigd dat aangeboren begrippen
niet bestaan, en dat alle begrippen ontslaan door ervaring/ Andere filosofen,
voorcfanrfers rfer aa«ge/?ore/i fcegr/ppen, dachten dat er V0ors/e////igen en A:«nrfig-
Wen bestaan die niet door ervaring zijn ontslaan, maar inherent zijn aan het denken.''
Bovendien heeft het standpunt dat men inneemt over de vraag of aangeboren
begrippen bestaan directe gevolgen voor het beantwoorden van het causali-
teitsvraagstuk. Dit komt duidelijk naar voren in Hume's causaliteitsleer en Kants
reactie daarop, zo constateert Van der Wijck.

Vöör Hume, zo betoogt hij, was de overtuiging dat natuurverschijnselen door
causale relaties met elkaar zijn verbonden boven iedere twijfel verheven. De na/MHr
/sz/c/ize//ge/roww/ Deze overtuiging werd door Hume kritisch onderzocht. Hume
wilde namelijk een antwoord op de vraag wat de ge/oo/si>r/even van de twee noties
'causaliteit' en 'noodzakelijkheid' waren. Met andere woorden: hoe kan men de notie
'causaliteit' rechlvaardigcn? Hume had geconcludeerd dat men de "klassieke" notie
van 'causaliteit' niet kan rechtvaardigen door een beroep tc docn op ervaring. Men
kan immcrs alleen het volgen van verschijnselen waamemen, en niet de causale
relaties tussen verschijnselen. Het hcrhaald waarnemen van het volgen van een

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), De oor5/>/o/ig e/i grenze/i c/er Ae/1/1«, p. 5-6, 'Als de
denker verged zieh tot zijne ontdekkingsreizen van de fakkel der psychologie te voorzien,
zoo loopl hij kcnnelijk gevaar hersenschimmen in plaats van wcrkelijkheid na te jagen.'

* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 7, 'En mocht de oplossing van deze vraag
eens zijn gelukt, zoo was die andere, aangaande de grenzen der kennis, geen eeuwig raadsel
meer.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 9, 'Alle kennis is geestelijk, maar de
geest weel van nature nicts, bezit ook geen oorspronkelijke kiemen der waarheid: hij moet
alles leeren.'

•* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 9, 'Zij (voorstanders der aangeboren
begrippen) meenen dat er in den onbewusten achtergrond der ziel voorstellingen en kundighe-
den schuilen, die niet in ervaring haren oorsprong vinden, maar slechts op waarneming of
nadenken wachten om terstond in het bewustzijn op tc treden,...'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cil. p. 12, Tot op dien Schotsen denker (Hume)
had geen man van wetenschap aan het verband van oorzaak en gevolg getwijfeld. Niets
scheen zoo zeker als dat de naluur aan zieh zelve getrouw is, m.a.w. dat de dingen en
toestanden dezer wereld bij elkander behooren.'
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bepaald verschijnsel nadat een bepaald ander verschijnsel is opgetreden, leidt er toe
dat de gewoonte ontstaat om ene verschijnsel als oorzaak van het andere te beschou-
wen. Dit heeft als resultaat dat men aanneemt dat beide verschijnselen noodzakelijk
met elkaar zijn verbonden. De noties 'causaliteit' en 'noodzakelijk verband' berusten
uiteindelijk op gewoonte. Een verdere rechtvaardiging van de notie 'noodzakelijk
verband' kan men niet geven.'

In reactie op Hume was Kant uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat kennis
is samengesteld uit ervaring £n verstandelijke elementen: de winc/if/rtgo/izesgeesto.
'Causaliteit' is e'en van de vormen a priori die in het denken liggen besloten. Zulke
vormen brengen structuur aan in de ongeorcfe«cfe sfo/van de gewaarwordingen.*
Deze hypothese had Kant uiteindelijk tot de conclusie gebracht dat het causaliteits-
beginsel een we* va/i /«y/i t/e/iAe/i is, en niet uit ervaring kan worden afgeleid.'

Kant had hiermce tegenwicht willen bieden aan Hume's conclusie dat de noties
'causaliteit' en 'noodzakelijkheid' op ervaring en gewoonte zouden zijn gebaseerd.
Deze conclusie had Kant opgevat als een gevaar voor de zekerheid van kennis. Kant
sloeg hiermee echter de plank volledig mis, aldus Van der Wijck. Immers, Hume
had alleen willen aantonen dat de notie 'causaliteit' berust op gewoonte, en dat deze
notie niet door ervaring kan worden gerechtvaardigd. Hume had zieh echter niet
willen uitlaten over de vraag of verschijnselen los van onze ervaring causaal met
elkaar zijn verbonden. Dit zou best mogelijk kunnen zijn, maar men kan dat niet
waarnemen.'' Om aan te tonen dat causale relaties wel noodzakelijk zijn, en dat

• i - . - • * » • : • « • • ( • • < • « • - ! • - . . -

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 12, 'Hume kwam op den inval, aan het
begrip van causaliteit zijn geloofsbrieven af te vragen. Hij zocht ze in de ervaring, maar te
vergeefs. Deze toch, aldus redencert hij, vcrtoont ons slechts opvolging van verschijnselen;
zij doet ons niet zien dat het eene gewrocht wordt door het ander. De gewoonte vcrleidt ons
om verschijnselen, die wij na elkander plegen waar te nemen, als noodzakelijk verbonden
voor te stellen; maar dat besluit kan niet gewcttigd worden.'

* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 13-14, 'Volgens hem (Kant) bezit de
mensch gcen enkele voorstelling, sprcekt hij geen enkel oordeel uit, trekt hij geen enkel
besluit, waarin niet twee verschillende elementen vereenigd zijn: een dat aan ervaring, een
ander dat aan dc indenting onzes gecstes moet worden dank geweten. (....) Natuurlijk, zegt
Kant, want tijd, ruimte en causaliteit zijn in iederen menschenlijken geest voor alle ervaring
voor handen; het zijn de vormen, waarin wij de ongeordende stof, die ons door gewaarwor-
ding en aandoening toegeschoven wordt, overgieten moeten.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 15, 'Necn, zegt Kant, de causaliteit is niet
buiten mij, maar i« mij. De causaliteit is eene wet van mijn denken. Ziedaar waarom ik van
icder verschijnsel zeg: het wiotv eene oorzaak hebben. Ervaring toch toont slechts wat is, niet
wat zijn moer, wat niet anders zijn Aa/i.'

"" cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cil. p. 15, 'Door deze redeneeringen meende
Kant de zekerheid terug te schenken, die door Hume was geroofd geworden. Maar de groote
denker bedroog zieh hier zeer. Hume zegt, dat het causaliteitsbegrip voor de vierschaar der
wetenschap niet kan gerechtvaardigd worden. Zijn bewijsvoering is tegen ons ingebeeld
weten, niet legen het verband van oorzaak en gevolg gericht. Hij laat de werkelijkheid van dit
laatstc in het midden. Het is mogelijk dat de dingen en toestanden dezer wereld bij elkander
behooren, ook wanneer wij niet in Staat zijn het waar le nemen.'
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daarom kennis zcker is, had Kant de hypothese naar voren gebracht waarin deze de
notie 'causaliteit' als inherent aan het denken opvatte. De notie 'causaliteit' moest
daardoor als een aangeboren begrip worden gezien. Van der Wijck oordeelt dat Kant
met deze zienswijze de wetenschap en filosofie absoluut gecn dienst heeft bewczen.
De notie 'causalileit', en zelfs het geheel van wetenschappclijke kennis, kan door
Kants zienswijze geen aanspraak meer maken op o6/ec//eve ge/d/g/ierd. Waar/ieü/
wordt hicrdoor onbereikbaar.'

De analyse van de opvattingen van Hume en Kant roept voor Van der Wijck
de vraag op /ioe we/e/i »vy rfaf a//es ee/ie oorzaaA: /noef /lefcften?* Hiervoor acht hij
twee verklaringen mogelijk. Hetzij: het denken bepaalt de ervaring; of: de ervaring
bepaalt het denken. Als men van de eerste verklaring uitgaat, neemt men aan dat de
verschijnselen causaal met elkaar samenhangen doordat caMsa//te/7 //is///ic</e/rfoor
oe/i gees/ aan a*e wwAre/yAVje/rf worcfr toegevoegrf.^ Als men van de tweede verklaring
uitgaat, dan ondcrstelt dit ook dat alle verschijnselen causaal met elkaar samenhangen.
In dit geval komt dat echter omdat de verschijnselen, los van de ervaring, in
werkelijkheid met elkaar samenhangen. Het denken ontleent in dit laatste geval aan
de HWÄe/yMe/rf zowel de vor/« als de inhoud of sfo/van begrippen/

Uit het bovenstaande blijkt al duidelijk dat Van der Wijck de laatste verklaring
onderschrijft. De nadere uitwerkingdaarvan wordt aangetroffen in zijn beschouwing
over het regelmatigheids- en causaliteitsbeginsel.

Het regelmatigheidsbeginsel is het algemeen geldende basisprineipe van de
wetenschap, en het komt neer op het besef dat bij ge/i/Äe omsfa/ia'/g/iea'e/i, ge/yjte
versc/jy'flse/e/j volgen. Als men zou aannemen dat dit prineipe niet algemeen zou
gelden, dan zou men ook moeten aannemen dat dc werkelijkheid ongeordend is en
dat kennis van de werkelijkheid pure fictie is. Dit acht Van der Wijck ondenkbaar.
Het besef dat bij gclijke omstandigheden gelijke verschijnselen volgen heeft twee
funeties. De eerste funetie is dat men waargenomen singulierc gcvallen kan
onderbrengen in een algemene wet. De tweede funetie is dat men altijd oorzaken
zoekt voor veranderingen. Echter, HYM 6/eng/ o/w </eze

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 16, 'Hij wil dat het causalitcitsbegrip voor
alle ervaring in onzen geest reeds is aangelcgd, en onlkent daardoor dat het ceuwige aan-
spraak op objeetieve geldigheid kan maken. Wij zijn met Kant geen schrede gevorderd;
inlegendeel, onze toestand is verergerd; de waarheid heeft ons voor eeuwig vaarwel gezegd.'

* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 17.
'cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 17. *ui l •.«; r. • N. ,., .;,
•* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 17, 'Nu is er tweederlei oplossing moge-

lijk. Of dc wercld der ervaring schikt zieh naar onzen geest, of onze geest schikt zieh naar de
wereld der ervaring. In het eerste geval nemen wij de dingen in tijd en ruimte waar, onderstel-
len of bespeuren wij allerwege causaliteit, omdat tijd, ruimte, causaliteit instinetief door den
geest aan de werkelijkheid wordt toegevoegd; m.a.w. bij de ervaring draait het noodlot ons
een rad voor oogen ! In hei Iwecde geval nemen wij dc dingen in tijd en ruimte waar,
onderstellen of bespeuren wij allerwege causaliteit, omdat de werkelijkheid in de vormen van
tijd, ruimte, causaliteit tot ons dringt, cn onze geest aan dc werkelijkheid zoowel den vorm als
de stof van zijne begrippen ontleent.'



/i, ge/y/fcegevo/ge«) opaV //ppen?' Met andere woorden: hoe ontstaat
dit besef? Het idealisme onderstelt dat ge/iera/iseeren of het formuleren van algemene
uitspraken een aa/igetore« drang is. Het besef dat bij gelijke omstandighcden, gelijke
verschijnselen volgen is de basis voor inductie. Dit betekent dat het regelmatigheids-
beginsel niet zelf op inductie kan berusten, omdat men dan inductie door een andere
inductie rechlvaardigt. Het idealisme concludeert daaruit dat de drang tot genera-
liscren inherent is aan het denken, en dat die neiging niet op ervaring is gebaseerd.*

Deze redenering leidt er volgens Van der Wijck toe dat kennis van de natuur niet
anders wordt dan een /lersc/iensc/mn. Met andere woorden: als men aanneemt dat
zowel de notie 'causaliteit' als het causaliteitsbeginsel subjectief (dat wil hier zeggen:
de bijdrage van het kensubject) zijn, kan kennis geen aanspraak meer maken op
objectieve geldigheid. Om het idealisme op dit punt te weerleggen gebruikt Van der
Wijck het "argument van de geschiedenis". Hoewel men tegenwoordig aanneemt
dat natuurwetten algemeen geldig zijn, was men zieh daar vroeger niet van bewust.
Dit besef is geleidelijk ontstaan/ Ook het besef dat bij gelijke omstandigheden gelijke
gevolgen optreden is de rype vr«c/if van ge/ew/e/y^e, /angowrige 0n/w/£Ae//ng.* Het
regelmatigheidsbeginsel moet men daarom zien als een principe dat door ervaring
is ontstaan. Hoewel men dit beginsel tegenwoordig als een rege/ van ons a*en£en
opvat, vinden alle werfen rfes gees/es of denkwetten echter hun oorsprong in de
ervaring. Men is er van overtuigd dat de wcrkelijkheid een geordend geheel is, omdat
dit via ervaring wordt "ontdekt". Hcrhaalde waarneming bevestigt steeds de overtui-
ging dat dit inderdaad zo is.' Dit geldt ook voor het besef van de regel: gelijke omstan-
digheden, gelijke gevolgen. Die regel is door zoveel waarnemingen bevestigd dat

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 28.
' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 27-28, 'Gelijke omstandigheden, gelijke

verschijnselen! Moeilijk kan er eene Stelling gevonden worden, welke gewichtiger rol speelt
bij de vorming der wetenschap. Mocht zij onjuist zijn, zoo ware het heclal een chaos, al onze
kennis ijdele waan. Zij is het, die ons ieder op zieh zelf staand geval als voorbeeld van eene
wet beschouwen doel; zij is het, die ons iedere verandering naar hare oorzaak vorsehen doet.
(...) De voorstander der redewaarheden beroept zieh hier op een aangeboren drang des
menschen om te generaliseeren. Hij meent dat deze Stelling, welke de hoeksteen is van alle
overige indueties, niet zelve aan inductie haar bestaan vcrschuldigd kan zijn. Wij zouden het
enkel aan de inrichting onzes geestes, niet aan de natuur der dingen hebben toe te schrijven,
dat door ons uil waargenomen tot niet waargenomen gevallen besloten werd.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 28, 'Bespeurt gij niet dat, indien deze
theorie op vasten grand rust, al onze natuurkennis eene herschenschim is? Daarbij: het
bewustzijn van onkreukbare natuurwetten heeft niet gegolden in alle eeuwen; het is de rijpe
vrucht van gcleidelijke, langdurige ontwikkeling....'

* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 29.
' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 29, 'Gelijke omstandigheden, gelijke ver-

schijnselen! Het is waar: dit is thans een regel voor ons denken. Maar ook hier moeten de
wetten der natuur niet uit de wetten des geestes, omgekeerd de wetten des geestes uit die der
natuur worden afgeleid. Wij geloovcn dat het heelal aan zieh zelf getrouw blijft, daar het zieh
als zoodanig voor onzen blik onlsluyerd heeft. Hetgeen eenmaal onder onze oogen voorviel,
wordt, bij hcrhaling der omstandigheden, wederom waargenomen.'
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het de hoogst mogelijk graad van zekerheid heeft. Deze empirische bevcstiging vormt
tegelijk de rechtvaardiging voor dio regel.' Van der Wijck besluit zijn inaugurele
rede dan ook met de algemene conclusie dat de oorsprong en de grenzen van alle
kennis zijn gelegen in zintuiglijke ervaring.* »•• -v,'. h><\>-••-./;*•)!".

Kritiek op Spruyts notie 'a
Van derWijcks Wysbegeer/erfererajrwig ver<ie£//g<i( 1871) kan men als een verdere
uitwerking van zijn inaugurele rede uit 1863 zien, en waarin Van der Wijck Spruyts
aanval op Opzoomers causaliteitsleer probeert te pareren.

In Wysftegeer/e rfer ervanVig verrferf/gt/ treft men een veelheid van argumenten
aan tegcn Spruyts standpunten. Men zou Opzoomer er bijna van verdenken dat hij
het eigenlijke filosofische "spitwerk"aan Van der Wijck overlaat. Veel van Van der
Wijcks argumenten hebben echter niet direct met causaliteit te maken, en zij worden
daarom in dit onderzoek buiten beschouwing gclaten. Van der Wijcks argumentatie,
althans voor zover het causaliteit betreft, is er vooral op gericht om Spruyts Stelling
te ontkrachten dat de notie 'causaliteit' een aangeboren waarnemingsvorm zou zijn.
Na zijn kritiek op Spruyt voert Van der Wijck tevens argumenten aan tegen Hume's
associatietheorie om de opvatting te weerleggen dat verwachtingen uit de associatie
van voorstellingen zouden kunnen worden afgeleid.

Van der Wijck heeft grote moeite met Spruyts onderscheid tussen het e/npj'nsc/i
gegevenfa) en de waa/7jem/«gsvor//jen; kortweg: stof en vorm. Als men van dit
onderscheid uitgaat, woar, zo vraagt hij zieh af, fe/y/c rfo/i //e/ o/idersc/ieü/ tassc/iew
"</e SHfyec/Zeve e/e/ne/ite« o/izer voorsfe//j>jg e/i rfe 06/ecriew "? ' En ook, /ioe is /ief
</a« /noge/y'A: de gre/15 te /reÄAe/j, <#e dr. 5prw_y/ fee/?a/e/i w/7, rfe grews /ussc/ie/i rfe
e/gmsc/ifippe« va« rfc/i wflarAie/ner en <#e va/i /?e( tvaargeno/we«e.^ Van der Wijck
concludeert dat er geen strikt onderscheid kan worden gemaakt tussen de waarnemer
enerzijds en het waargenomene (voorsfe///nge/i en aansc/ioMtv/nge/i) anderzijds.
Immers, de dingen buiten het 6eivu^zi//i bepalen door hun wer/://?g de inhoud van
de waarneming. De aard van die werking is echter ook afhankelijk van de aard van
waar die werking op wordt uitgeoefend: de waarnemer. Retorisch vraagt hij dan ook:
OTflar /ioe 2«// gy d/e /wee «arj/re« sc/ie/rfe/j, /ervvy/ zy fey ierfere vvertfc/Vig
samenwer^e«?' Met andere woorden: het is onmogelijk om wat men waarneemt strikt

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 30, 'Ook de overtuiging (...) dat wat
eenmaal en ergens geschied is, bij herhaling der omstandigheden, wederom geschieden moet
ook deze overtuiging wortelt in eene waarneming op zoo reusachtig uitgebrcide schaal, dat
w'j zeggen mögen hier zekerheid erlangd te hebben, in zooverre zij voor wezens voor ons
geslacht bereikbaar is.'

* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1863), op. cit. p. 33-35, 'Indien al onze begrippen, zelfs
van het noodzakelijke en oneindige, uit bestanddeelen der ervaring zamenvloeyen, zoo moet
ervaring en zij allcen de grens van hel weten zijn.'

'cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 30. . ,,.- ... - , „ , . , . , ; , , ,
-• *cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 35. , : , ; .* : : . . , . ,;•: - ,..•.

' c f . W i j c k , B . H . C . K . v a n d e r ( 1 8 7 1 ) , o p . c i t . p . 3 5 . ,.,.;• . .
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te scheiden van wie waafneemt.'
Met deze algcmenc bedenking voor ogen, kan men zieh vervolgens afvragen waar

Spruyts rft/w/ere f/ieone vandaan komt dat bepaalde begrippen aangeboren zouden
zijn. £r moe/ m i e aa/i/e«//ng zy«, we/fe /inar o/rtwerpen deed?* Voor Van der Wijck
is deze vraag de aanlciding om in te gaan op de negatieve argumentatiestrategie van
Spruyt, en om vervolgens enkele andere bezwaren tegens diens opvattingen aan de
orde te stellen.

Voor de »vysftegeerte der erwirz/ig of het empirisme is het evident dat het
merendeel van voor5/e////igen, fcegWppen en Aum/ig/tofen geheel stoelt op ervaring.
Dit ligt ook voor de hand, omdat de empirische oorsprong van het merendeel van
kennis en begrippen duidelijk is te traceren. Echter, voor sommige begrippen ligt
dat niet zo eenvoudig, zoals voor noties als 'ruimte', 'tijd', 'causaliteit' en 'materie'.
Van zulke noties is daarentegen evenmin bewezen dat zij niet op ervaring zijn
gebaseerd. Uit het feit dat de empirische afleiding van zulke noties nog niet is
geslaagd, mag men niet concluderen dat zo'n afleiding ook nooit zal lukken, aldus
Van der Wijck/ Met moet daarom vasthouden aan de methodologische regel dat
alle begrippen een empirische oorsprong hebben. Een voorbeeld van een notie
waarvan de empirische oorsprong onduidelijk was, is de notie 'materie'. Toch kan
worden bewezen dat ook deze notie ontspringt aan de ervaring, namelijk door het
te beschouwen als weevs/awdo/ede/ide oorzoflA: van gewaarwordingen/ ;••/ •

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 35, 'Men kan den waarnemer en het
waargenome niet van elkander scheiden. Het denkbeeld van waarnemer verdwijnt, als men
van het waargenomen abstraheert. En omgekcerd evenzoo. Immers beide termen, zoowel die
van waarnemer als van waargenomen object, sluiten in zieh eene betrekking. (....) Onze
voorslellingen en aanschouwingen zijn werkingen, welke de dingen daar buiten in ons
bewustzijn te voorschijn rocpen. ledere working hangt, het spreekt van zelf, zoowel van de
natuur van wat werkt af, als van de natuur van datgene. waarop gewerkt wordt. Maar hoc zult
gij die twee naturen scheiden, terwijl zij bij iedere working samenwerken?'

'cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 17. »fotow••:!• - !SK*>
' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 36-37, 'De wijsbegeerte der ervaring leert,

dat de draden, waaruit onze voorslellingen, begrippen en kundigheden geweven worden,
enkcl gewaarwordingen, ondervindingen zijn. (....) Het is duidelijk. dat we het grootste deel
onzcr kennis uit de ervaring putten (...). Zoo kunnen we de meeste van onze begrippen en
kundigheden rechtstreeks uit de ervaring afieidcn. (....) Het is duidelijk, dat we het grootste
gedeeltc onzer kennis uit de ervaring putten. (...) Zoo kunnen we do meeste van onze
begrippen en kundigheden rechtstreeks uit de ervaring afleiden. Men zou geheel blind moeten
zijn om den empirischen Stempel niet te zien, waar deze zoo duidelijk zichtbaar is. Maar er
zijn enkele begrippen en kundigheden, van welke men erkennen moet, dat zij niet terstond
een empirischen oorsprong verraden. (...) De analogie evenwel verplicht ons, zoolang het
bewijs van het tegendeel niet geleverd wordt, ze ook als empirisch aan te merken. Stel dal het
nog niet gelukt is ze uit de ervaring af te leiden. Voigt er uit, dat die afleiding nimmer geluk-
ken zal ?'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 38 , ' ... ik geloof dat ons denkbeeld van
materie als eene weerstandbiedende oorzaak van veelsoortige gewaarwordingen uit empiri-
sche gegevens kan worden afgcleid. Ik meen dat zelf te hebben aangetoond.'
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De conclusie dat sommige begrippen aangeboren zijn, omdat nog niet is
aangetoond dat zij uit de ervaring kunnen worden afgeleid, ligt niet alleen ten
grondslag aan Spruyts, maar ook aan Helmholtz' argumentatiestrategie, zo betoogt
Van der Wijck; een Strategie die heeft geleid tot de theorie van aangeboren
waarnemingsvormen.

Spruyt (1871a) had verwezen naar Helmholtz' P/iysio/ogisc/ie Op/üt (1860) waarin
de apriori/ei/ o/izer Äe/im's va« /ief caMsaa/veröa/id op o/i weder/egfcare wy'ze (word()
vas/ges/eW.' Net als Spruyl trekt Helmholtz naar Van der Wijcks smaak te snel
conclusies. Bijvoorbeeld: het feit dat men nog niet heeft aangetoond dat de notie
'mimte' uit ervaring kan worden afgeleid, betekent immers niet dat zo'n empirische
verklaring in beginsel onmogelijk zou zijn. Het houdt ook niet in dat men mag
concluderen dat die notic oorspro/iAe/yÄ, aa/ige6omi of i/i/«rt/e/is.* Mjt/rMA wi/ /it
/»'crop /egge/i, da* /ief /ioogs/ vvj//eA:e«rjg e/i voor c/e Studie doode/y'A ü, wa/weer
vfl« ieder fcegrip, we/A:s a/Zeidi/ig wif de ervarwg met fers/ortd ge/wWe« wt7, gezegd
worrff." ergo is /ie/ oorspro/iAe/y'Ä:, o/ive;Ä:/aarfcflar, aa/igebore/i.'

Van der Wijck acht het onwaarschijnlijk dat noties - voors/e//i/igefl en Aunrfig-
/jede/i - die men niet rechtstreeks uit de ervaring kan aflciden, aangeboren zijn.
Immers, in de meeste gevallen is gcbleken dat woor5/e//inge/i e« A:undig/iede/i we"l
door ervaring ontstaan. Men moet het daarom als ecn uitzondering op de regel
beschouwen dat de empirische oorsprong van bepaalde noties nog niet duidelijk is.
Dit betekent dat niet de wysbegeerte der ervari/ig moet aantonen dat zulkc noties
loch uit de ervaring ontstaan. Necn, de arfvotaa/ va« /ief aa/tge6ore«e moet bcwijzen
dat het onmogelijk is om zulke noties uit de ervaring af te leiden/ Met andere
woorden: de voorstanders van de theorie van aangeboren waarnemingsvormen
draaien dus met hun negatieve argumentatiestrategie ten onrechte de bcwijslast om.

Echter, aan de theorie van aangeboren waarnemingsvormen klecft nog een ander
bezwaar: deze theorie is ontoetsbaar. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe men kan
toetsen dat de notie 'ruimte' aan iedere gewaarwording vooraf gaat.' Bovendicn menen

.,,. ' cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 67.
* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 38-39, 'Stel dat nog niet gebleken is, dat

de gewaarwordingen van spier- en tastgevoel zoodanig begrip kunnen doen ontstaan. Geeft
ons dat recht hei onderzoek voor gesloten te verklären en te zeggen: ergo is het begrip van
ruimte onverklaarbaar, m.a.w. oorspronkelijk, aangeboren, intuitief?'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 39.
* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 40, 'Verder pleit de waarschijnlijkheid

tegen de leer, dat wij onze voorstellingen en kundigheden ten deele niet aan ervaring
verschuldigd zouden zijn. Want de regel is, dat wij zc wel door ervaring verwerven, dat wij ze
door beweging en zinnelijke indrukken machtig worden. En daarom drukt de bewijslast niet
op den schouders van hem, die het bestaan van uitzonderingen looehent, maar moet geheel
alleen door den advokaat van het aangeborene gedragen worden.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 41, 'Maar hoe zal men staven, dat van den
aanvang af de gewaarwordingen, welke door van buiten komende indrukken in de ziel van het
kind worden opgewekt, de aanschouwing eener in de ruimte uitgebreide wereld tevoorschijn
roepen?'
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de voorstanders van de theorie der aangeboren waarnemingsvormen dat zulke vormen
pas manifest worden door ervar/ng en abs/racf/e. Hierdoor geven zij derhalve toe
dat hiervoor ervaring noodzakelijk is. Voor Van der Wijck is dit laatste aanleiding
om zieh het volgende af te vragen: weite« waarborg Zielen wy rfan, dor zy /iie/ ge-
/iee/rfe vruc/U rf/er ervarwig en on/wiMe//«g zy«? W/e za/ n« /afer /«ef vasfe /ia/id
rfe gre/is/y/i freJbte/i /wssc/ie/i waf oorsprortAe/yA: e/i verworven, me* e« we/ aawge-
/eerrf/ieefen?' Met andere woorden: wat pleit er tegen om aan te nemen dat ook noties
waarvan de empirische oorsprong nog onduidelijk is op ervaring berusten? Ten slotte
onderstelt de theorie van aangeboren waarnemingsvormen het bestaan van onbewuste
waarheden en onbewuste beginselen. Net als waarnemingsvormen kan men zulke
onbewuste waarheden en prineipes niet waarnemen, waardoor het onmogelijk is om
zieh hiervan een duidelijke voorstelling te maken.^

De bovenstaande tegenwerpingen brengen Van der Wijck tot deze beslissende
vragen: (7s) er te/s tfoor /ief //jfe/feef zo/ie/er ervan/ig verlegen Ĵ  En: /ioe fa/ryA: fzyVij
c/e aa/igebore/i vor/wen o/An/irf/g/iede/i?* Hierop geven de voorstanders van de theorie
van aangeboren waarnemingsvormen geen antwoord. Van der Wijck buit dit uit.
Immers, als men niet duidelijk kan aangeven hoeveel van zulke vormen en
kundigheden er zijn, dan is de weg vrij om een veelheid van aangeboren vormen
en prineipes aan te nemen. Wat is er dan tegen om te onderstellen dat bijvoorbeeld
ook het prineipe van het behoud van energie of het prineipe van het behoud van massa
aangeboren is? Met andere woorden: de theorie van aangeboren waarnemingsvormen
leidt tot verregaande willekeur.'

Met het methodologische argument dat men er in beginsel van uit moet gaan dat
alle begrippen een empirische oorsprong hebben, met het argument dat de
voorstanders van de theorie der aangeboren waarnemingsvormen ten onrechte de
bewijslast omdraaien, en ten slotte met het argument dat die theorie ontoetsbaar is
en tot willekeur leidt, acht Van der Wijck Spruyts opvatting weerlegd. « •** •"'••'

Het causaliteitsbeginsel berust op ervaring
Na de algemene kritick op de notie 'aangeboren waarnemingsvorm' vervolgt Van
der Wijck zijn verdediging van Opzoomer met deze vraag: e« we/A:e zyn /1« Je

'cf. Wijck, B.H.C.K. van der(1871),op.cit.p. 41-42. • ; . (fl,r,.i.-., .;m'..-•
- cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 42, 'Waarheden en beginselen, van welke

men bewustzijn heefl, treft ieder in zieh zelf aan: onbewuste waarheden en onbewuste
beginselen liggen buiten het bereik van het oog des geestes, en het gevolg is, dat niemand
zieh van de door die woorden aangeduide zaken een helder begrip kan vormen.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 42. :i. - • i v
* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 42.
* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 42-43, 'Maar indien deze aangeboren zijn,

waarom dan ook niet onze begrippen van onvernietigbaarheid der stof en behoud van
arbeidsvermogen, onze overtuigingen van zelfstandig bestaan des geestes en persoonlijke
identiteit? (....) Zoo zien we ons door de theorie van het aangeborene aan de grootst mogelijk
willekeur prijs gegeven.'
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gewicAf/ge argM/nenfe/i wnar/wft/e a/rfeze tezwaren moeten u/7 a*en weg gerutmd?'
Anders gezegd: wat kan Spruyt tegen Van der Wijcks argumenten inbrengen?

In zijn kritiek op Opzoomers circulaire rechtvaardiging van het regelmatigheids-
en causaliteitsbeginsel was Spruyt tot de slotsom gekomen dat iedere vorm van
inductie de intuitieve toepassing van het causaliteitsbeginsel onderstelt/ Van der
Wijck merkt hierover op dat /oe/t M: a7e woorrfe/i voor rfe/i eerj^en /:eer ge/ezen /iarf,
tA: /er/iaHwerHoodmyne ooge« dwr/a'e re vertroHwen.' Want, zo vervolgt hij, inductie
komt er eenvoudigweg op neer dat men op grond van een beperkt aantal waar-
nemingen van gevallen dat iets geldt de algemene uitspraak doet dat dit ook geldt
voor alle nog niet waargenomen gcvallcn.

Van der Wijck verwerpt Spruyts hypothese, omdat het s/ecA/s de Ae//f va/i de
/e/re« ver*/aa/7, fof vWe/- verWanng zy s/reAAe/i /noef. Spruyt was er namelijk ten
onrechte van uitgegaan dat inductie alleen het regelmatig volgen van verschijnselen
betreft; dat wil zeggen, sfa/idvasf/ge opee/ivo/gmg. Als men herhaalde malen heeft
waargenomen dat op een bepaald verschijnsel een bepaald ander verschijnsel volgt,
dan is men er van overtuigd dat het laatsle verschijnsel in toekomstige gevallen altijd
op het eerste verschijnsel zal volgen. Deze overtuiging had Spruyt gebaseerd op het
aangefrore« beginsel: gelijke omstandigheden leiden tot gelijke gevolgen. Echter,
Spruyl had volledig uit het oog verloren dat er naast deze vorm van inductie, ook
inductie bestaat die het sfa/idva.s//g gepaaro"gaan van verschijnselen betreft. In zulke
gevallen is het beginsel gelijke omstandigheden gelijke gevolgen niet van toepassing.
Immers, als men heeft waargenomen dat een bepaalde eigenschap altijd is
samengegaan met een andere eigenschap, op grond waarvan mag men dan
concludcren dat zo'n eigenschap ook toekomt aan gevallen die men nog niet hecft
waargenomen? In elk gcval niet op grond van de //ifuif/eve A:e/i/i« van /ief
cawsaa/verftand, zo merkt Van der Wijck op, omdat hier helemaal geen sprake is
van een causale relatie. Spruyts verklaring heeft daarom alleen bctrckking op het
regelmatig volgen van verschijnselen; zij biedt echter gcen verklaring voor het
regelmatig gepaard gaan van verschijnselen.''

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 43.
* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 41, 'Geen enkcle inductie is mogelijk, zonder de in-

tuitieve toepassing van de wet der causaliteit.' Gcciteerd bij Van der Wijck (1871), p. 43.
•' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 44.
•* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 43, 'Inductie, ieder weet het, grijpt dan

plaats, als we, hetgecn we in enkele gevallen hebben waargenomen, tot andere niet waargeno-
men gevallen uitbreiden. Als voorbccld van iemand, die induceert, noem ik den reizigcr, die,
in een hcrberg, een vrouw met rood haar ziet, en terstond in zijn journaal deze woorden
neerschrijft: "De vrouwen hebben rood haar in dit land". Men toone mij hiereene toepassing
van de wet der causaliteit! Het is duidelijk, dat dr. Spruyt, loen hij die verrichting des geestes,
welke men inductie noemt, verklaren en rechtvaardigen wilde, enkel aan gevallen gedacht
heeft waarin wij eene slandvastige opvolging, niet aan gevallen, waarin wij een standvastig
gepaard gaan van verschijnselen aanncmen. (...) Stel, dat we onze vingers een, twee, drie maal
aan vuur gebrand hebben. Vanwaar de overtuiging, dat, als wij een vierden kecr de vingers in
hel vuur steken, voor een vierde maal de pijnlijke gewaarwording van het branden volgen zal?
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Later in de discussies, en met name in de polemiek tussen Heymans en Jelgersma,
zal overigens juist dit element sterk op de voorgrond treden. Het kernpunt in die
discussie is of er een principieel onderscheid bestaat in onze reactie bij afwijkingen
van coexistentie- en successiewetten.

Naast de beperktheid van Spruyts verklaring, werpt Van der Wijck nog een
principieler bezwaar op. Dit bezwaar houdt rechtstreeks verband met de methodolo-
gische regel dat men er in beginsel van uit moet gaan dat alle begrippen een
empirische oorsprong hebben. Dit geldt ook voor het abstracto causaliteitsbeginsel
en het concrete, daarvan afgeleide, regelmatigheidsbeginsel. Resoluut schuift Van
der Wijck daarom Spruyts overtuiging opzij dat het besef dat in alle gevallen gelijke
omstandigheden tot gelijke gevolgen leiden aangeboren of a priori is. Deze
overtuiging is zo/u/er waarJe. Immers, de waar/jetc/van dit besef moet altijd blijken
uit ervaring. Ook als men er van zou uitgaan dat het causaliteitsbeginsel en het
daarvan afgeleide regelmatigheidsbeginsel a priori zijn, dan moet de ervaring altijd
nog uitwijzen of het inderdaad geldt.' Van der Wijck komt tot de slotsom dat
aangeboren kennis m/e o/;gen//>u//!etrf is. Men kan alleen van het vermoeden uitgaan
dat de uitspraak 'voor alle verschijnselen geldt dat zij een oorzaak hebben' waar is.
Nogmaals: of dit inderdaad zo is, kan alleen de ervaring bevestigen.*

Kritiek op Hume's associatietheorie ,,,,.>• ,;, , , ^ - :,,f,,
Gewoonlijk denkt men dat een voors/e/Z/V/g </er toefowis/ of een verwachting ontstaat
doordat men in het verleden verschijnselen regelmatig heeft zien samengaan. Van
der Wijck acht Hume een belangrijke vertegenwoordiger van deze opvatting. Deze
had in de £/igu/ry het ontstaan van een verwachting als volgt geillustreerd. Als men
in het verleden in vele gevallen heeft waargenomen dat vuur en hitte of sneeuw en
kou altijd blijken samen te gaan, dan zal men door gewoonte als men vuur ziet ook
hitte verwachten. Men is er van overtuigd dat die hitte bestaat, en doorgaans blijkt

Zicdaar de vraag die hij zieh deed, en tol wier beantwoording hij deze hypolhese koos: Het
inzicht, dat, bij gelijke omstandigheden, gelijke gevolgen le wachten zijn, is mensch en dier
aangeboren. (...) Laat ons een oogenblik aannemen, dat dit antwoord bevredigend is. Toch
zou het ons niet ten volle baten. Wij zouden nog blijven vragen: Vanwaar dat wij, na bij Jan,
Piet en Klaas te hebben waargenomen, dat zij een hoofd op hun schoudcrs dragen, dit ook van
Willem en Arthur gelooven, die zieh nog nooit aan ons vertoond hebben?'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 44-45, 'Zij (het beginsel: gelijke omstan-
digheden, gelijke gevolgen) zou niel alleen een aan de ervaring voorafgaand oordeel en dus
een voevoordeel zijn, zij zou een va/sc/i vooroordeel kunnen zijn en dus gecn vertrouwen
verdienen, zoolang de juistheid er van niet door de feiten gestaafd ware. (....) AI ware dus het
vooroordeel, dat een algcmeene wet der causaliteit bestaat, ons van nature ingeprent, toch zou
dr. Spruyt nog aan de ervaring het bewijs dier wet onlleenen moeten, voordat hij het recht zou
hebben haar als een waar/ie/c/ af te kondigen.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 45, 'Het is eene ongerijmdheid van
aangeboren of intuitieve kennis der waarheid tc spreken. Een bloot vermoeden zou aan de
ervaring des noods kunnen voorafgaan; kennis der waarheid kan alleen vrucht der ervaring
zijn.'
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die hitlc ook wcrkelijk le bcstaan.' £>e gewoonfe /s o*e groote fewfevroww j/i /ief
Van der Wijck meent dat de kern van Hume's theorie neerkomt op het gelijkstellen

van verwachtingen of overtuigingen met een ideeenassociatie die door gewoonte
is gevormd. Hume's theorie is onbevredigend, zo betoogt Van der Wijck, omdat ver-
wachtingen of overtuigingen mee'r inhouden dan alleen een ona/sc/ie/aWyfa? associate
van ideeen/ Het volgende voorbecld moet dit aantonen. Als het baasje van een hond
de tafel dekt, dan verwacht de hond dat er voedsel op tafel wordt neergezet.
Gewoonlijk denkt men dat dit komt omdat die hond gewend is geraakt aan het volgen
van deze twee/e//e«: het dekken van een tafel en het verschijnen van voedsel. Als
de hond door herhaalde waarneming de voors/e////ig van een gedekte tafel en die
van voedsel onafscheidelijk heeft verbunden, dan wil dat alleen zeggen dat de hond
door het zien van de gedekte tafel een voors/e///«g van voedsel heeft. Het is echter
niet zo, dat bij die hond door het zien van die tafel ook de verwac/i/mg of over/u/gwig
ontstaat van voedsel.'' Met andere woorden: uit de o/jfl/ic/ie/rfe/yAe associatie van
voorstellingen ontstaat geen verwv/c/jf/«g of over/iHgmg, omdat voorstellingen alleen
andere voorstellingen kunnen oproepen. Van der Wijck concludeert daarom dat het
onlstaan van verwachtingen een raarfse/ is. Echter, dat men verwachtingen of
overtuigingen heeft, is een psychologisch feit; dit feit zou men alleen kunnen
verklaren door een oors/wo/jAe/y'A: ver/noge/i des gees/es aan te nemen. Aan een
verklaring hoe dit vermögen precies werkt waagt Van der Wijck zieh echter niet:
wy s/flflrt /ner voor /ief groofe roaefce/, rfaf op /«yc/io/og/sc/j geö/ed" te/£e/js
ten/gAieer/, /ier raatfre/, dar de gees/ /i/e/ e/i^e/ i/i /ie/ /let/e/i, maar oo& /n /ie/ ver/eden
en w« rfe/oefawis//e<?//.* S . J V a,. ,«. , ,,.; .-.•<•.

' cf. Hume, D. (1748), op. cit., section V, part I, p. 36-37, 'Custom, then, is the great
guide of human life. ( ) Having found, in many instances, that any two kinds of objects,
flame and heat, snow and cold, have always been conjoined together; if flame or snow be
presented anew lo the senses, the mind is carried by custom to expect heat or cold, and to
believe, that such a quality docs exist, and will discover itself upon a nearer approach. This
belief is the necessary result of placing the mind in such circumstances. It is an operation of
the soul, when we receive benefits; or hatred, when we meet with injuries.' Gecileerd in Van
der Wijck (1871), p. 45-46.

- cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 45.
' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 46, 'Ik moet erkennen, dat deze leer

(Hume), welke ook bij Herbert Spencer wordt aangetroffen, mij niet ten voile bevredigen kan.
Ecne verwachting, ecne overtuiging, is naar mijn oordcel, meer dan eene onafscheidelijke
associalio idearum.'

•* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 46, 'Hier is onafscheidelijke associatie,
maar welke gecn gcloof, geen overtuiging na zieh sleept. Ziel de hond de tafel van zijn
meester dekken, dan verwacht hij, dat er spijzen zullen worden opgedragen; het is, zegt men,
omdat hij aan die opvolging van feiten gewoon is; maar indien door veelvuldige herhaling de
voorstelling van ccn gedekte tafel en die van voedsel zijn samengesteld, dan verklaart dit
alleen, dat door de aanschouwing der gedekte tafel de voorstelling, niet dat door haar de
verwachting van voedsel, dc overtuiging dat voedsel komen zal, wordt le voorschijn geroe-
pep.' - - ~ . . < • •-. r - • . . , . • - , . . - » y

' c f . W i j c k , B . H . C . K . v a n d e r ( 1 8 7 1 ) , o p . c i t . p . 4 6 - 4 7 . ' ' ' ' - ' • ••''• •• ' • - i «
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Los van de kwestie hoe verwachtingen ontstaan, vraagt Van der Wijck zieh ten
slolte af tva/ /iei /taraAter o/izer verwac/i/ingew 6epaa//?' De antwoorden die op deze
vraag zijn gegeven lopen uiteen. Hume had de inhoud of het karaktcr van
verwachtingen verklaard door het ontstaan van gewoonten. Eerdere ervaringen
bepalen de inhoud van verwachtingen of voorstellingen omtrent de toekomst. Spruyt
had geantwoord dat het causaliteitsbeginsel a priori pas het karakter van verwach-
tingen verklaart, omdat wat men onder 'ervaring' verstaat alleen betrekking kan hebben
op het verleden en niet op de toekomst.^ Naar aanleiding hiervan wijst Van der Wijck
er op dat men twee betekenissen van de notie 'ervaring' kan onderscheiden. Hetzij:
'ervaring' in engere zin, waarbij deze notie verwijst naar het geheel van de eerdere
ervaring; dat wil zeggen, de so/w VO/I Ö/ onze vooro/gaartt/e gewaarworrf/'/ige« o/
o/Kfervwwft/ige/i.' Of: 'ervaring' in ruimere zin; in dat geval verwijst de notie 'ervaring'
naar de op raadselachtige wijze ontstane verwachtingen.''

Afgezien van het raadsel hoe verwachtingen of overtuigingen ontstaan, is het
voor Van der Wijck duidelijk dat het karakter of de inhoud daarvan bepaald wordt
door ervaring in engere zin.' Het is daarom niet nodig om aan te nemen dat het besef
dat gelijke omstandigheden gelijke gevolgen hebben a priori is. Immers, uit eerdere
ervaring blijkt dat de ervaring voldoende uniformiteit of eertvor/n/g/ie/rf kent om te
constateren dat onder bepaalde omstandigheden altijd bepaalde gevolgen zullen
optreden.' Als men er van uitgaat dat de ervaring voldoende uniformiteit bezit, dan
is het geen raadsel dat het denken uitsluitend op grond van eerdere ervaring iets afleidt
wat niet in die ervaring lag besloten. De uniformiteit van ervaring biedt dus voldoende
garantie, zo concludeert Van der Wijck, dat toekomstige ervaringen op eerdere

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 47.
* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 47, 'David Hume verwijst ons hier naar de

gewoonte, naar de ervaring van wat is voorafgegaan; dr. Spruyt naar de intuitieve kennis van
de wet der causaliteit. Ervaring, bloote ervaring, zegt laatstgenoemde, leert enkel wat geweest
is, niet wat zijn zal.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 47.
* cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 47, 'Maar wie bespeurt niet, dat hier van

de dubbele beteekenis van den term ervaring wordt misbruik gemaakt? In den engeren zin
beteekent ervaring de som van al onze voorafgaande gewaarwordingen of ondervindingen. In
den ruinieren zin omvat zij tevens het produkt van verwachting of overtuigingen, dat die
gewaarwordingen of ondervindingen met zieh voeren.'

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 47, 'Ik ben er rond voor uitgekomen, dat
het mij onbegrijpelijk is, dat er verwachtingen of overtuigingen ontstaan. Maar even nadruk-
kelijk moet ik er op wijzen, dal, indien er verwachtingen of overtuigingen ontstaan, de
ervaring voldoende is om haar cen bepaalden inhoud tc schenken.'

" cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 47, 'Wij hebben niet van noode met dr.
Spruyt aan te nemen, dat voor alle ervaring de formule: "gelijke omstandigheden, gelijke
gevolgen", reeds in onzen geest sluimeren zou, want door de ervaring wordl ons genoegzaam
gelecrd, dat zij in bepaalde richtingen eenvormig is.'
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ervaringen zullen gelijken. En als dit laatste niet zou gelden, dan vervalt hiermee
iedere rechtvaardiging van inductie.' ''-V;#* «JKi'-y.'̂ .i-«» ,np<ttf;ij.u;i;K^<;^,

Samengevat komt Van der Wijcks argumentatie in hoofdlijnen op het volgende neer.
Van der Wijcks uilgangspunt in De oorspro/ig en gre/tze/i c/er Äe/wis is dat ervaring
het denken bepaalt, en niet andersom. Dit betekent dat ook het beginsel: gelijke
omstandigheden gelijke gevolgen door ervaring is ontstaan. Dit beginsel onderstelt
dat de natuur een impliciete orde heeft, die door ervaring wordt "ontdekt". Herhaalde
waarneming bevestigt dat deze ordening bestaat. Ook in De wysbegeerte der ervarwig
verc/erf/gc/gaat Van der Wijck van deze gedachtengang uit. •' - ''^•• v

Van der Wijck heeft grote moeite met Spruyts onderscheid tussen het ruwe
ervaringsmateriaal en waarnemingsvormen - tussen wat wordt waargenomen en wie
waarnccmt - omdat hicrtussen volgens hem een wisselwerking bestaat.

Vervolgcns attaqueert hij Spruyts argumentatiewijze. Van der Wijck verdedigt
de Stelling dat Spruyt te snel heeft geconcludeerd dat, omdat nog niet is aangetoond
dat de notie 'causaliteit' uit ervaring kon worden afgelcid, deze notie derhalve een
aangeboren waarnemingsvorm is. Van der Wijck huldigt het principe dat men er in
beginsel van uit moet gaan dat alle begrippen uit ervaring ontstaan. Het feit dat dit
voor de nolic 'causaliteit' nog niet gelukt is aan tc tonen, implieeert derhalve nog niet
dat dczc notie aangeboren is. Het is veeleer een aansporing voor verder onderzoek
naar de empirische worteis van deze notie.

Naast dit methodologische argument betoogt Van der Wijck vervolgens dat de
leer der aangeboren waarnemingsvormen ontoetsbaar is. Zelfs de voorstanders van
deze leer gaan er van uit dat eerst door ervaring het aangeboren causaliteitsbeginsel
manifest wordt. Dit zict hij als een bewijs te meer dat men moet blijven uitgaan van
de methodologische stelregcl dat alle kennis ontstaat door ervaring. Bovendien, de
voorstanders van de leer der aangeboren begrippen kunnen niet duidelijk aangeven
welke begrippen wel en welke niet aangeboren zijn. Voor Van der Wijck is dit
aanlciding om als tegenargument te poneren dat deze leer de deur wagenwijd openzet
voor het willekcurig aannemen van allerlei aangeboren begrippen en principes.

Vervolgens kruist hij de degens met Spruyt over diens Stelling dat inductie alleen
mogelijk is door de intui'ticve toepassing van het causaliteitsbeginsel. Van der Wijck
wijst er op dat Spruyt uit het oog heeft verloren dat het causaliteitsbeginsel niet bij
alle algcmene uitspraken die gcbaseerd zijn op een reeks van waarnemingen een rol
spcelt. Er bestaan namelijk ook algemene uitspraken waarbij er alleen sprake is van

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1871), op. cit. p. 48, 'Wij behoeven dus niet "vcrwonderd
te blijven stilslaan bij dc ontdekking, dat onze geest uit de ervaring (in engeren zin ) iets
gehcel anders afleidt dan dc onvervalschte inhoud dier ervaring". Of is cenvormigheid der
ervaring gcen waarborg dat de toekomsl, gelijk tot dusverre het gcval was, op het verleden
gelijken zal, zoo antwoord ik, dat het recht om te induceeren zieh evenmin staven laat als dat
om twee benen le hebben.'
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hct samengaan of gepaard gaan van verschijnselen, en niet van het regelmatig volgen
van verschijnselen. Bij de eerste soort uitspraken speelt het causaliteitsbeginsel geen
enkele rol. Nadat hij dit heeft geconstateerd, verwerpt hij nogmaals Spruyts Stelling
dat het causaliteitsbeginsel aangeboren is. Immers, de geldigheid van dit beginsel
moet nog altijd maar blijken uit ervaring. Met andere woorden, onderstellen dat het
a priori zou zijn, is daarom overbodig.

Ten slotte verwerpt Van der Wijck Hume's Stelling dat verwachtingen uit de
associatie van voorstellingen kunnen worden afgeleid. Deze Stelling berust namelijk
op hel verwarren van voorstellingen enerzijds en verwachtingen anderzijds. Van der
Wijck vermoedt dat het feit dat men verwachtingen heeft, kan worden verklaard
door het hebben van verwachlingen als een natuurlijk vermögen van het denken op
tc vatten; een feit waarvoor in de psychologic overigens nog geen bevredigende
theorie is geformuleerd. Hoe dit ook zij, de inhoud van verwachtingen wordt geheel
bepaald door ervaring. Om dit te verklären acht Van der Wijck het onnodig te
onderstellen dat het causaliteitsbeginsel a priori zou zijn. Het is namelijk goed
mogelijk om op grond van ervaring te stellen dat in gelijksoortige situaties
gelijksoortige gevolgen zullen optreden. Met andere woorden: de uniformiteit van
de ervaring is voldoende grond om daaruit af te leiden dat toekomstige ervaringen
overeen zullen komen met eerdere ervaringen. Ten slotte: als men niet van de
uniformileit van ervaring uit zou kunnen gaan, is inductie geheel onmogelijk.

In navolging van Opzoomer houdt Van der Wijck een krachtig pleidooi voor een
ontstaansbenadering van hct causaliteitsvraagstuk. Zowel in De oorsp/wig e/i grmze/i
t/er Ae/inis (1863) als in De wysftegtwte t/er ervan'/ig verctefrgd (1871) komt dezc
benadering duidclijk naar vorcn. Het valt op dat hij in 1863 de ontstaansbenadering
nog onbevangen presentccrt, waarschijnlijk omdat hij zieh sterk gesteund wect door
Opzoomer. Na Spruyts Opzoomer-kritiek (1871a) is deze onbevangenheid echter
vcrdwenen. Van der Wijck argumenteert dan duidelijk vanuit een verdedigende
positie. Dit blijkt niet alleen uit dc titel van zijn bctoog, maar vooral uit zijn antwoord,
of juist hct ontbreken van een antwoord, op dc vraag hoe het bestaan van verwachtin-
gen, en daarmee het causaliteitsbeginsel, op empirische gronden kunnen worden ver-
klaard. Hicrtoe doet hij immcrs een beroep op de notie 'oors/?7o«Ae/y^ ver/noge/i
des geertes'. Hicrmee formuleert Van der Wijck ccn nieuwe vraag, waarvan hij erkent
dat hij de oplossing niet wect. Hij vertrouwt er echter op dat deze vraag door vcrder
psychologisch onderzoek zal worden opgelost. Het open karakter van deze vraag
biedt, zoals nog zal blijken, voor Spruyt een aanknopingspunt om hieruit te
concludcren dat Van der Wijck geen empirist is, en dat hij zonder het te willen een
pleidooi houdt voor Spruyts geldigheidsbenadering.

Het is overigens de vraag of Van der Wijcks (1863) argumentatiestrategic recht
doct aan Kants filosofischc programma. Het doel van dat programma is onder andere
om Hume's Stelling tc weerleggen dat zowel de twee noties 'causaliteit' en 'noodza-
kelijkheid' als het causaliteitsbeginsel op gewoonte berusten. In de /CnV/'A dtr rei/ie«
Mer/iu/i/f poogt Kant de Stelling te bewijzen dat alle veranderingen geschieden volgens
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een wet a priori die oorzaak en gevolg met elkaar verbindt.' Cenlraal hierin staat de
verhouding van tijdsorde tussen verschijnselen. Het doel van dit bewijs is aan te tonen
dat uitspraken over het volgen van gebeurtenissen in de tijd geen subjectievc, op
gewoonte gebaseerde uitspraken zijn, zoals Hume beweerde, maar dat het uitspraken
zijn die algemeen gelden en noodzakelijk zijn.^ Om dit te bewijzen worden door Kant
twee soorten ervaringen onderscheiden waarin tijdsrelaties liggen besloten:
omkeerbare en onomkeerbare opeenvolgingen in de tijd. Bijvoorbeeld: het bekijken
van de gevel van een huis kan van boven naar beneden, en van bencden naar boven
geschieden; dil zijn waarnemingen waarin de tijdsrelatie tussen de waarnemingen
omkeerbaar is. Bij de waarnemingen van een schip dat stroomafwaarts gaat, zijn de
tijdsrelaties tussen de waarnemingen echter onomkeerbaar.' Een uitspraak over
opeenvolging van waarnemingen waarin een onomkeerbare tijdsrelatie ligt besloten,
onderstelt een regel waardoor deze waarneming van opeenvolging wordt bepaald/
Deze regel houdt in dat in de waarneming A die aan de waarneming B voorafgaat
de voorwaarde besloten ligt volgens welke B noodzakelijk moet volgen. Hieruit wordt
geconcludecrd dat het beginsel van voldoende grond de voorwaarde is voor de
mogclijkhcid van objectieve crvaring. Dit betekent: algemeen geldende kennis van
verschijnselen ten aanzien van de tijdsrelalies tussen deze verschijnselen.' Over Van
der Wijcks Stelling (1863) dat Kants opvatting de genadeslag betekent voor de
objectieve geldigheid van kennis, kan men opmerken dat dit juist het tegendeel is
wat Kant had geprobeerd aan te tonen. Echter, als Van der Wijcks kritiek al zou
geldcn, dan ontbreken hiervoor expliciete argumenten tegen Kants bewijsvoering
geheel. Hieruit volgt dat Van der Wijcks reductio ad absurdum argumentatie tegen
Kants standpunt onvoldoende, en daarom ook niet overtuigend is. Immers, net als
dat bij Opzoomer is opgemerkt, gaat ook Van der Wijck geheel voorbij aan Kants
directe bewijsvoering: de transcendentale deductie.

Ten slotte: zowel in De oors/?rcwg e/i grenzen va« Äe/ims, maar vooral in De
H7/'sfcegeer/e rfer ervarag ve/derfigd pleit Van der Wijck voor een methodologische
benadering die lijkt op Ockhams beroemde "scheermes-methode": e/i*/a non SUH/
sine ra//o/ie mi///r/7//ca/irffl. Van der Wijcks methodologische regel luidt immers dat
uitgegaan dient te worden van de empirische oorsprong van alle begrippen, totdat

' cf. Kanl, I. (1787*), KV/r/* der rei/ien Ver/m/i/f, B-uitgave, p. 232, 'Alle Veränderungen
geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und Wirkung.' - "

*cf. Körner, S. (1955), op. cit. p. 86. "•-'»•• '
'cf. Kanl, I. (1787^), op. cit., B-uitgavc, p. 236-237. - i ^ - . - ' v >>•- •-•-••< -v :, . • ?,.
•* cf. Kant, I. (1787^), op. cit., B-uitgave, p. 238, 'Diese also wird in der Ordnung des

Mannigfaltigen der Erscheinung bestehen, nach welcher die Apprehension des einen (was
geschieht) auf die des anderen (das vorhergeht) nac/i e/'/ier /?ege/ folgt.'

' cf. Kant, I. (1787^), op. cit., B-uitgave, p. 245-246, 'Diese Regel aber, etwas der
Zeilfolge nach zu bestimmen, ist: dass in dem, was vorhergeht, die Bedingungen anzutreffen
sei, unter welcher die Begebenheit jederzeit (d.i. Notwendiger Weise) folgt. Also ist der Satz
vom zureichenden Grunde der Grund möglicher Erfahrung, nämlich der objektiven Er-
kenntnis der Erscheinungen, in Ansehung des Verhältnisses derselben, in Reihenfolge der
"Zeit."
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gebleken is dat dit niet zo is. Het feit dat de empirische oorsprong van een aantal
begrippen nog niet is aangetoond, is geen bewijs dat zij derhalve aangeboren zijn.
Als tegenargument kan hierbij echter nog worden opgemerkt dat Van der Wijck
vrijwel geheel voorbij gaat aan het bezwaar van Spruyt dat empirische afleidingen
van het causaliteitsbcgrip leiden tot circulaire vcrklaringen.

5. SPRUYTS WEERLEGGING VAN DE KRITIEK '**?'

Spruyt voelt zieh niet in het nauw gedreven door Van der Wijcks kritiek.
gedaa/i/evervvtsse/i/jg va/i rfe wysöegeer/e der ervan/ig foege/ic/ir (1871 b) wil Spruyt
aantonen dat Van der Wijcks weerlegging uit 1871 van zijn kritiek op Opzoomer
geen doel treft, omdat Van der Wijck verzuimt op de belangrijkste argumenten tegen
Opzoomer in te gaan. Bovendien merkt Spruyt in de inleiding van De /aa/ste
gecfaa/ifeverwisse/wig op dat Van der Wijck, zonder dit kennelijk te beseffen,
helemaal geen empirist of een verdediger daarvan is. Sterkcr nog: Van der Wijck
ondergraaft met zijn eigen argumenten zelfs het empirisme dat hij zo graag wil
verdedigen.' . -v >~ .„•;,.->;.•,-•:. .,, ,;

Spruyt herinnert er aan dat hij in /la//gefeore/7 waar/iemi/igsvormen had willen
aantonen dat het empirisme ten onrcchle voorbij is gegaan aan Kants kentheorie.
Hiertoe had hij argumenten geformulecrd die moesten bewijzen dat Opzoomers
argumentaties, die moesten aantonen dat de notie 'noodzakelijkheid' in de notie
'causaliteit' ligt beslotcn, tot niets hebben geleid. Hierdoor had Spruyt het deficit van
het gchclc empiristische prograinma aanncmelijk willen maken."

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), De /aa<5fe gec/aa/i/evenv/sse/wig vo/i </e wysfeegeer/e rfer
ervar/'/ig /oege/ic/i/, p. 4-5, 'Dat mijne aanmerkingen op de wijsbegcerte der ervaring door
prof, van der Wijck wederlegd zouden zijn, moet ik ten sterkstc ontkennen. De belangrijkste
van die aanmerkingen werden loch door hem in het gehee! niet besproken. Wat meer zegt, de
empirische wijsbegcerte, in den vorm, waarin zij zieh historisch ontwikkeld heeft en hier te
lande door Opzoomer verkondigd is, wordt door van der Wijck niet minder dan door mij
veroordeeld.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 5-6, 'In mijn artikel over aangeboren waarnemings-
vormen heb ik trachten aan te toonen, dat de empirische wijsgeeren ten onrechte Kant's
denkbeelden over het menschelijk kenvermogen verwerpen. Om dit doel te bereiken heb ik
eenc kriliek gegeven van de rcdeneeringen, waarmede genoemde wijsgeeren willen bewijzen,
dat onze kennis aangaande de onverbreekbaarheid van hel causaalverband en onze denkbeel-
den over ruimte en tijd aan de ervaring ontlecnd zijn. (...) ....(ik heb) de moeite genomen aan
te toonen, dat al de rcdeneeringen, waarmede Opzoomer en Mill den empirischen oorsprong
van de genoemde voorstellingen trachten aan te wijzen, valsch zijn. De conclusie ligt voor de
hand. Als Mill, die door geheel Europa als het hoofd der empirische school erkend wordt, en
Opzoomer, die hier te lande haar oudste en beste vertegenwoordiger is, buiten Staat zijn
geweest de Stellingen te bewijzen, waarop de wijsbcgeerte der ervaring berust, dan behoort
deze wijsbegeerte veroordeeld te worden.'
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Van der Wijcks kritiek treft geen doel, omdat Van der Wijck niet alleen verzuimt
om op Spruyls belangrijkste tegenargumenten in te gaan, maar vooral ook omdat
hij een verkeerde argumentatiestralegie volgt. Hij had volgens Spruyt een van de
volgende twee dingen moeten doen. Van der Wijck had ofwel duidelijk moeten maken
in welke opzichten Spruyts oordeel over Opzoomers positie verkeerd zou zijn; of
hij had met Spruyt moeten toegeven dat Opzoomers argumenten ongegrond waren,
om vervolgens met betere argumenten voor de dag te komen. Echter, Van der Wijck
deed noch het e"e"n noch het andere.' Dit leidt tot onduidelijkheid. Is Van der Wijck
het met Spruyt nu wel of niet eens dat het onmogelijk is om het causaliteitsbeginsel
uit ervaring af te leiden'.^ Uit deze onduidelijkheid leidt Spruyt af dat Van der Wijck
een positie verdedigt die nooit is aangevallen. Bovendien bekriliseert hij een Stelling
die nooit door Spruyt is ingenomen/

De empirische afleiding van het causaliteitsbeginsel
Van der Wijck spreidt een groo/e wa/iAe/zMoetftg/ie/d ten toon als het gaat om de
empirische afleiding van het causaliteitsbeginsel. In navolging van Mill had Opzoomer
ten minste nog vastbcraden pogingen gedaan om argumenten voor zo'n afleiding te
formuleren. Met zou verwachten dat Van der Wijck die afleiding had omarmd, maar
hiervan is geen sprake, aldus Spruyt/

Van der Wijck had terloops geopperd dat men de notie 'materie' uit de ervaring
kan afleiden. Spruyt acht het echter onduidelijk wat hij hiermee op het oog had. Ook
op dit punt blijkt Van der Wijcks wa«£e/moed/g/ie?/d. Wil hij nu zeggen dat men
aanneemt dat de notie 'oorzaak' bestaat en dat ervaring vervolgens leidt tot het
waarnemen van materie als weers/am/Wec/e/irfe oorzaak? Of bedoelt hij dat bij het
waarnemcn van materie tegelijkertijd de notie 'oorzaak' ontstaat?' Kennelijk heeft
Van der Wijck (1871) de eerste mogelijkheid op het oog, omdat hij immers later in

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 6, 'Wie mij op doeltreffende wijze wilde bestrijden,
moest op de volgende wijze te werk gaan. Hij moest mij duidelijk maken, in welke opzichten
ik Mill en Opzoomer verkeerd beoordeelde. Ofwel, hij kon met mij erkennen, dat de bekende
argumenten van Mill en Opzoomer onhoudbaar zijn, en trachten andere en betere te geven.'

• cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p.6,' Erkent Prof, van der Wijck dan, dat zoowel Mill's
als Opzoomer's afleiding van de wet der causalitcit onhoudbaar is (....)? '

cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 7, ' ....hij de wijsbegeerte der ervaring (prijs geeft),
die ik beslreden heb, en eene andere wijsbegeerte verdedigt, die ik nimmer heb aangevallen.'

•" cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 14-15, 'Ik noem dit onderwerp in het bijzonder,
omdat de verdediging van prof, van der Wijck op dit punt van groote wankelmoedigheid
getuigt. Terwijl zijne beroemde voorgangers althans beproeven eene empirische afleiding van
de wet van oorzaak en gevolg te geven, dürft hij op geen enkele plaats beweren, dat die
afleiding reeds gegeven zou zijn.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 15, 'Doch het blijft hierbij onbeslist, of hij alleen
gelooft, dat indien eenmaal het begrip van oorzaak als bestaande wordl aangenomen, de
ervaring ons tot de waarneming der materie als eene weerstandbiedende oorzaak kan brengen,
dan wel of hij meent, dat bij het ontstaan onzer waarneming der materie tegelijkerlijd het
begrip van oorzaak in ons geboren wordt.'
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De wi/sfeegeerte der ervar/ng verrferf/grf stelt dat Hume's afleiding van oorzakelijk
verband uit ervaring en gewoonte ontoereikend is. Een ander belangrijk argument
voor deze interpretatie is, aldus Spruyt, dat Van der Wijck net bestaan van over/«/-
gingen of verwac/iJ/'/ige/i onbegrijpelijk acht. Op grand hiervan had hij geconcludeerd
dat het niet inzichtelijk is dat men er intuitief van overtuigd is dat het beginsel ge///A:e
ewis/a/id/g/iede/i, ge///A:e gevo/ge« geldig is. Spruyt wijst er op dat Van der Wijck
nooit tot deze conclusie had kunnen komen als hij bijvoorbeeld in navolging van
Opzoomer de mogelijkheid van een empirische afleiding van dat beginsel had onder-
schreven. Dit is een belangrijke indicatie voor Spruyt dat Van der Wijck eigenlijk
geen empirist is. Een tweede indicatie hiervoor is dat Van der Wijck voor een
verklaring van het psychologische feit dat verwachtingen of overtuigingen bestaan,
wijst op cen oorspronÄe/yA: vermoge/j rfesgees/es.' Voor Spruyt betekent dit dat hij
voor deze term net zo goed de term 'aangeboren waarnemingsvorm' had kunnen
gebruiken.* Op dit punt schijnt Van der Wijck immers met de ene hand weer terug
te nemen wat hij met de andere heeft gegeven. Hij was namelijk van mening dat
ervaring de inhoud van verwachtingen of overtuigingen bepaalt. Dit acht Spruyt
evident en een overbodige toevoeging; natuurlijk is het zo dat alleen door ervaring
speeifieke causale betrekkingen worden gekend/ Spruyt acht dit daarom ook geen
relcvantie kwestie. Ironisch merkt hij op da/ /'£ er vo//ro/ne« fevrede/i (mee i>e/î  a*o/
ze//s de verrfed/ger der emp/risc/ie wysbegeerfe erAe/if, da/ de e/npir/sc/ie a/7e/dmg
van de we/der c(7«5a///e/f «og n/e/gegeve«/s." -
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' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 15, 'Dat nu alleen de eerstgenoemde uitlegging aan
zijne woorden mag gegeven worden, volgt uit de zinsneden in zijnc brochure, waarin hij
erkenl, dal Hume's afleiding van onze kennis van het causale verband uit de kracht der
gewoontc hem niet bevredigt. "Het feit, dat men vcrwachling of overtuiging noemt, wijst op
een oorspronkelijk vermögen des geestes, dat niet uit de associatio idearum kan afgcleid
worden". En verder: "Ik ben er rond voor uitgekomen, dat het mij onbegrijpelijk is, dat er
verwachtingen of overtuigingen ontstaan." Dus vindt prof, van der Wijck onze intuitieve
overtuiging van de gcldigheid der wet: gelijke omstandigheden, gelijke gevolgen onbegrijpe-
lijk. Dit zou hij niet kunnen doen, wanneer hij van de juistheid van eene der bekende
empirische afleidingen van genoemde wet overtuigd was. Hier is het eerste belangrijke
vraagstuk, bij welks behandcling prof, van der Wijck de wijsbegeerte verlaat, die ik heb
aangevallcn en die hij wenschl te verdedigen. Daarenboven erkent hij, dat het bestaan der
verwachtingen of overtuigingen wijst op cen oorspronkelijk vermögen des geestes.'

• cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 16, 'Prof. van der Wijck noemt nu datgene, waarvan
wij niet weten, dat het van onze ervaring afkomstig is, het voortbrengsel van een "oorspronk-
elijk vermögen des geestes". Ik heb het hetzelfde voortbrengsel cen aangeboren waarnemings-
vorm genoemd. Doet de naam veel ter zake? '

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 16, 'Niemand ontkent, dat alleen de ervaring ons de
bijzondere causale betrekkingen kan doen kennen.' Zie ook: Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p.
17-18, 'Nu is dit causaalverband tusschen twee verschijnselen a priori niet te ontdekken, maar
wordt ons alleen door ervaring bekend. (....).... alleen de ervaring (heeft) ons met de verschil-
lende causale betrekkingen kunnen bekend maken.'

•* cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 16.
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Principieler is voor Spruyt echter de volgende vraag: /ioe o/i/s/aaf de verwac/jfing
da* fti/ge/yieo/ns/andig/ieden ge/y£egevo/gen zu/fen /?/aa/s vi/ic/e/i ?' Van der Wijck
had deze vraag niet kunnen of willen beantwoorden. Hij gaat in zijn verdediging van
Opzoomers empirismc bovendien voorbij aan het merkwaardige verschijnsel dat
Hume al had gesignalcerd, namelijk dat men, zonder dat hiervoor een argumentatie
aangegeven kan worden, op grond van eerdere ervaringen iets afleidt wat niet in die
ervaringen ligt beslotcn. Net als Hume verwondert Spruyt zieh hierover.* Spruyt
(1871a) kon zieh echter niet verenigen met Hume's conclusie, omdal de verwachting
dat gelijke omstandigheden gelijke gevolgen hebben door het denken aan de ervaring
wordt toegevoegd; deze verwachting ontstaat niet door gewoontevorming/ Spruyt
wijst er op dat Van der Wijck op dit punt inconsistent is. Nu eens stelt Van der Wijck
dat verwondering over Hume's vraag onnodig, en niet relevant is; dan weer meent
hij dat hei psychologische feit dat men verwachtingen heeft onbegrijpelijk is en juist
wel een relevante kwestie vormt, dat door verder psychologisch onderzoek zou
kunnen worden opgelost. Ook Van der Wijcks uitweg om Hume ervan te betichten
dat hij misbruik maaktc van de dubbele betekenis van de notie 'ervaring' acht Spruyt
niet terecht. Hume's vraag was immers gericht op het verklaren van ervaring in
ruiniere zi/j; dat wil zeggen, het geheel van de eerdere ervaring plus /je/ product van
vertvac/i/i/igen o/overfMigingen, da/diegewaarvvordingen o/over/«igingen me/zic/i
mee voeren/ Met andere woorden: 'ervaring' opgevat als de verwevenheid van waar-
nemingen en verwachtingen. Spruyt merkt op dat men het doorgaans als evident
beschouwt dat op grond van eerdere ervaring (ervaring in engere zin) ervaring in
ruimere zin volgt; dal wil zeggen, op grond van eerdere ervaring heeft men
verwachtingen over het optreden van nog niet waargenomen gevallen. Echter, voor
Hume ging het er juisl om, om de rec/tfigrond van zulke verwachtingen te
onderzoeken. Hume's originalileit schuilt volgens Spruyt dan ook in het formuleren
van deze geldigheidsvraag.'
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' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 16.
* cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 16, 'Ik had beweerd, dat Hume te recht verwonderd

was blijven stilstaan bij de ontdekking van het feit, dat onze geest zonder eenige redeneering
uit de ervaring iets geheel anders afleidt dan den onvervalschten inhoud van die ervaring.'

•' cf. Spruyt, C.13. (1871b). op. cit. p. 16, 'Dalgene, wat onze geest aan den inhoud der er-
varing toevoegt, is de verwachting, dat zij ook voor het vervolg zal gelden.'

•*cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 17. ' . . . ' . ' , . ' . . . . .
' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 17, 'Want de vraag van Hume handelt juist over het

onistaan van die ervaring in den ruimeren zin. Daarom heeft Hume gecn "misbruik gemaakt
van de dubbele beteekenis van den term ervaring." (....) Voor de meeste menschen spreekt het
zoozcer van zelf, dat uit de ervaring in den engeren zin de ervaring in den ruimeren zin volgt,
dat zij niet kunnen begrijpen, hoe icmand op het denkbeeld kan komen om naar den rechts-
grond der verwachtingen te vragen, die de ervaring in den ruimeren zin van de andere
onderscheiden.'
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Het causaliteitsbeginsel is a priori
Spruyt sloot in ^angeboren tvaa/vte/mVigsvorme/i expliciet aan bij Helmholtz'
opvatting (1860) dat het causalileitsbeginsel a priori is. Van der Wijck had aan-
gegeven dat Helmholtz (en daarmee ook Spruyt) een verkeerde argumentatiestrategie
had gevolgd. Dit oordeel over Helmholtz is volgens Spruyt volkomen verkeerd. Helm-
holtz was juist een van de weinige wetenschapsbeoefenaren die bij de verklaring
van verschijnselen zo weinig mogelijk gebruik maakte van het onderstellen van
elementen a priori: aa/igefcore« vermoge/js, aa/igeftore/i inr/c/ifi/ige/i en waf dies
meerzi/'.' Als dat toch gebeurde, zoals bij rf<? wef van oorzaoX: en gevo/g, had hij daar
goede argumenten voor. Spruyt onderschrijft dan ook Helmholtz' conclusie dat deze
wet a priori is, omdat het onmogelijk blijkt om haar uit de ervaring af te leidend

Ook had Spruyt in <4a«ge6oren waar«e/«/«gsvor/ne« al naar voren gebracht dat
het regelmatigheidsbeginsel - gelijke omstandigheden gelijke gevolgen - in de praktijk
van het wetenschappelijk onderzoek door talloze ervaringen wordt bevestigd. Hoewel
men schijnbare afwijkingen van deze regel constateert, leidt dat echter nooit tot de
conclusie dat die regel niet algemeen zou gelden. In zulke gevallen wordt alleen
gesteld dat onze kennis kennelijk onvolledig is. In de onderzoekpraktijk wordt echter
nooit aan de algemeengeldigheid van dit beginsel getwijfeld/ Als men een verklaring
voor een verschijnsel zoekt, onderstelt men altijd dat het causaliteitsbeginsel - «ze/s
gesc/i/e<// 20/ider oorzaaA: - en het concrete besef dat ge/yfe o/ws/and/g/iede/i to/
£(?/y£e gevo/gen (/e/rfe/i) algemeen gelden/ Bovendien ziet Spruyt in de intuitieve
kennis die men heeft van het causaliteilsbcginsel de leidraad voor iedere handeling,
en hiermee dus ook voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Op grond
hicrvan kon Helmholtz in zijn /7iys/o/og/sc//e Opf/Ä (1860/ terecht concluderen dat
het causaliteitsbeginsel niet ontstaat door ervaring, maar a priori is.*

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 35.
* cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 35, 'De wereld kent geen strenger rechter over de

aangeboren Vermögens, aangeboren inrichlingcn en wat dies meer zij, dan den beroemden
Helmholtz. (....) Maar hij, die veel meer uit de ervaring meent te kurinen afleiden dan eenig
ander physioloog, erkent de apriorileit der wet van oorzaak en gevolg. Met het maken van
deze uitzondering werd hij niet ontrouw aan zijne beginselen. Want de algemeene wet der
causaliteit is eene waarheid, waarvan wij duidelijk kunnen welen, dat onze empirische kennis
haar nooit bereiken kan.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 35, Tegenover de vele gevallen, waarin wij den
regel: gelijke omstandigheden, gelijke gevolgen, door de ervaring bevestigd zien, bemerken
wij evenveel malen schijnbare, maar voorloopig onverklaarbare, afwijkingen van dien rcgel.
Nooit komt het in ons op, aan de juislheid van die wet te twijfelen; altijd schuiven wij de
schuld op de onvolledigheid van onze kennis.'

* cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 36, 'Welk voorbeeld men ook kiezen mögen, hei is
elken mensch onmogelijk in concreto le twijfelen aan deze twee waarheden: niet geschiedl
zonder oorzaak, en: volmaakt gelijke omstandigheden geven volmaakt gelijke gevolgen.'

* cf. Helmholtz. H. (1860), op. cit., p. 453-455.
* cf. Spruyl, C.B. (1871b), op. cit. p. 37, 'Overwegen wij nu, dat de mensch al zijne

handelingen bepaalt door zijn onuitgesproken geloof aan, zijne intuitieve kennis van de wet
der causaliteit. en dat toch zijne ervaring iiem meer schijnbare uitzonderingen op die wet
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Ten slotte: Van der Wijck had Spruyts opvatting verworpen dat inductie alleen
mogelijk is door te onderstellen dat men de wef rfer causa/i/ei7 op een intuitieve wijze
loepast. Allereerst had hij er op gewezen dat er naast algemene uitspraken over het
regelmatig volgen van verschijnselen ook algemene uitspraken bestaan die betrekking
hebben op het gepaard gaan van verschijnselen. Bij de eerstc soort uitspraken speelt
het causaliteitsbeginsel een rol, maar bij de tweede soort uitspraken niet. Hij had
vervolgens geconcludeerd dat Spruyt de tweede soort uitspraken niet kon verklären.
Bovendien, en dat was principieler, had Van der Wijck er op gewezen dat het
causaliteitsbeginsel niet a priori is. Immers, de geldigheid van dit beginsel zou altijd
nog moeten blijken uit ervaring. Spruyt meent dat Van der Wijck met dit laatste
argument de plank volledig misslaat. De kernvraag blijft immers: /ioe z«//en wy c/e
tm/ucf(e5 ve/A:/ara;, c#e »vy over /ie/ gepaarJ gfla/i va« versc/iy/ise/en vormen, a/s
o/ize /Vifart/eve ten«« s/ec/i/s retA:/ /of /wre opvo/ging?' Niet het feit dat men genera-
lisecrt behoeft verklaring, maar wel dat dc neiging tot generaliseren de o/i/n/s6are
feK/swoMw is bij het formuleren van algemene uitspraken die betrekking hebben op
het regelmatig volgen van verschijnselen.* Ook hier is het feit dat men generaliseert
geen problecm. Wat men wel moet verklaren is dat men nooit aan de rechtmatigheid
van dat generaliseren kan twijfelen. De rechtmatigheid van het doen van algemene
uitspraken is echter een onverklaarbaar probleem, als men, zo betoogt Spruyt, blijft
vasthouden aan de gedachte dat het causaliteitsbeginsel uit de ervaring kan worden
afgelcid. Spruyt concludeert daarom nogmaals dat dit beginsel geen generalisatie
kan zijn, maar als een aangeborcn beginsel moet worden beschouwd/

Samcngevat komt Spruyts argumcnlatie in hoofdlijnen neer op het volgende. Ee"n
van de hoofdpunten in Spruyts wecrlegging van Van der Wijcks tegenargumenten
is dat laatstgenoemde een verkeerde argumenlatiestrategie volgde, waardoor het

vertoont dan schijnbare bevestigingen; overwegen wij verder, dat al die uitzonderingen hem
in de toepassing geen oogenblik doen twijfelen aan de waarheid van zijne intuitieve overtui-
ging, dan moeten wij erkennen, dat Hclmhollz te recht ons geloof aan de wet der causalitcit
als onafhankelijk van onzc ervaring beschouwt.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 37-38.
' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p. 38, 'De neiging tot generaliseeren behoeft niet

verklaard te worden; de aard van onze opvoeding brengt die neiging van zelve mede. Maar
dat dezelfde neiging ( ) onze onmisbare leidsvrouw is bij de indueties over successieve
vcrschijnselen, dat was het vraagstuk, wat ik trachlte op te lossen.'

' cf. Spruyt, C.B. (1871b), op. cit. p.39, 'Ook in dit geval is het niet vreemd, dat wij
aanvangen met te generaliseeren; maar wel vreemd, en, naar het mij voorkomt, onverklaar-
baar, dat wij niet, op zekere hoogte gekomen, de rechtmatigheid van onze neiging tot genera-
liseeren kunnen gaan betwijfelen; dat wij overtuigd blijven van de waarheid, dat gelijke
omstandigheden gelijke gevolgen hebben. Onverklaarbaar, tenzij wij aannemen, dat die
waarheid niets anders is dan de oorspronkelijke overtuiging van ons ik, waarnaar zieh onze
voorslelling van het niet-ik moet geschikt hebben.'
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onduidelijk wordt welke positie Van der Wijck nu eigenlijk in het causaliteitsdebat
inneemt.
.'. Vervolgens attaqueert Spruyt Van der Wijcks opmerking over de empirische
afleiding van de notie 'materie' en diens verwerping van Hume's afleiding van
oorzakelijk verband uit ervaring en gewoonte om te suggereren dat Van der Wijck
eigenlijk geen empirist is. Een ander argument hiervoor is dat Van der Wijck een
natuurlijk vermögen van het denken aanneemt als het gaat om het verklaren van het
bestaan van verwachtingen. In Spruyts optiek is het namelijk om het even of men
spreekt over een 'natuurlijk vermögen' of over 'aangeboren waarnemingsvormen'.

Ook constatcert Spruyt dat Van der Wijck een onduidelijke positie inneemt ten
aanzien van de vraag hoe het besef ontstaat dat bij gelijke omstandigheden gelijke
gevolgen optreden. Bovendien wijst hij er op dat Van der Wijck verzuimt om Hume's
geldigheidsvraag te beanrwoorden: hoe kan men rechtvaardigen dat men op grond
van eerdere waarnemingen van het optreden van een bepaald verschijnsel na het
optreden van een bepaald ander verschijnsel concludeert dat het enc verschijnsel
in toekomstige gevallen altijd zal volgen na het optreden van dat andere verschijnsel?
Van der Wijcks argument dat Hume misbruik maakte van de dubbele betekenis van
de notie 'ervaring' acht Spruyt ongegrond.

Ten slotte: Van der Wijcks kritiek op de Stelling dat het causaliteitsbeginsel a
priori is, acht Spruyt weerlegd door er op te wijzen dat men de neiging tot
generaliseren nooit kan rechtvaardigen als men blijft uitgaan van de gedachte dat
het causaliteitsbeginsel uit ervaring kan worden afgeleid. Omdat zulke afleidingen
niet succesvol zijn geweest, concludeert Spruyt dat dit beginsel daarom als een
aangeboren beginsel moet worden opgevat.

Spruyt houdt vast aan zijn geldigheidsbenadering. De vraag: /ioe
vervvflc/M'/ig da/ fcy ge/y'Ae omsta/ni/g/itt/e/j geti/'&e gevo/ge« z«//en p/a
kan niet met bchulp van een ontstaansbenadering worden opgelost; dit leidt tot
circulaire rcdeneringen, zoals bij Opzoomer het geval was. Terecht oordeclt Spruyt
dat Van der Wijck op dit punt inconsistent is. Enerzijds vormt het voor hem geen
problcem, maar anderzijds verklaart Van der Wijck dat het bestaan van verwachtingen
überhaupt voor hem een raadsel is, zonder dat hij overigens probeert dit op te lossen.

Spruyt constateert ook terecht bij Van der Wijck een verschuiving van het "pure"
empirisme (1863) naar een meer dubbelzinnige positie in 1871. De stok om de hond
te slaan is natuurlijk Van der Wijcks notie 'oo/spro/iA:e/yÄ: ve/vnogen tfes geesfes'.
Verwachtingen worden hiermee op een natuurlijk vermögen gebaseerd, maar uit dit
vermögen kan geen noodzakclijkhcid worden afgeleid. Spruyts opmerking dat zo'n
naluurlijk vermögen op hetzelfde ncerkomt als de notie 'aangeboren waarnemings-
vorm' gaat echter tc ver. Immers, men kan natuurlijke Vermögens onderstellen zonder
dat dit metccn categorieen a priori impliceert.

Ten slotte: net als in Aa/igeborai »vaa/7ie/n//jgsvor/ne/i levert Spruyt geen directe
bewijzen voor de Stelling dat het causaliteitsbeginsel als aangeboren moet worden
beschouwd. Ook in De /aate/e gee/afl/Jteverw'/sse/fVig maakt hij gebruik van een
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auloriteitsargument, in dil geval door wedcrom naar Heimholte te vcrwijzen. Los
daarvan kan nog worden opgemerkt dat het feit dat in de onderzoekpraktijk kennelijk
nooit wordt getwijfcld aan de algemeengeldigheid van dit beginsel, op zichzelf nog
geen i'ilosofische rechlvaardiging vormt voor de Stelling dat het causaliteitsbeginsel
aangeboren is. Bovendien blijft Spruyt vaslhouden aan zijn negatieve argumentatie-
strategie. Spruyts conclusie dat de afleiding van hel causalileitsbeginscl op empirische
gronden in beginsel onmogelijk is en tot circulariteit leidt, is nog geen rechtstreeks
bewijs voor het aangeboren karakter daarvan; Spruyts redenering vormt slechts een
bewijs uil het ongerijmde.

De faaWe ge<&7fl/i/everw/.s.se/f«g uit 1871 vormt een natuurlijke begrenzing van de
behandeling van het causaliteitsvraagstuk die bij OpzoomersDe weg rfer wefe/isc/iap
(1851) is begonnen. Gesteid kan worden dat tot 1871 Opzoomers en Van der Wijcks
empirisme onbedreigd de bclangrijkste benadering vormt van filosofische kwesties.
Dc kantiaans georienlcerde kritiek van Spruyt stelt deze benadering, weliswaar
mcrcndeels op grond van negalieve argumenten, ter discussic.

Dc discussie gaal tot dusver vooral ook over de vraag of aangeboren begrippen
al of niet bestaan. Dit gebeurt aan de hand van de vragen die het causaliteitsvraagstuk
oprocpen. De probleemgerichte benaderingblijkt goed in Staat om de polariteit tussen
de ontstaansbenadering van Opzoomer en Van der Wijck enerzijds en Spruyts
geldigheidsbenadering anderzijds scherp te zien.

Opmerkelijk is dat noch Opzoomer en Van der Wijck noch Spruyt twijfelen aan
hcl noodzakelijke karakter van causale relaties. Het gaat hen vooral om de vraag op
welke wijze causale noodzakelijkhcid kan worden verklaard; zij blijven hiermee
binnen het 19de eeuwse filosofische denkkader, waarin de vraag ccntraal staat
waarom men aan causale relaties noodzakclijkheid kan toeschrijven.

Naar aanleiding van de gevoerde discussies, komt er radicale kritiek van Josue" L'Ange
Huet op de tot dusver ingenomen filosofische posities. In Meuwe o/?/ass//ig van ee/i
oi/d waag47uA:. Z)e /nef/toc/e va/i /ie/ po«7/V/s/Mc toegepas/ op /ief feegnp oorzaaA-e/i-
gevo/g (1872) sielt Huet dat de discussie tussen Opzoomer, Van der Wijck en Spruyt
niet fundamcntcel genoeg is gevoerd, en dat het daarom ook weinig vruchtbaar is
gebleken. Zowel Opzoomer en Van der Wijck als Spruyt gaan volgcns Huet uit van
verkeerdc onderstellingen.

In het volgende hoofdsluk wordt nagegaan hoe volgens Huet het causaliteitsvraagstuk
wel moet worden benaderd en kan worden opgelost.
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II. LANGE HUET VERSUS OPZOOMER EN SPRUYT

In 1866 promoveerde Huet aan de Rijksuniversiteit Leiden tot doctor in de theologie
op hct proefschrift De mef/iode t/er panf/eve/i/osq/Ze vo/ge/is /iHgwsr Co/H/e. Vöör
die tijd was er aan Comtes positivisme in Nederland relatief weinig aandacht besteed.'
Geheel onbekend was Comte hier echter niet. Twintig jaar voor Huets promotie
verscheen er bijvoorbeeld een vertaling in het Nederlands van de eerste twee lessen
uit Comtes Cours de /?/»7aso/?/»e posMve (1830), getiteld A/ge/ne/ie gro/idi/age/i
rfer s/e//ige wy^ftegeer/e (1846). Ook werden rond die tijd twee geschriften
gepubliceerd waarin werd aangesloten bij Comtes opvattingen over samenleving
en religie, te weten: De /»'ewwe wysger/ge sc/>oo/ (1847) van A. Kretzer en De sfe///ge
wysfcegeerte fegenover ge/oo/ e/i re//g/e (1848) van de hand van J.Tideman.
Bovendien was in 1857 het boek versehenen van Baron W.A. Constant Rebecque,
getiteld Synf/ie/Jsc/ie overc/enA/'/ige/i »i de// gees/ va/j //ef posi/ivisme fee/re//e«de
ivysöegeer/e, zede/eer e/i re%/e.* Enkele jaren laier, in 1859, volgde nog van zijn
hand het artikel /e/s «aders over /ief pos/rivtsme.' Daarnaast namen in 1866 de
We/ensc/iap/je/yAe Wade« een vertaling op van het artikel Ai/gusf Cowfe van de
Engelse denker G.H. Lewes. Dit artikel was kort daarvoor in het Engelse tijdschrift
r/ie/or////j/g/i//>' revj'ew versehenen. Ten slotte bleek ook dat Opzoomer Comte had
gelezen, althans hij verwees op een enkele plaats naar hem [Opzoomer,
185F;1863/1867^]. Echter, totdat Huets proefschrift verscheen was er van een
kritisch overzichtswerk in het Nederlands over Comtes denkbeeiden gecn sprake.

Huet zet in zijn proefschrift Comtes belangrijkste filosofische uitgangspunten
uiteen; ook geeft hij hierin diens wetenschapsmethodologie weer, ten einde het
eigen////; sfa/idpun/ der waa/7y/: moderne e/i we/e/i5c/iappe/y'A:e wyze va/i denken
over het voetlicht te brengen/ Huet gaat vooral in op de vraag in welk opzicht men

' Voor een overzicht van de reeeptie van Comte's denkbeeiden in Europa zij verwezen
naar hct boek van W.M. Simon, £uropea/i pcw/'m/s/n in f/ie m/ie/eem/i ce/i/ury. >4n e5ia>> //i
mre//ecma/ //«rory (1963). De reeeptie van Comte's dcnkbcelden in Nederland blijft in
Simons boek ten onrechte onbesproken.

" Dit boek was in 1856 in het Frans versehenen onder de titel /?^/7ex/o/is sy/if/î f/V/ues, au
pcwif </e v«e po5/'»V/5/e, sur /a p/i/7o5op/i/'e, /a mora/e er /a rWigio/i. De Duitse filosoof
Ludwig Büchner (1824-1899) recenseerde de Nederlandse versie van dit geschrift in het
tijdschrift 77/rfg«ioo/ o/? /irt gefc/'erf rfer /frfe (1859).

' Zie voor de reeeptie in Nederland van Comtes denkbeeiden vöör het verschijnen van
Huels proefschrift (1866), Veer, H. van 't, (1962) en Valk, J.J.M. de (1979).

* cf. L'Ange Huet, J. (1866), De //ie//;o</e </erpos/V/ewey7/osq/?e wo/ge/i5i4«gMS/ Co/nre, p.
i.
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Comtes denkbeeiden in de theologie kan gebruiken om dit vakgebied op </e Aoogfe
rfer mot/erwe wefe«sc/iap /e trenne«.'

War zoeitf rfe »vete/isc/ia/?? En mecr in het bijzonder: »va/ zyVi /jaMHrwe/fe/z ?*,
zo vraagt Huet zieh af. Zijn antwoord luidt dat natuurwetten regels zijn die door
mensen worden waargenomen; zulke regels geven een verband aan tussen
verschijnselen die tegelijkertijd of na elkaar optreden. Echter, dit soort regels zegt
niets over een al of niet objectief bestaand verband tussen verschijnselen en evenmin
over wat achter de verschijnselen zou bestaan/ Natuurwelten zijn slechts m i torte
u/7</r«M//ig vfl« rfe ge/yA/ie/e/ c/er wyz/g/'/ige/i ran /wee o/weer versc/iy/we/e/i/ Het
zoeken naar essenties en eindoorzaken van verschijnselen - /ie: //i/jer///£ weze/i en
de e/«c/e/y'A:e oorzaAren - acht Huet onwetenschappelijk. Het doel van wetenschappe-
lijk ondcrzoek is het in verband brengen van waarnemingen: de Aoonßmi/ie va/i

Hiermec sluit Huet vrijwel letterlijk aan bij Comtes Coi/rs rfe
s/7 «Ve (1830).*

Ee"n en ander verschaft Huet in 1866 een aanzet voor een positivistische analyse
van het causaliteitsbegrip, waarmee hij een leemte opvult, aangezien Comte geen
eigen causaliteitsleer had geformulcerd. Echter, om diens filosofische positie goed
te kunnen bepalen ziet Huet zieh genoodzaakt om zieh eerst af te vragen wa/ Co/w/e
"oorzaaA:" (ZOII^ woe/new?' :>'

ö O S . . •

.H.O

"• 'cf.L'AngeHucl.J.(1866),op.cit.p.i.
• ^cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 115. • • . - . . •
•• ' cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 115, 'Een natuurwet is voor deze filosofie niet iets
- 't zij dan afzondcrlijk en buiten de werkelijkheid bestaande of niet - waaraan de verschijnse-
len gebunden zijn, maar een regel, dien de mensch opmerkt in de gelijktijdigheid of opvol-
ging der onderscheiden verschijnselen. 't Kan wel zijn, dat, als men lust kreeg om zieh een
voorstelling te maken van het objectief verband tusschen die regelen en de feiten, men het
zieh op de gewone metafysische wijze zou mocten voorstellen. Doch dit zou fantasiewerk
zijn, geen wetenschap ' .. ,̂ :_ : . I. . ..

•* cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 119.
* cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 131, 'ledere waarheid dus, die meer zoekt dan

koördinatie van observation, die meer wil zijn dan een eenvoudig algemeen feit, die tracht een
uitspraak te doen omtrenl het innerlijk wezen en de eigenlijke oorzaak der verschijnselen, is
onwetenschappelijk en verlaat den weg, waarop alleen eenheid te vinden is in onze kennis
aangaande de werkelijkheid.'

'' cf. Comte, A. (1830), Coi/rs de p/i/Vosop/i/e /»orifice, p. 26, 'Chacun sait, en effet, que,
dans nos explications positives, meme les plus parfaites, nous n'avons nullement la pretension
d'exposer les ca«5es generatrices des phenomönes, puisque nous ne ferions jamais alors que
reculer la difficult^e, mais settlement d'analyser avec exactitude les circonstances de leur
production, et de les rattacher les unes aux autres par des relations normales de succession et
de similitude.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 193, 'Wal zou Comte "oorzaak" noemen? AI heeft
zieh zelf nergens met deze kwestic ingelaten, zoo is voor ons meer opzettclijk onderzock naar
zijn wijsgeerig standpunt de vraag naar het positieve begrip van oorzaak en gevolg te
gewigtig om onbeantwoord te blijven.'
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Huet wijst resoluut de vraag van de hand wat de oorzaaA; va/i ieder versc/jynse/
is', omdat men deze vraag nooit in het algemeen kan beantwoorden. De betekenis
van de notie 'oorzaak' staat niet vast, omdat het afhankelijk is van de concrete gevallen
die men onderzoekt en omdal het afhankelijk is van het standpunt van waaruit men
zulke gevallen beschouwt.' Net als Comte' gaat hij er van uit dat het vragen naar
oorzaak en gevolg niets anders is dan het zoeken /iaar vas/e ge/yA/ydig/ieid e/i
opvo/g/«g va/i versc/iy/ise/en, »vaarva/i jeder onderzoeJfc «aar zeArere 6epaalde
oorzaaX: een byzo/ider geva/, ee/i ÄonAreefe <oepa55J>ig is.* Met andere woorden:
het gaat om het zoeken naar wetmatige verbanden tussen verschijnselen, en niet om
wat er zieh achter die verschijnselen zou bevinden.

Huets Mef/iode werd door een aantal recensenten zeer positief ontvangen. F. W.B.
van Bell (1822-1896), hoogleraar in de theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen,
bijvoorbeeld oordeelde in het 77ieo/ogisc/i /yt/sc/iri// dat de Me//iode blijkt geeft van
me/ geivowe gave e/i s/«d/e.' Johannes van Vloten, redacteur van De /eve/isftode,
ging in zijn bewondering nog veel verder; iets wat voor deze polemist en vrijdenker
hoogst ongebruikelijk was. Eerst gaf hij in de recensie S/e///ge »viysoegeer/e (1867)
Opzoomer en Van der Wijck er van längs. Hij adviseerde hen om toch maar het
beroep te kiezen waarvoor zij waren opgeleid: z/edaar inderdaad een wysgeerig
proe/ da/ i'/i de/i vo/s/en zin va« 7 »voord Sevens een mees/ers/«/; /lee/en mag, e/i da/
0«vw7/eA:eHng /o/ de/i vrome/i we/isc/i woet dri'/jge/i, "wysgeeren " a/s Opzoo/ner
o/zy>i ßüivve//, Ka/i der WycA:, /IM/I /nis6rui^/e/i vvysgeer/'gen feersloe^ ''oe eer /ioe
Äe/er, me/ de/j wiode/vie/i Aranse/ /i«n/ier e/ge/j/y/re roe/?i«g fe zie/i verwisse/en, om
z/c/i 0/7 ge«en door deze/i yonge« Leidsc/ie/i "Godge/eerde " vervange« /e zie/!.* Dit
was echter niet alles. Van Vloten lanceerde in dezelfde recensic ook een voorstel
om Huet onmiddellijk tc benoemen tot buitcngewoon hoogleraar: I'/I vo//e/i er«s/
gesproA:e/j: zo« er gee/i ge/egen/ie/d oes/aan, /ie/n a/ aaH5/o«ds, a/s 6«i7e/ige»voort
/ioog/e/aar - «/e/ aa/i de Codge/eerde zy/ier /lerAo/ns/, /naar - aa« de Le/dsc/ie
/acM//e// der Äesp/ege/e/jde »vysoegeer/e /oe Je voegen C...J. Wy geven 7 den
eve/ifnee/e/j /ni/iis/er va/i ßm/ie/i/andsc/ze ZaA:e/i me/ /jet «leiiweyaar /// feede«A:ing.
IVy /ioMde/j O/JS over/i</gd, da/ Ay fde A/i/i/5/erj er eVi 7 Ziooger o/idervvys e/i der
A/eder/a/jdsc/je wysoegeer/e een fte/a/igryÄe/i d/ens/ mee ZOM doen.' Ondanks dit
dringende advies zou Huet nooit het academische spreekgestoelte betreden. ^

Zes jaar na het verschijnen van de Me//jode constateert Huet dat dc discussie
tussen Opzoomer, Van der Wijck en Spruyt is verzand. Deze observatie is de

f . *
cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 200.

" cf. L'Ange Huel, J. (1866), op. cit. p. 200,' die beteekenis (van het begrip oorzaak)
(is) zeer verändertijk, (is) zecr konkreet, en (hangt) allijd (at) van het bijzondere geval, dat
men beschouwt, ja zelfs van de wijze, waarop men het beschouwt.'

' cf. Comte, A. (1830), op. cit. p. 26.
' cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 200.

•^ff' cf. Bell, F.W.13. van (1867), 'Besprcking'. In: 77ieo/og/sc/i /yrfsc/in//, p. 100.
a".:-, *cf. Vloten, J. van (1867), 'Stellige wijsbegeerlc'. In: De /eve/isiorfe, p. 47.
fc-^cf. Vioten, J. van (1867), op. cit. p. 48.



aanleiding voor zijn Mewwe op/ossmg voor een ourf vraagsft/A:. De mef/iorfe van /ief
/7O5/7/vwme /oegepas/ op /ze/ feegr/p oorzaaA:-e/i-gevo/g (1872). In de inleiding tot
dc Meuwe op/ossmg merkt Huet over de toenmalige stand van het debat op dat zowel
Opzoomer, Van der Wijck als Spruyt een negatieve argumentatiestrategie hadden
gevolgd. Spruyt had willen aantonen dat men de notie 'causaliteit' of het 'oorzaA:e/y&-
/ie/<fafregnp' niet geheel door ervaring kon verklaren, waaruit hij concludeerde dat
men deze notie daarom als een aangeboren waar/ie/mVigsvomi moest opvatten. Ten
onrechte had Spruyt er op gerekend dat Opzoomer en Van der Wijck niets tegen zijn
kritiek konden inbrengen, aldus Huet. Bovendien was Spruyt er van uitgegaan dat
zij daarom wel gedwongen waren om zijn standpunt over te nemen. Echter, Opzoomer
en Van der Wijck waren nauwelijks op Spruyts argumenten ingegaan. In plaats
daarvan voerden zij argumenten aan tegen Spruyts opvatting dat de notie 'causaliteit'
een aongt'fcoren waarMem/ngsvorm zou zijn. En, zo hadden zij gerededeneerd, als
Spruyt op zijn beurt deze argumenten nict kon weerleggen, dan moest dit wel
betekenen dat zij het gelijk aan hun zijde hadden. Huet wijst er op dat beide partijen
ten onrechte dachten dat zij de juiste oplossing voor het causaliteitsvraagstuk in
handen hadden: het empirisme of het idealisme; zij hadden evenwel een alternatieve
benadering uitgesloten: het positivisme.'

In de A/e//ioa*e had Huet al een programmatische aanzet gegeven voor een positi-
vistische causaliteitsleer. Hierin had hij echter a//ee/i rfe ric/i///ig (aa/iget/M/rf) waarm
z«/)t m i onderzoeA: (z/c/ij ZOM moe/e/i bewege/i; /Maar /ief cwaerzoeA: ze///s er, afo
ow/en tf*e grenze/i van /ie/ 6oe£ (A/e /̂iorfe,) //gge/it/e ac/iferwege geo/even.^ In de
Meuwe op/ossi/ig wil hij zo'n leer vollcdig uitwerken.

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), Me« we op/oss/'/ig voor een ourf vraags/i/fc De mef/iorfe wa/i
sOTe Joegepas/ O/J /ie/ 6egr/p oorzaaA:-e/i-gei'o/g, p. i-iii, 'Reeds meer dan een jaar

geledcn is tusschen de heeren Opzoomer en v.d. Wijck ter eencr - en Spruyt als aanvaller, ler
anderer zijde, een filosofische brochurenstrijd gevoerd, waaraan het groote publiek zekere
mate van aandacht gewijd hecft. Het onderwerp van den strijd was de vraag, of sommige
onzer groote en algemeene begrippen al dan niet verklaarbaar waren zönder de hypothese van
een aangeboren instinctmatige onbcwusle redeneering. Onder die begrippen behoorde ook het
begrip van het oorzakelijk verband, waarvan Spruyt volhicld, dat het - met een geringe
verandcring van Schopenhauers terminologie, - een 'Aangeboren Waarnemingsvorm' was. Nu
deed Spruyt niet veel mcer dan de empirische school weerleggen; want, dacht hij: "als ik
aangetoond heb, dat het oorzakelijkheidsbegrip niet enkel uit empiric ontstaan kan zijn, dan
zal men mij moeten toestemmen, dat er iets aangeborens in is". (....) .... empirici lieten zijn
argumenten tegen hen voor't grootste deel rüstig liggen, en dachten van hun kant: "als wij
slechts gewichtige bezwaren legen de aangcborcnheidsleer kunnen inbrengen, en de heer
Spruyt kan die niet ontzenuwen, dan blijft hem niets anders over dan de waarheid onzer leer
te erkennen." Toen beide nu elkanders taktick bemerkten, klaagden zij stccn en been over
elkanders wijze van doen, en .... liep de strijd in 't riet ( ) In dit geval der causaliteit,
dachten beide werkelijk, dat een derdc, een andere weg dan of die der aangeborenheid of die
der empirie, onmogelijk kon bestaan. Dit was echter een dwaling; en een dwaling, die
verholpen zou zijn geweest, zoo een der partijen eenig juist begrip had gehad van het
Positivisme.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. iv.
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Huet rekent eerst af met een zijn inziens verkeerde formulering van het
causaliteitsvraagstuk, en geeft vervolgens een positivistische formulering daarvan.
Daarna wecrlegt hij de causaliteitsopvattingen van Spruyt en in het bijzonder die
van Opzoomer. mWaWj

1. HUETS FORMULERING VAN HET CAUSALITEITSVRAAGSTUK

Huels onderzoek start met de volgende vraag: /toe Aarf Ae/
/leidsjprob/ee/n 6e/iooren /e worde« ges/eW?' Hij constateert dat causaliteitsdis-
cussies tot dusver vrijwel uitsluitend waren gericht op twee kweslies: het vaststellen
van het belang en de reikwijdte van de notie 'causaliteit' of 'Aef rfen^eeW va« oorzaaA
en gevo/g', en het beantwoorden van de vraag in hoeverre causale uitspraken op
waarnemingen zijn gebaseerd.^ Hierdoor was men echter ten onrechte voorbij gegaan
aan twee fundamentele betekenisvragen: wa* be/ee£en/ Ae/ eigen/y^, »va/i/iee/- /nen
«e/ in zyn fl//ereers/e o/i/s/aa« «agaaf, a*a/ vee/6espro/;en ftegnp van oorzaaA e/i
gevo/gze//? En: waf (6e/eA:mienJ e/gen/y'A ae woorc/en "a//es Aee/i een oorzaa/:"?^

Men denkt gewoonlijk, zo merkt Huet op, dat de betekenis van de notie 'causaliteit'
of het tfenÄöeeW van oorzaa* en gevo/g' volstrekt duidelijk i s / Men vraagt zieh
daarom, ten onrechte, meteen af hoe deze noties ontstaan; oftewel, vanwaar (Aan,)
ae /M<?nsc/i dfaf fte^/vp verA:regen Aefc/ben .^ Vervolgens denkt men ook dat men deze
vraag kan beantwoorden door, wederom ten onrechte, gebruik te maken van de
Aon</fA:/{/A:e /le/Vfcaan o'er /og/scne rerfeneertng.'' Zowel het empirisme als het
idealisme maken van deze "logische" benadering gebruik, zoals naar voren kwam
bij Opzoomer en Spruyt.' Zo'n benadering verschilt echter hemelsbrced van die van

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 1.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 1, 'Het verdient opmerking, dat in bijna iedercen

strijd en iedere discussie over causaliteil wel veel gesproken wordt over de portee van het
begrip oorzaak en gevolg, wel gevraagd wordt in hoeverre onze uitspraken dat dit oorzaak is
van dat enkel uit observatie kunnen ontstaan.' v • . , , ;_:;•,-;; , j . • • H ^ . ' -

'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 1.

"* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 1, 'In de meeste discussies over dit onderwerp Staat
bij de strijdende partijen het denkbceld oorzaak en gevolg eigenlijk reeds buiten quaestie,
boven kritiek en discussie. ( ) Men neemt het begrip, zooals, nu ja, zooals iedereen dat
kent; - want: wie weet niet, wat oorzaak en gevolg beteekent?' ,,-,.;.•//>... v . •

*cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 1. .- , > u; ;:, . . . . . . .-i, :• •:..
"cf. L'Ange Huet, J. (1872),op. cit. p. 2. ,• ^ ' U s . . , . , ^ , , ^ , ^ ; i , : . , - , - , ,- •,>••„,,,
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 1-2, '....daarbij bovendien wel zorg dragende, dat

de beschrijving van den weg, waarlangs de mensch tot dat begrip zal zijn doorgedrongen, de
koninklijke heirbaan der logische redeneering zij, waarlangs wij weten, dat de mensch tot de
waarheid komt; (....) Dit is de gewonen methode, die niet slechts der empirische maar ook der
min of meer idealistische, in een woord alle niet positivistische filosofie sedert Locke en
sedert Kant.' . . . . . . . ... ...
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het positivisme. Voor het positivisme is de betckenis van de notie 'causaliteit' juist
niet boven Ar/i/eA: en (/ijcim/e verhevcn. Het onderzoeken van de betekenis van
begrippen Staat in de positivistische benaderingcentraal. Als men zieh afvraagt: war
fte/eeAenf a"/7 o/rfa/ a/ge/neen ftegr//??', dan vertaalt het positivisme deze vraag in
bewustzijnstermen: we/Ae isoVe/wyc/io/cgisc/ie foes/ana* van a*e/i mensc/i, vvaarmede
Z?y nem een zooc/a/j/ge voorsfe//wig samengaaf, a/5 o/ia"er a*en /Viv/oea' o'er voorr-
gaam/e ervar/'ng /ie/ /even nee/i Arun/ien geven aa/j /lei ftegnp, ziaar we/fce ftefeeÄenü
wy f/rans zodten ?*

Aan het empirisme en idealisme kleven echter nog andere bezwaren, zo betoogt
Huet. Een belangrijk bezwaar is dat beide richtingen zieh concentreren op de relatie
die begrippen zouden hebben met 7 gee« is. Bovendien gaan deze twee denkrich-
tingen er van uit dat begrippen ook een juiste beschrijving vormen van wat er is. Het
positivisme beschouwt begrippen daaren tegen alleen als een comlu/iafte q/Vier/etdzng
van voori/e///ngen, die onrfer zeArere voortvaarden 1/1 ne/ /nensc/ie/y'A:e ftre/n (zyn)
onfsfaa/i.' Deze voorstellingen komen overeen met een zeArere/i /oes/ana* van a"en
/ne/isc/i. Met andere woorden: begrippen zijn niets anders dan combinaties van
voorstellingen die beantwoorden aan bepaalde bewustzijnstoestanden.''

Huets opvatting over de aard van begrippen heeft directe gevolgen voor zijn
formulering van het causaliteitsvraagstuk, die als volgt luidt: »ve/̂ e /n»vena7ge
gewaarworaVng gevoe/rfe ae /ne/i5c/i 0/7 /ie/ ooge/16/̂ A:, t/a/ Ay begonne/i /s /e 5pre^e/J
van oorzaaA: en gevo/g?' Door het vraagstuk zo te verwoorden blijft men geheel
binnen de grenzen van de ervaring. Bovendien zijn alle uitspraken die men doet te
controlcren door a*e ivaarne/ning, a*e /'/iner/y'A:e waar/ie/;»'ng i/j //e/ t/ufrvufa en in

Het docl van het positivisme is het beschrijven van de historische ontwikkeling
van /nensc/ie/yAeo'efl^eeWen. Ook in dit opzicht volgt Huet Comte. ledere uitspraak
moet namelijk worden gezien als een /e/7 in de /latour/z/Ae geic/j/ec/e/i/s van /ief

'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 2. v . . , , . - - • ' , ; i^-
'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 2. ' •' •••••"' - ! . ' . ' • ' • > '<:v ,;", .
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 3.

'• * cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 3 , 'Alle niet-positivistische filosofen bekijken het
begrip; de positivistische school houdl den blik op den mensch gevestigd. Voor den ecrsten -
waartoe ook de empirischen school behoort - is een begrip een min of mcer juiste beschrijving
van 't geen is; voorzoverre namelijk 's menschen begrippen zieh bij het zijn, al is het op een
afstand, kunnen aansluitcn. Voor den laalsten, den positivist, daarentegen is een begrip, een
combinatic of herleiding van voorstellingen, onder zekere voorwaarden in het menselijk brein
ontstaan, en ieder beantwoordende aan zekeren toestand van den mensch.' ••••̂ •;••- J . J

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 3.

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 3, 'Zoo blijft de positivist zieh bewegen op het
gebied der ervaring; zijn uitspraken blijven lot op den bodem vatbaar voor de controle der
waarneming, der inncrlijkc waarneming in hei individu en in de geschieden is der menschelij-
ke denkbeeiden.' :..--! • • ^
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<fe/»Äe«.' Het idcalisme en het empirisme achten kennelijk het
beschrijven van het onlstaan van 6egnp/?e/i en voor5/e///nge« alleen onvoldoende,
omdat beide Stromingen ook menen dat bij zo'n beschrijving de waarheid of
onwaarheid van &egnppe/i en voors/e///nge/j zou moeten worden aangetoond.* In
zijn proefschrift had Huet er al op gewezen dat het empirisme en het idealisme ten
onrechte vasthouden aan de Stelling dat geen oegnp voor waar/ie/d (ge/df), rffl< n/'er
me/ /ie/ z«/ver-oö/eMeve vo/A:o/wen overeen£o/«sf/g ge6/eÄ:e« is. Of: de eisc/i /iaar
fceweze/i overee/^o/«5? /urac/ie/i de öegnppe/i e/i /ie/ ooye£f/eve/ Dit betekent dat
beide stromingen aannemen dat begrippen alleen dan waar zijn, als zij overeenkomen
met iets dat buiten ons denken bestaat; er zou daarom ecn relatie moeten bestaan
tussen begrippen en de ob/ect/eve »vaar/ietd va« da/ öegrip.

Alleen Hume, zo betoogt Huet, lijkt op het eerste gezicht te zijn ontkomen aan
de onderstelling dat de verklaring van het ontstaan van de notie 'oorzaA:e///£e we/tog'
ook een garantie moet bieden voor de o6/ec/«eve waaWieid daarvan. Hume ging er
namelijk van uit rfa/ de /ne/iscn na fe/Aews ne/ een op 7 ander /e nefcoen zie/J vo/gen
den i/idruA: Arygf van een werAi/ig furcc/ie/i ne/ voorgaande en nef vo/gende.*
Ogenschijnlijk bleef Hume met deze formulering strikt binnen de grenzen van de
ervaring. Echter, zo merkt Huet op, in de bovenstaande formulering van het
causaliteitsvraagsluk zijn de noties 'een' en 'ander' binnengeslopen, waardoor Hume
impliciet aannam dat er buiten onszclf dingen bestaan die op elkaar inwerken. Hume's
formulering van het causaliteitsvraagstuk acht Huet daarom verkeerd.*

Huet wijst er namelijk op dat men echter pas dan een causaliteitsleer kan
formuleren, als men eerst aannemelijk heeft gemaakt dat er inderdaad dingen buiten
ons bestaan. Derhalve moet er eerst een antwoord worden gegeven op de vraag: Aoe
on/5/fla/ fcy d<?« wertsc/i de voorste//i/ig van ee/i oorzaA:e/yA:e werAwig van 7 een op
7 a/irfer?* En fundamenteler nog dan die vraag is deze kwestie: /ioe 0/1/5/aa/ 6y on5

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 4, 'Van zulk een natuurlijke historie heeft August
Comte een schitterende proeve geleverd. (....) De geschiedenis der menschelijke dcnkbcclden
wordt door hem gegeven. En het rcsultaal van dit werk is voor hen, die het bestudeeren, dat
zij Iceren iedere menschelijke uitspraak te beschouwen als een feit in de natuurlijke geschie-
denis van het menschelijk denken.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 4, 'Alle niet-posilivistische filosofen wenschen
meer te doen dan enkel het ontstaan onzer begrippen en voorstellingen te beschrijven; zij
stellen zieh tevens ten regel, dat die beschrijving zoo zal moeten zijn, dat het begrip welks
ontstaan daardoor verklaard wordt, nu ook een waarheid genoemd mag worden - of wel, zoo
zij 't voor onwaar houden, nu ook zal blijken onwaar te zijn.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1866), op. cit. p. 20-21.
•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 5.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 5, 'Slechts van Hume's leer (...) zou wellicht niet

mögen gezegd worden, dat hij zieh de handen laat binden door de vooropgezette onderstel-
ling, dat de verklaring van het ontstaan van ons begrip van oorzakelijke werking tevens de
waarborg der objektieve waarheid van dal begrip moet zijn. Ongelukkig kan echter die Jeer
van Hume te dezen opzichte niet gezegd worden het problcem te verklaren, maar moet zij
veeleer gerekend worden het enkel te stellen; en dat wel onzes inziens verkeerd.'

*cr. L'Ange Huet, J. (1872), op. eil. p. 5. , . ,, . ,- :- , ..; , , ; •

91



("....) o*e voors/e/ / /ng va« zefs feu/fen O H S ? ' Deze twee kwest ies komen in Huets theorie
van sympa the t i sche g e w a a r w o r d i n g aan de o r d e . < •''-•* ' • ••="!.""• •••-/••"'

T h e o r i e v a n s y m p a t h e t i s c h e g e w a a r w o r d i n g '•*•''•'- ^ v v ^ / ia -^ jh i ^.
Huet gaat er van uit dal mensen alleen de eigen getvaanvore#«ge/ i kunnen kennen.*
Dit fenomenalistische standpunt sluit aan bij zijn opvatting dat begrippen alleen
bestaan uit combinaties van voorstellingen die beantwoorden aan bepaalde bewust-
zijnstoestanden. Nu rijst de vraag: Aoe Ao/nr rfe mensc/z a7e noozf ze/s gevoeW Aee/i
rfa« 2///J e/gen //c/zaa/M en zy'rt e/ge« zi/t/u/ge/t /« /e//:e/i5 vera/jrfere/irfen /oes/a/irf,
to/ de voorsfe/7/ng, - waar o/onwaar, aa/ is o/iversc/»7//g - nzaar /ioe Aronrt Ay tor
rfe voors/e/A'ng ze/ve vaw /e« wa< mef zy>i e/ge/? //'c/jaa/w o/zy/i e/ge/i zi/ifu/ge/i zyn
zo«.^' Voor men hierop een antwoord kan geven, moet men zieh eerst het volgende
afvragen: gevoe/< c/e me/isc/i 6y <ie gewaanvora'/wg van ze^ere/i toes/anrf zy«er e/ge/i
z/n/«/ge« /jog /e/5 wieer o/ /e/s anrfers </a/i d/e/i zi/i/uz'gtoe^/ana' ze/ve.^ Huet
beantwoordt deze vraag positief, omdat mensen onmiddellijk de readies van andere
mensen blijken te herkennen. Dat gebeurt al bij baby's, omdat zij bijvoorbeeld meteen
de readies van hun ouders herkennen. Maar: Aoe Aan rfe mensc/i, ;"a Aer zeer onon/-
w/AAeWe /t/no*, op 7 oog /efs Aer^e/men, war Ay nog noo/r gez/en Aee/r?7a, Aoe A:an
Ay ze//^, op </a/ ge/aa/ fers/o/ia* n/7</ruA /̂/;ge/i AerAen/ie/i va/i py«, vr/ena'e/yÄAe/a',
scAr/A:, toorn, e«z. ?* Met andere woorden: hoc kan dit onmiddellijke herkennen van
readies - A*vA:e«/H/Jg vo/z a*e/z /nen^cA doormen /ne/ẑ cA - verklaard worden? De enige
verklaring voor dit verschijnsel is dat mensen en dieren door een instinct geleid
worden: de aangeftore/i /zabootemgszz/cAf. Dit werkt als volgt. Als mensen bepaalde
visucle gewaarwordingen voelen die zij Aef feee/o* va/z onze na/zzMrge/zo/en noemen,
dan zijn zij door dit instinct er toe gencigd om bepaalde bewegingen die men visueel
gewaarwordt ze"lf na te doen. Door dit instinct herkent men bij zichzelf het zy/z en
cfoen van andere mensen. Met andere woorden: de readies van andere mensen wil
men nadoen, waardoor men deze readies ook bij zichzelf herkent. De gewaar-
wordingen die zo ontstaan noemt Huet het voelen van sympaf/zef/'scAe gewaar-
wort/wigen. De verzameling van visuele gewaarwordingen die men associeert met
Aef fceeW van o/zze na/iwrgeno/e/z of de notie 'andere mensen', blijft echter wel binnen
de grenzen van de eigen bewustzijnstoestanden. De aangefcoren naboofs/ngszucA/
is daarom voor Huet de bron waardoor de voorstelling van het bestaan van andere

' • • • • : " . " : • " i ' » T . . • • . - • ' - • . " • ' . ' ; .... - • - • • ; • * > i ? : ' • • : • ' • > ! i V ' . • ' • ' • , i • ' > . - . . - • . • • [ • • • ! : ! , - S i . t . '

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 5.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 28, 'De mensch (gevoelt), (...) loch wezenlijk nooit

iets anders, dan zijn eigen gewaarwordingen; die zieh steeds blijft bewegen in de wereld
zijner eigen gewaarwordingen; wiens gchele welen en denken niets anders behelst dan
combinaties van eigen gewaarwordingen....'

*cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 32. • »••'--. ™" • • , . , , <
'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 32. • . . ( - . - „ , : . ••» > ^
'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 32. • ' •
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mensen ontstaat.' Bijvoorbeeld: als men zelf loopbewegingen maakt, dan komen
de musculaire gewaarwordingen die men daardoor voelt niet overeen met de visuele
gewaarwordingen die men voelt als men iemand ziet lopen. Het feit dat men deze
visuele gewaarwordingen die betrekking hebben op het loopgedrag van anderen toch
herkent, komt omdat men bij zichzelf de aandrang van musculaire gewaarwordingen
voelt om zelf te lopen; dit laatste gebeurt naar aanleiding van de visuele
gewaarwordingen van loopbewegingen van anderen. Of in Huets woorden: rfe
Aerwwierwg aa« zy« e/ge/i /o/?e« is verboten me/ z<?£er 5p/ergevoe/ e« me/ ee« op
«ge/iaarrf/ge wyze bewege« van rfe fteeWen op /»e* «e/v/ies. f.. J ...on* gevoe/ va/i
ze// te /oopew, ge/y'A:/ in m'e/s op /ie/ gevoe/ V«AI ee/i ancfer re zie/i /oopen. 7bcA
Ziertte/iHen tvy /ief; o/m/al tvy 6y rfie mewwe gewaarworrf/Vig j/? ons oog ee/i
sy/Hpa//ie//scA gevoe/ va/7 ee« fceg/Vi rfer feeweg/ng van /oopen /« o/ize /erfema/e/i
0/1/ware/i.^

Als baby kan men nog geen onderscheid maken tussen zichzelf en andere mensen,
dieren en dingen, zo betoogt Huet. Het identiteitsbesef van baby's, /ie/ oewws/zyV»
va/i o«5 /'A, bestaat alleen uit de /lenn/ien/ig aan de verzameling van voor5/e///nge/i
van musculaire gewaarwordingen en die van gewaarwordingen van lust en onlust.*
De visuele gewaarwording van het lopen van anderen en het gevoel om zelf
overeenkomstige bewegingen na te bootsen, sy/npaJ/ie//sc/ie getvaarworrfiVige/j,
vormen de gewaarwordingen voor het ontstaan van het besef van een niet-ik. Door
desympathetischegcwaarwordingontstaanvergelijkenderwijsvervolgensgeleidelijk
twee soorten gewaarwordingen: de gewaarwordingen die men als 'ik' en die welke
men als 'niet-ik' bestempelt.'' De theorie van 5ympfl//ie//5c/iegewaarH'orrfing verklaart
dat de voorstelling van het bestaan van anderen ontstaat, terwijl men binnen de e/ge/i

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 33-35, 'In ons huist namelijk het instinct om,
wanneer wij op ons netvlies zekere eigenaardige gewaarwordingen gevoelen, die wij het beeld
van onze natuurgenoten noemen, daarbij zekere correspondcerende bewegingen met onze
ledematen te willen maken. (....) Het is door die neiging nu, dat wij het zijn en doen van onze
naluurgenoten herkennen. (....) Immers ook bij de waarneming van andere menschen, is
dalgene wal de mensch bemerkt, toch nooit mecr dan zieh zelf.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 36.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 37-39,'... hij (weet) van zijn eigen ik niets, dan de

herinnering aan dc verschillende gewaarwordingen, alien samengaande met het, in een gevoel
van lust en onlust gegradueerde, gevoel van ik. (....) Vroeger bestond ons bewustzijn van ons
ik in niets anders dan in de voorstelling der gewaarwording van spiergevoel of lust en onlust
die alleen ons bekend werd.'

•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 37-39, '...een groep, nu niet enkel van zintuigge-
waarwordingen, maar nu (evens een groep van längs sympathelhischen weg ons voelbaar
geworden gewaarwordingen en bevindingen, die niet onze ik-gewaarwordingen zijn, (...), nu
ook een voelbaar geworden ander ik is, het bewustzijn van een ik, dat niet ons ik is. (....) De
wereld der gewaarwordingen splitst zieh nu in tweeen. En thans kunnen wij ons eigen ik
gevoelen in tegenstelling van iets anders; terwijl vroeger alles ons ik was, en dat is dus
eigenlijk ons niet bewust werd. (...) Wanneer de mensch sympathetische gewaarwording
heeft, komt er een niet-ik tot zijn bewustzijn; en zijn ik wordt hem daardoor tevens als niet-
een-andcr bekend.' : -
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ß/jge/i blijft.' De stap naar het ontstaan van de voorstelling van net beslaan
van dingen of /eve/i/ooze voorwerpen is nu snel gezet. Imniers, als men iemand ziel
bewegen, dan ontstaat hei sympathetisch gevoel van bewegen, bijvoorbeeld van
loopbewegingen. Het verstand kan het bewegen van een bepaald voorwerp niet
herkennen, als men niet eerst op een sympathetische manier bewust is geworden van
beweging in een concrete vorm, zoals lopen. Via visucle gewaarwording van
loopbewegingen ontstaat derhalve een sympathetische gewaarwording die de
herinneringoproept aan waarnemingen waarbij ookeen sympathetische gewaarwor-
ding van loopbewegingen is ondergaan. Via deze o/nweg ontstaat uiteindelijk de
voorstelling van het bestaan van dingen."

Met deze theorie van sympathetische gewaarwordingen zet Huet in de Meuwe
op/oss/flg een eerste slap om te komen tot een eigen causaliteitsleer. Echter, eerst
moet hij nog afrekenen met de opvattingen van Spruyt en Opzoomer. Dit komt in
de volgende paragraaf aan de orde.

2. HUETS KRITIEK OP SPRUYT EN OPZOOMER

Aan de weerlegging van het idealismc van Spruyt maakt Huet maar weinig woorden
vuil. Allereerst wijst Huet er op dat de notie 'waar/iewiuigsvor/n' een fictie is en niets
verklaart. Het is immers onmogelijk om deze begrippen te herleiden tot combinaties
van voorstellingen die beanlwoorden aan bepaalde bewustzijnstoestanden. Daarnaast
merkt hij op dat de aanhangers van de theorie dat er zulke tvaar/ie/m/igsvorme/i
bestaan zieh alleen bedienen van een bewijsvoering uit het ongerijmde. Zij kiezen
deze benadering om aan tonen dat het afleiden van de notie 'causalileit' uit ervaring
tot contradictics leidt. En als zij die conlradicties hebben aangetoond, concluderen

' cf. L'Ange Huel, J. (1872), op. cit. p. 40, 'In zooverre is nu reeds verklaard, hoe wij,
hocwel blijvende in den kring van onze eigen gewaarwordingen, loch kunnen komen tot de
voorstelling, of licver tot het sympathetisch bewustzijn van een ik, een bestaan, dat niet ons
eigen ik is, of gelijk men het triviaal uitdrukt, van iemand buiten ons.'

" cf. L'Ange Huel, J. (1872), op. cit. p. 52-55, 'Ziehier nu, hoe het tot nog toe met mensch-
en dierwaarnemingen samengaand sympathetisch gevoel als overgang dienen kan, om ook bij
voorwerp-waarnemingen dat gevoel te wekken, dat dan natuurlijk nog minder rationeel-
verslandig is. Het zien van een bewegend voorwerp wekt in ons het sympathetisch bewustzijn
van bewegen, van loopen. (...) Het verstand zou echter het bewegen van een voorwerp
onmogelijk voor loopen kunnen houden, zou het niet eerst aan menschen en dieren voortbe-
weging in het algemeen sympathetisch als loopen, had leeren herkennen. (...) De bal die
voortrolt, kan ons niet herinneren aan ons loopen; maar zij herinnert ons onmiddellijk aan die
mensch- en dierwaarnemingen, waarbij wij het sympathetisch gevoel van loopen hebben
gehad. Langs dien omweg wekt dan de gezichtgewaarwording van den bal nu ook dezelfde
sympathetische gewaarwording.'
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zij zonder meer dat deze is aangeboren.' Hiermee wordt duidelijk dat Huet en Spruyt
principieel van opvatling verschillen. Liever dan uitvoerig in te gaan op Spruyts
opvattingen rieht Huet zijn kritiek op Opzoomers twee argumentaties die moesten
aantonen dat zowel de twee noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' als net causaJiteits-
beginsel op ervaring zouden berusten.

Kritiek op Opzoomers eerste argumentatie i ?icn«<X'ii>.) ) •« .• -v i* »s J t i l l -
Hct hcrhaald waarncmen van net volgen van een bepaald verschijnsel nadat een
bepaald ander verschijnsel is opgelredcn, leidt volgens Hume tot de indruk van
oorzakelijke werking. In Huets woorden: ' / /s vo/ge«s /ie/n 7 /»er/iaa/depos/, da/
op de/i /ne/isc/i de« i/idr«* van een prop/er /naaAr.* Zo luidde volgens Huet Hume's
antwoord op de vraag hoe de notie 'causaliteit' ontstaat. Hume had toegegeven dat
hij geen antwoord wist op de vraag hoe het komt dat alleen door herhaalde waarne-
ming de indruk kan ontstaan dat een bepaald verschijnsel de oorzaak is van een
bepaald ander verschijnsel."' Dit was de vraag waarvoor de emp/'rac/je sc/ioo/ zieh
vervolgens zag gesteld.

Als vertegenwoordiger van deze stroming was Opzoomer er in De weg der
we/<?/isc/jap van uitgegaan dat men wect dat er een oa/id van ca«sa//to7 bestaat.
Echter, zo merkt Huet zijdelings op, als men zieh afvraagt hoe dc notie 'causaliteit'
ontstaat, dan loopt men op de zaken vooruit als men zegt dat er causale relaties
bestaan. Opzoomer was, zo betoogt Huet, verder van meningdat de causaliteitsrelatie
een band is die, los van de ervaring, bestaat lussen een bcpaalde foes/ana* der wereM
en een bepaalde andere /oesfand der were/d die daar onmiddcllijk aan vooraf gaat.
Alleen als een bepaalde eerste toestand onmiddellijk vooraf is gegaan, zal een tweede
tocstand op precies dezelfde manier optreden. Huet constateert dat de fea/id van
causaliteit volgens Opzoomer hier op neerkomt: we zy/z er vo/Axwen zeAer van, da/,
200 oo/f weer een s/aai der d/nge/i ferugAeerde, waann de were/d ;wts/ zoo was, aus
ze zoo eve« gewees/ is, er o/»m'dde//yA: ee/i /oes/and op vo/ge/i zo«, vo/maaA:/ ge/y&
aa/i die/», waari/i de were/d Z/C/J //ians oev/'/jd//

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 72-73, 'Hei woord "aangeboren" is naluurlijk geen
verklaring. Wij hebben reeds gezien, hoe de aangeboren onbewuste redeneeringen, of waarne-
mingsvormen, rechtstreeks niet te constateren zijn. (....) Zij allen moelen zieh bcpalen tol het
bewijs, dat het onmogelijk is, op cenige andere wijze het ontstaan van het begrip, dat zij door
iets aangeboorens willen verklären, duidelijk maken; om dan tot de conclusie te komen dat,
daar het onmogelijk is een andere verklaring te geven, men zieh wel zal moeten neerleggen bij
dehunne.' i - - - . . • , / • & j j > • , . . ; ' • . , • / : u . ;•• . .• . 'e :. M . . t ; , ; . - * - - ' , , ,

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cil. p. 72.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 73, 'Hoe zulk een post, alleen door zieh te herha-

len, eindigen kan met den indruk le maken van iets anders dan 't was, van een propter? dit
erkende Hume niet nader te kunnen verklaren.'

"" cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 74, ' "Wij weten", zoo lezen wij, "dat er een band
van causaliteit bestaat". Het is echter duidelijk, dat, op het punt waartoe ons onderzoek
gevorderd is, namel. lot de vraag hoe het begrip van causaliteit ontstaat? wij dat nog niet
weten. Wij vragen dus: "wat is die band van causaliteit? en hoe kennen wij haar?" "Die
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Opzoomers redenering deugt niet, aldus Huet. Opzoomer was er namelijk van
uitgegaan dat de werkelijkheid een aggregaaf va/i versc/iynje/e/j is. Bovendien was
hij van oordeel dat tussen deze verschijnselcn causale verbanden zijn waargenomen.
Ook onderstelde hij dat op een bepaalde foes/a/id der were/d slechts e"e"n bepaalde
andere /oesfandder wereW kan volgen. Hieruit had Opzoomer vervolgens afgeleid
dat er lussen specifieke verschijnselen causale verbanden bestaan.'

Huet merkt op dat Opzoomers redenering moet worden omgekeerd, en wel als
volgt. Alicen omdat men tussen specifieke verschijnselen een band van onvoorwaar-
de/yAe opvo/ging heeft gevonden, kan men concluderen dat een bepaalde foes/and
der were/d noodzakelijk gevolgd zal worden door ee"n bepaalde andere /oestand der
were/d. Hierbij vat men de notie 'toesta/id der wereW op als de verzameling van
alle verschijnselen.^ Met andere woorden: als vertegenwoordiger van de e/wpzmc/ie
5c/ioo/ ging Opzoomer er ten onrechte van uit dat de notie 'causaliteit' al voorhanden
is. Opzoomer trok, zo merkt Huet op, te snel conclusies, want men kan immers alleen
via causale inductie te weten komen of bepaalde verschijnselen elkaar onvoorwaar-
delijk volgen. Opzoomers voorbarige conclusie heeft er toe geleid dat Opzoomer
de notie 'oorzaak', opgevat als onvoorwaarde/y£e en consfa/Jte opvo/g/ng, en het
causaliteitsbeginsel, de sfe///ng dar a//es een oorzaa£ /woef /ieW?en, ten onrechte als
het uitgangspunt van onderzoek ziet, en niet als het resultaat daarvan/ En, zo

band", zoo lezen wij verder, is, "die welke tusschen den geheelen tegenwoordigen en den
geheelen onmiddellijk voorafgaanden toesland der wereld bestaat. We zijn er volkomen zeker
van, dat, zoo er ooit weer een Staat der dingen terugkeerde, waarin de wereld juist zoo was,
als ze zoo even geweest is, er onmiddellijk een toesland op volgen zou, volmaakt gelijk aan
dien, waarin de wereld zieh thans bevindt" '. Dit is zeer waarschijnlijk een parafrase van
Opzoomer (1851*), op. cit. p. 121, ' ledere toesland in de wereld is het gevolg van den
vorigen toestand. De kennis dezer waarheid kan echter niets meer worden dan een geheel
algemcene, onbepaalde overtuiging, daar het noch aan 's menschen blik noch aan zijn geest
gegeven is, het heelal, zij het maar in een enkel tijdslip te omvalten. (....) Zij (de wetenschap)
wil weten, welke schalm in dien oneindigen keten van oorzaken met welken schalm in dien
oneindigen keten van gevolgen zamenhangt.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 74, 'Wij zijn toch eerst zeker van 't geen hier
omschreven wordt wanneer wij de wereld voorstellen als een aggregaat van verschijnselen,
tusschen welke wij een verband van oorzakclijke werking reeds hebben opgemerkl (....) (1) op
een zekere toestand van de wereld, kan maar dön bepaalde tweede toestand volgen; (2) dus
moet ook tusschen de enkele verschijnselen zulk een verband te vinden zijn.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 74, 'Maar onze redenering is, juist omgekeerd: 1.
tusschcn dc cnkcle verschijnselen hebben wij een verband van onvoorwaardelijke opvolging
gevonden; en 2. daaruit volgt, dat alle verschijnselen te samen genomen, de wereld, ook door
e'e'n bepaalden anderen toestand der wereld gevolgd zal moeten worden.'

•' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 76, Tengevolge van dat niet buiten rekening laten
der vooruit meegebrachte kennis, kan dan ook de empirische school spreken, alsof haar begrip
van oorzakclijk verband als enkel onvoorwaardelijke opvolging, reeds bestaan kon, nog eer
dat wij door causaal-inductie, die opvolging opgemerkt hadden. Terwijl toch blijkbaar voor
hem, die 't woord oorzaak in den zin der empirische school als onvoorwaardelijke en
constante opvolging neemt, de Stelling, dat alles een oorzaak moet hebben, de samenvatting
der wetenschap moet zijn, doch niet haar punt van uitgang kan zijn.'
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concludccrt Huet, als men er al van uit zou gaan dat de notie 'causaliteit' reeds
voorhanden zou zijn, dan moet dit een andere notie zijn dan de nolie 'onvoorwaarde-
lijke opvolging'. Immcrs, deze notie kan alleen ontstaan als uitkomst van een inductief
proces.'

Kritiek op Opzoomers tweede argumentatie wn.. >> ',-...-. ,<
Net als Spruyt bekritiseert ook Huet Opzoomers tweede argumentatie die moest
aantonen dat de twee noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' uit de inwendige
waarneming kunnen worden afgeleid. Opzoomer had in //ef tveze« cfer ^e/inü
beweerd dat de ervaring van het willen van iets de bron was voor het ontstaan van
die twee noties. Bovendien ging hij er van uit dat het herhaald waarnemen van het
onvoorwaardelijk volgen van verschijnselen, in Huets terminologie, leidt tot de i/it/rw^
vfl« veroorzaAmg. Huet rieht zijn kritiek op de volgende drie elementen uit
Opzoomers tweede argumentatie.

Allereerst had Opzoomer geconstateerd dat daden constant en onvoorwaarrfe/yA:
op wilsbepalingen volgen; en ook dat men het verband tussen een wilsbepaling en
een daad vervolgens toepast op andere verschijnselen. Daarnaast was Opzoomer
van mening dat men altijd een daad voe// volgen op een wilsbepaling. En ten slotte
had Opzoomer een onderscheid gemaakt tussen wilsbepalingen en daden.*

Huet voert drie bezwaren aan tegen Opzoomers tweede argumentatie. Hij verbaast
zieh er over dat Opzoomer juist in het willen en doen een vaste e« o/ivoonvaa/-de/y'A:e
o/no/gwig ziet. Dit ligt niet voor de hand, omdat willen en doen nauwelijks van elkaar
te onderscheiden zijn, en bovendien in elkaar overvloeien.' Het tweede bezwaar
betreit de oorsprong van de notie Vaste e/i o/ivoorwaanfe/y'A:e opvo/gi/jg'. Waarora
zocht de empirische school, in casu Opzoomer, nu juist in het verband tussen willen
en doen de oorsprong van die nolie? Het is immers veel waarschijnlijker dat die notie
doorgcheel andere gewaarwordingen ontstaat.* Huets derde bezwaar is principieler.

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 76, 'Is er een vooruit aanwezig begrip van oorzaak
en gevolg, dan moet dat begrip dus een ander zijn dan dat van onvoorwaardelijk opvolging,
want van deze kan men eerst door voortgezette causaal-inductie kennis krijgen.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 76, 'Op onze wilsbepaling zouden wij namel.
constant en onvoorwaardelijk de daad hebben zien volgen, en dat verband zouden wij nu
overbrengen in de verschijnselen. (....) dat de mensch altijd en onvoorwaardelijk de wilsbepa-
ling door de daad voclt volgen (....) dat (...) de wilsbepaling en de daad zieh niet als edn zaak
bewust zou worden.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 77, 'En dan vraag ik: is het verstandig te beweren,
dat onder al onze in- en uitwendige observation een vaste en onvoorwaardelijke opvolging
ons daar het eerst zou gefrappeerd hebben, waar het voorgaande en het volgende juist zoozeer
in elkander vloeien, als wil en daad dat doen. In honderd en duizend gevallen veeleer zoude
die vaste en onvoorwaardelijke opvolging ons gemakkelijker getroffen hebben dat juist in dit
geval.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 78, '...het (is) thans de vraag, of de empirische
school een onderzoek meent te moeten openen naar de vraag, welke observatie den mensch 't
eerst het denkbeeld van vast en onvoorwaardelijke opvolging heeft gegeven. Als ik beweer,
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AJs men er van uitgaat dat de notie 'onvoonvaarde/yte en vasfe opvo/g/ng' ontstaat
door het verband tussen willen en doen, dan betreft dat slechts 6en enkele waarneming
daarvan. Dit wekt Huets bevreemding, omdat de empirische school er van uitgaat
dat men al bekend is met een alom aanwezig verband van vaste en o/ivoonvaarde/y/fce
opeenvo/g/ng tussen verschijnselen; helgeen impliceert dat men alleen nog maar op
zoek hoeft te gaan bijzondere gevallen daarvan.'

Huel verbaast zieh verder over Opzoomers tweede argumentatie, want war te/-
were/d (Äa«j /ie/n (Opzoo/ner) ftewoge« /ie66e/i, o/«y«/s/ da/ c(//7e«se geva/ van d/'e
w//!s6e/7a///jg en d/e daad «if de gaHsc/ie /MÖ55O «if /e A:/ezen?^ Hij verklaart dit op
grond van het feit dat Opzoomer alleen via inductie kan aangeven welke verschijn-
selen bij elkaar horen. Hiermee blijft Opzoomer strikt binnen de grenzen van ervaring.
Huet wijst er op dat de "klassieke" notie van 'causaliteit' echter verder gaat dan dat,
omdat men hiermee immers /ief tvezen e/i werben der di/ige/i wil aangeven. Echter,
het laatste valt buiten de grenzen van de ervaring; iets wat voor Opzoomer
onaanvaardbaar is. Immers, het empimc/ie 6egin.se/ dicteert dat alle begrippen
herleidbaar moeten zijn tot ervaring. Dit betekent dat de notie 'causaliteit' alleen het
waarnemen van vasfe opvo/ging kan inhouden.' Om aan deze beperking te ontkomen
zoekt Opzoomer daarom de bron van de notie 'causaliteit' in het zeZ/feewMstei/n: het
waarnemen van een verband tussen het willen en het doen. Het waarnemen van dit
verband acht Opzoomer kennelijk anders dan het waarnemen van het verband tussen
andere verschijnselen. Echter, toegepast op de notie 'causaliteit' dicteert het
cvn/?/rac//e feg/n.«?/ dat ook deze notie niet meer mag inhouden dan men op grond
van ervaring kan stellen. Ook al neemt men het ze//bevvM.s£2y7i als uitgangspunt, dan
komt men niet veel verder dan waarnemingen van opeenvolging, aldus Huet.'* j

dat den mensch 'I eerst daarop gekomen is door het telkens observeeren, dat moe worden op
inspanning volgt; heb ik dan niet meer kans om gelijk te hebben, dan wanneer bijv. de heer
Opzoomer zegt, dat 't geweest is, toen de mensch altijd zijn wilsbepaling door een daad
gevolgd zag?'

' cf. L'Ange Huel, J. (1872), op. cit. p. 78, '...als de mensch al - quod absurdum, met die
wil en die daad begonnen is, vaste en onvoorwaardelijke opvolging te bemerken; dan had hij
dat verband immers nog slechts in dit e"ene geval. Terwijl de empirische school beweert, dat
hij dan hei algemeen bestaan van een overal aanwezig verband van vaste en onvoorwaardelij-
ke opvolging reeds zou kennen, en verder nog slechts zou hebben uit te zocken, tusschen
welke verschijnselen speciaal het te vinden is.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 78.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 79, 'Het resultaat der inductie is ordening van bij-

eenbehoorende verschijnselen (...) meer niet. Het gewone begrip van oorzakelijk verband
daarentegen zegt iets omtrent het wezen en werken der dingen zelve en gaat verder dan de
waarneming. Maar krachtens haar empirisch beginsel mag de wijsbegecrte der ervaring in de
omschrijving van dat begrip weder toch niets meer leggen, dan wat de enkele ervaring kan
geven: vaste opvolging.'

•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 79, 'Men zoekt nu een feit op het gebied van het
zelfbewustzijn. 't Verband tusschen onze eigen daden cn gevoelens neemt men anders waar,
dan tusschen gewone verschijnselen. Met dat voorbeeld van wil en daad schijnt dus iets
bijzonders gegeven. Maar daar 't begrip van oorzaak toch ook weer niet meer mag



Hij concludeert dat Opzoomers afleiding van de noties 'oorzaak' en 'noodzakelijk-
heid' uit wilservaringen niet is gelukt. Het herhaald waarnemen van het volgen van
een verschijnsel nadat een ander vcrschijnscl is opgetreden, resulteert zeker niet in
een WIOVMA dat een bepaald verschijnsel de oorzaak is van een bepaald ander
verschijnsel.' Men necmt allecn verschijnselen waar die na elkaar oplreden, en niet
dat het ene verschijnsel het andere veroorzaakt. 'Tofe^e/i", is /ie/ mi/ge woor^ waar-
mee me« z«/A:///osq/eerert «aar mc/i £a« AaraA/mseere«*, zo merkt Huet droogjes
op. Het is overigens niet vreemd dat Opzoomer de overgang van het waarnemen van
successie naar het ontstaan van een z'/ic/n/Ä van veroorzaAwig niet kon verklären. Deze
me/o/Hor/ose komt namelijk helemaal niet voor, aldus Huet. De vruchteloze pogingen
van Opzoomer om de (VidVuA: va/i veroorzaAj/ig te verklaren kan men terugvoeren
op Hume's verkecrde formulering van het causaliteitsvraagstuk/ Het herhaald
waarnemen van successie van verschijnselen leidt namelijk nooit tot het ontstaan
van een //IOVUA: van veraorzafo/ig, omdat men alleen het volgen van verschijnselen
waarneemt. Dit wijst er volgens Huet op dat de bron van de notie 'causaliteit' niet
in de herhaalde waarneming van successie ligt, maar in een andere, n/eutve
waarneming/

Huet concludeert dat het herhaald waarnemen van hel volgen van verschijnselen
niet als de bron van de notie 'causalileit' kan worden beschouwd. En als men het
regelmatig volgen loch als de bron van deze notie ziet, zo besluit Huet zijn kritiek
op Opzoomer, dan onderstelt men impliciet de notie 'causaliteit'; hetgeen circulair
is. Hiermcc toont Huet ten slotte ook de onjuistheid van Opzoomers Stelling aan dat
het waarnemen van constante successie leidt tot de üu/ruA: van

bevatten, dan 't geen de crvaring alleen kan geven, moet nu toch ook weder uit dat voorbeeld
van het zelfbewustzijn, juist het eigenaardige weggewerkt worden, waarom men het had
opgezocht, en moet daarin als hoofdzaak weder de bloote opvolging op den voorgrond
gebracht worden.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 79, 'Men ziet het, ook aan die empirici, welke
meenden er wel toe in Staat te zijn, is het niet gelukt, duidelijk le maken, hoe, wanneer wij
slechls een genoegzaam aantal malen tusschen twee verschijnselen een post waarnemen, dat
post eindigen zou met geen post te blijven doch een propler te worden.' ^ ,

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 79.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 79, ' 't Is trouwens niet te verwonderen, dat het tot

nog toe niet gelukt is, deze vreemdsoortige metamorfose te verklaren; om de eenvoudige
reden, dat die metamorfose geen plaats heeft, dat het probleem, zooals het door Hume gcsteld
en door de empirische school overgenomen is, verkeerd en niet overeenkomstig de feiten is
gesteld.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 80, '...en zoo is het dan niet de herhaling derzelfde
of van een dergelijke waarneming maar een andere nieuwe waarneming, die mij dat nieuwe
verband leert kennen.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 81, '...er zijn vele gevallen, waarin tusschen twee
vast op elkander volgcnde verschijnselen bloot een verband van opvolging, of van bijeenbe-
hooring word! aangenomen; ofschoon loch, indien hel waar was, dat enkel herhaalde vastc
opvolging op ons den indruk van vcroorzaking maakt, in alle gevallen oorzakelijk verband
zou moeten erkend zijn. Dit bcwijst, dat de Stelling, hoe algcmeen ook aangenomen, volgens
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^ Met het weerleggen van de opvattingen van Spruyt en Opzoomer effent Huet
de weg voor zijn eigen causaliteitsleer. Deze theorie komt in de volgende paragraaf
aan de orde. - -

3. DE CAUSALITEITSLEER VAN HUET • i •

De kern van Huets causaliteitsleer bestaat uit twee Stellingen. Ten eerste: (...) Ae/
fewi/slzy; 1 van een propter o«/.vtoa/ door de waarne/ning van een post. Da/ is »vaar. -
A/aar (...) da/ er voor /ie/ on/s/aan va« da/ oevvus/zyn een /ier/iaa/dpos/ «ood/g zo«
zy>i. Da/ is onwaar. En ten tweede: (...) ner/jaa/de waar/ie/wing fts ) «oodig o/w /or
a/ge/7?ee«e s/e//i/ige« /e A:ome«, die in oi/zo/idere geva//e« /iaar oeves/igmg vi«de/7.
Da/ is waar. - A/aar f.. J da/ die /ier/jaa/de waarne/«ing da« ee/i waar/ie/ni/ig van
ee/i pos/ 20« moe/en zi/n. Da/ is onwaar.' Dc eerste Stelling betreff het ontstaan van
de notie tausaliteit'. De tweede Stelling handelt over de rol van herhaalde waarneming
bij hct vormcn van algemene uitspraken. Huet vult zijn theorie aan met nog twee
Stellingen. Ten eerste: (..,) wy f/ie66en) /ie/ bewHS/zi/Vi /zeooe/i van een prop/er. Da/
is waar. - Maar C„.) da/ di/ feeivus/zi/n een vers/ande/i/A: we/e/i zou zy/i. Da/ is
onwaar* En ten tweede: (...) /en gevo/ge van /ler/iaa/de vvaarneming (spreA:en) wi/
a/7?r/na/ies «i/ om/re/iZ /ie/geen »vi/ nie/ vvaargenome/i /ie66en. Da/ is waar. - A/aar
(...) da/ die H/7spraA:en ee/iige/i andere/i i/i/io«d zouden /leofeen dan e/i^re/ /»e/ reeds
waargeno/nene. Da/ is onwaar.' Deze laatste twee Stellingen zijn vooral gericht op
de kenmerken van kennis in het algemeen.

Deze twee paren van Stellingen belichten, zo betoogt Huet, elk twee facetten van
de "klassieke" notie van 'causaliteit': oorzakelijkhcid en voorspellen. Deze facetten
haalt men dikwijls door elkaar, waardoor deze notie onduidelijk wordt. Huet wijst
er op dat men gewoonlijk met causale oordelen enerzijds een uitspraak wil doen over
een ge/iei/nzinnig, niet-waarnecmbaar verband tussen verschijnselen: het vvezen der
dingen. Anderzijds wil men met zulke oordelen uitspraken doen over de toekomst;
dat wil zeggen, uitspraken over verschijnselen die men nog niet heeft waargenomen.
Beide facetten zict men doorgaans als de keerzijden van e£n medaille. Dc "klassieke"
notie van 'causaliteit' houdt derhalve in dat men eerst de t/t/ier/y^e aard 7 geen is

welke ' de mensch door de opmerking van een hcrhaald post komt tot de erkenning van een
propter, en daarmee tot kennis, die vcrder reikt dan zijn tot nog toe opgedane ervaring, en die
hem in Staat stell icts te weten omtrent de toekomst ', onjuist moet zijn.' Geciteerd naar
Opzoomer; C.W. (185P), op. cit. p. 63: ' De ervaring, die ons leert dat het eene feit na het
andere komt, leert ons cvenzeer, dal hct ccne door het andere ontstaat. Beide betrekkingen
verschillen hemelsbreed. Niet de opvolging, maar de opvolging op een bcpaalde wijze, met
bepaalde omstandigheden er bij, brengt ons tot het begrip van oorzaak.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 82.
*cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 82. •
>cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 82. • •
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wil ontrafelen, om vervolgens op grond hiervan voorspellende uitspraken te doen.
Deze opvatting over causaliteit acht Huet verkeerd.'

Met voorspellingen doet men een uitspraak (aj97/7«a//e) over wat men nog niet
heeft waargenomen, terwijl voorspellingen eigenlijk berusten op wat men eerder heeft
waargenomen; ook zulke uitspraken vormen kennis. Met causale oordelen doet men
weliswaar een uitspraak over het wezen rfer t/iVigew, maar zulke uitspraken zijn niet
gebaseerd op verstand; zij komen tot stand via het s>w/?a/ne/«c/i gevoe/.* Beide
soorten uitspraken of oordelen moet men duidelijk van elkaar onderscheiden, omdat
causale uitspraken gebaseerd zijn op sy/n/?a//ie//sc7j gevoe/, terwijl voorspellende
uitspraken berusten op verstand of op redeneren.

Huet motiveert eerst de kern van zijn causaliteitsleer: de eerste twee Stellingen.
In de rnotivering bij de laatsle twee Stellingen gaat hij dieper in op de aard van kennis.
In die context behandelt hij onderwerpen die niet direct hebben te maken met het
causaliteitsvraagstuk; dit betreft bijvoorbeeld de notie 'waarheid', de relatie tussen
de noties 'waarheid' en 'weten', en het onderscheid tussen denkbaarheid en waarheid
van voorstellingen. Zulke onderwerpen vallen buiten de doelstelling van dit
onderzoek. De laatste twee Stellingen worden daarom in deze Studie alleen besproken
voor zover zij licht kunnen werpen op de discussies.

Huets eerste Stelling
De indruk van een causaal verband kan al ontstaan door een eenmalige gewaar-
wording van het volgen van het ene verschijnsel op het andere. Deze indruk ontslaat
derhalve niet door herhaalde waarneming van het regelmatig volgen van verschijnse-
len. Zo luidt Huets eerste Stelling. Hieronder volgen Huets argumentaties die tot deze
Stelling hebben geleid.

oo/zaaA: va«
HWA:e 2///I a*e e/emen/en van /ie/ gevoe/ wi 0/15, rfa/ "wi/ ze/ve /ete me/ een ander
voorwe/-/; rfoen?" Wa/i/ieer /A: 6yV. ie/s voor/aW, /ioe Ax>/n iA; dan to/ /ie/gevoe£ da/

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 82-83, 'Beide paren bestaan uit twee Stellingen,
omdat het gewone begrip van propter twee zijdcn heeft, wier verwarring en ineensmelting
juist de oorzaak is van de onzuiverheid van het gewone begrip. (....) Immers, van de eene
zijde bezien, gaat ieder oordeel omtrent een oorzakelijk verband door voor een uitspraak over
het wezen der dingen, omtrent een geheimzinnig, nimmer rechtstreeks waarneembaar ver-
band, dat, naar den innerlijken aard van 't geen is, tusschen de verschijnselen bestaan zou;
terwijl van de andere zijde bezien, ieder zoodanig oordeel (evens is een uitspraak omtrent het
nog niet waargenomene, het toekomende; (....) Volgens de gewone opvatting vallen die beide
kanten van het begrip samen, en is de eene zonder de andere niet mogelijk. (....) Die redenee-
ring, hoe plausibel ook, is verkeerd.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 83, 'Wij affirmeeren als wetenschap 't geen wij nog
niet gezien hebben; en toch is in ons weten niets meer voorhanden, dan juist datgene wat wij
gezien hebben. Nu affirmeeren wij daarenboven, wanneer wij van oorzakelijke werking
spreken, ook wel iets omtrent het wezen der dingen, maar die affirmatie komt niet längs den
weg van het verstand, maar längs dien van het sympathetisch gevoel.'



de fceweg/Vig va« /ie/ voorfgeduwde voorwerp /wi/n daad £s?' Deze vragen
beantwoordt Huet als volgt. Als een voorwerp door iemands daad in beweging wordt
gezet, dan voelt die persoon op helzelfde moment musculaire, tactiele en visuele
gewaarwordingen. De beweg/zig va« /ief voor»ver/7 leidt tot een verandering in de
visuele gewaarwordingen/ Het besef dat iemands daad de oorzaaA: van de beweging
van een voorwerp is, kan alleen ontstaan als er sprake is van het tegelijkertijd
ondergaan van musculaire en visuele gewaarwordingen/

Om dit aan te tonen vraagt Huet zieh af wa/ er nood/g « o/n O/JS fussc/ien ee«
van de /oa/s/e/i (sp/ergevoe/gewßarwottftngefl,) en een van de eers/genoe/wden
(z/«/«/ggewaarvvord«jge/ij ZH/A: een verband /e doen fcespeure/j, daf wy zegge/i, da/
d/'e z/'/ifM/ggeivaarword/Mg o/ize daad z's?* Allereerst moet er sprake zijn van een
voortdurende gelijktijdigheid tussen zintuiglijke en musculaire gewaarwordingen.
Bovendien moeten het waarnemen van de intensiteit van musculaire gewaarwordingen
en het waarnemen van de intensiteit van zintuiglijke gewaarwordingen rechtevenredig
zijn/ Als aan die beide voorwaarden is voldaan, dan kan men geen onderscheid meer
maken tussen zintuiglijke en musculaire gewaarwordingen. Hierdoor ontstaat het
besef van de werfong op ee« ander //c/iaa/n. Dit besef karakteriseert Huet als een
fegensfryd/g oese/van onderscheid en identiteit tussen musculaire gewaarwordingen
en dat wat men zinluiglijk waarneemt. Men beseft dat er iets verändert in datgene
wat men niet zelf is, maar tegelijkertijd voelt men een verandering in zichzelf. Het
gelijktijdig ondergaan van het gevoel van onderscheid en identiteit van gewaarwor-
dingen merkt men het meest duidelijk als men een voorwerp aanraakt en als men
dit langzaam in beweging zet." Dit tegelijkertijd waarnemen van de eigen beweging

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 86.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 86, 'Mijn directe gewaarwordingen zijn in dal ge-

val een zeker gevoel van mijn arm, in de tastzenuwen van mijn hand en tegelijk die zekere
verandering in de gezichtsgewaarwording, die ik beweging van een voorwerp noem.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 86, 'Het is duidelijk, dat (....) de vereischte voor het
bewustzijn van een daad van ons, die iets veroorzaakt, allereerst en in alle gevailen is het
samentreffen van een gewaarwordingen van spiergevoel met zinluiggewaarwordingen.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 86.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 86, 'Daartoe is het nodig, dat tusschen deze beide

(spier- en zinluiggewaarwordingen) die gelijktijdigheid, die tusschen zoovele zintuig- en
spiergewaarwordingen bestaat, niet slechts oogenblikkelijk, maar voortdurend zij; dat het
spiergevoel en de zintuiggewaarwording niet slechts tegelijk bespeurd worden, maar dat en
het begin en de toe- of afneming cn het eindc van beide gelijktijdig zij.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 87, '...dan kunnen wij niet langer een wezenlijk
onderscheid tusschen de beide zaken gevoelen; dan krijgen wij een gevoel van onze werking
op een ander lichaam, dat men zou kunnen omschrijven: als een bewustzijn, tegelijk van
onderscheid en van identilcit tusschen onze spiergewaarwording en het waargenomene; als
dat bekende tegenstrijdige besef van een vreemd doen, een verandering in een vreemd zijn,
die loch weder ook ons eigen doen, een verandering in ons eigen zijn, is. Een dergelijke
gelijktijdigheid (....) bemerken wij echter slechts dan, wanneer wij door aanraking eenig
voorwerp langzaam in beweging brengen. Houdt onze beweging op, de beweging van het
voorwerp eindigt.'
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en de beweging van ccn voorwerp dat men aanraakt is de daad te/i opz*'c7ire va/i
awt/ere voorwerpe/j.' Als het verband lussen die daad en het in beweging gebrachte
voorwerp is verbroken, en het voorwerp blijft bewegen, dan kan men spreken over
<fe eige/i c/aad vaw /ief voonverp. Met andere woorden: het voorwerp beweegt dan
uit zichzclf.^

De rechtstreekse daden van mensen bestaan louter uit het in beweging brengen
van voorwerpen. Het in beweging brengen van voorwerpen resultcert in de ver-
anderingen van de ruimtelijke of /?/aafse/y/;e verhoudingen lussen voorwerpen. Zulke
veranderingen worden gevolgd door veranderingen in voorwerpen zelf, los van de
rechtstreekse dadcn van mensen.' Hieruit volgt dat iedere daad ten opzichte van
voorwerpen gepaard gaat met het waarnemen van het veranderen van de ruimtelijke
positie die men zclf inneemt ten opzichte van voorwerpen.''

Verandert«g va« p/aateeft/fe ve/ViowdJ/ige«
Nadal hij heeft verklaard welke elementen deel uitmaken van het besef of gevoel
wanneer men iets in beweging zet, vraagt Huet zieh vervolgens af Aoe (7£ «M ec/i/er)

de voorwerpe/; //i de vere/sc/i/e p/aa/se/y£e
g, de daaropvo/gende vera/ider/ng wi eew rfier voorwer-

pe/i o/i/i oe/de de daad /s van rf/e voorwerpe«? A/ef a«rfe;e woorrfe/i:
wy /o/ /ie/ gevoe/, da/ ee/i voorwerp op ee« a/irfer tverA:/?'

Huet wijst eerst op het belang van de notie 'vera/iüfert/e p/aa/se/yA:e
om het ontstaan van de notie 'causaliteit' of 'oorzaÄe/yMek/ te verklaren. In de
gangbare verklaringen wordt dit element ten onrechte ge/iee/ verwaar/oosd.'' Immers,
als men causale samenhangen - oorzaAe/y'Ax' vverA://ig - op het spoor is, betekent dit
dat er met het veranderen van de plaatselijke verhouding lussen twee voorwerpen

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 88.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 88, 'Zien wij alzoo, dat onze eigen beweging tege-

lijk met de beweging van het voorwerp, waarmee wij in aanraking zijn, datgene is, wat wij in
dc eersle plaats, onze daad ten opzichte van andere voorwerpen noemen, zoodat zelfs de
voortzetting der beweging de eigen daad van het voorwerp wordt, zoodra de aanraking met
ons lichaam verbroken is.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 88, 'De mensch beweegt slechts de voorwerpen, en
brengt zc in andere plaatselijke verhoudingen tot elkander; op die plaatsveranderingen volgen
dan, terwijl de mensch de handen in den school legt, de veranderingen in de voorwerpen
zelve.'

•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op.cit. p. 89, '.... een gewichtig en nimmer ontbrekend
element van die dadcn van ons, waarmee wij veranderingen in andere voorwerpen, of in een
woord waarmee wij eenig verschijnsel zien samengaan, is: onze vcrplaatsing ten opzichte van
de voorwerpen.'

'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 89-90. - j b ^ , . < ^ ' - - ; ; i ..;<s,?:v^;h ; u r :
'' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cil. p. 90,'... (het is) zeer te wonderen is, dat in de meeste

beschouwingen over het begrip van oorzakelijkheid en het ontstaan daarvan, onder al de
voorstelling, die (bij het ontstaan daarvan) een rol spelen, dit bestanddeel van veranderde
plaatselijke verhouding doorgaans, om niet te zeggen allijd, geheel verwaarloosd wordt.'
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altijd een verandering in deze voorwerpen zelf optreedt.' Dit komt duidelijk naar
voren in bijvoorbeeld de natuur- en scheikunde. Hier leidt een wijziging van de
plaatselijke verhoudingen van voorwerpen onderling tot veranderingen in de voor-
werpen zelf. Ook bij het doen van experimenten op het gebied van de mechanica
met als doel causale relaties op te sporen, is het duidelijk dat in alle gevallen de
plaatselijke verhouding tussen voorwerpen wordt veranderd. Als het gaat om het
gevoel van oorza£e/yA:e ve/-feo«d mag men daarom niet voorbij gaan aan de rol die
p/aam'mj/ttten'/ig en het naderen van voorwerpen tot elkaar bij dit gevoel speiend
De notie 'oorza£<?/y£e wer*/«g' kan daarom nooit ontstaan, zo betoogt Huet, als er
geen onmiddellijke //idru& is van het verplaatsen en de daarop volgende verandering
van verschijnselen. Deze nolie is onwillekeurig en geleidelijk ontstaan door het
waarnemen van verschijnselen, waarbij verplaatsing van voorwerpen door
verandering in voorwerpen zelf wordt gevolgd/ Met andere woorden: de notie
'causaliteit' of 'oorzafe/yte wer&ng' ontstaat uit de gewaarwordingen dat d// voonve/p
/e/s doe/ me( da/ (Voorwerp) / Deze gewaarwording kan alleen ontstaan a/s wy de
veranderi/ig (...J z/en vo/gen O/J de toe/iadering van '/ ee/ie voorwerp /o/ /ie/ andere.'

/ina/ogie /ussen daden me/ voorwerpen e/i de /n/erac/je van voorwerpen ze//
Er bestaat een analogie tussen iemands eigen daden en het verplaatsen van
voorwerpen enerzijds en het waarnemen dat voorwerpen elkaar raken en vervolgens
veranderen, los van zulke daden, anderzijds.'' Deze analogie verklaart volgens Huet

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 89-90, '...dat telkens als wij in de natuur oorzake-
lijke werking bespeuren, of stellen, zoo men wil; de zaak aldus geresumeerd kan worden, dat
telkens als wij in de natuur oorzakelijke werking bespeuren, of stellen, zoo men wil; de zaak
aldus geresumeerd kan worden, dat met veranderde plaatselijke verhouding tusschen twee
voorwerpen, verandering in deze voorwerpen samengaat.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 91-93, 'Van de verschijnselen die de mechanica
kent, behoeft dit wel niet nader betoogd te worden, zij zijn de veranderingen, die in de
beweging der lichamen samengaan met hun veranderde plaatselijke verhouding tot andere
lichamen. (....) En van de chemische verschijnselen behoeft het naauwelijks nog gezegd te
worden, dat ieder van hen de verandering is in lichamen, die tot elkander gebracht worden.
( ) .... want, daar de mensch bijna alle verschijnselen, die de natuur oplevert, zij 't ook op
kleine schaal kan reproduceeren en te voorschijn roepen, terwijl loch de mensch niets anders
kan doen, dan voorwerpen verplaatsen (....) Inderdaad, het zal moeilijk vallen een geval te
bedenken, waarin wij het gevoel van oorzakelijk verband hebben, zonder dat een der beide
verschijnselen opgevat wordt als een plaatsverandering en toenadering.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 97,'... indien er niet van den beginne af een aantal
verschijnselen geweest was, bij welke men wel onmiddellijk den indruk moest krijgen van
verplaatsing gevolgd door verandering, het begrip van oorzakelijke werking, nimmer zou
ontstaan zijn; en dat, omgekcerd, dat begrip langzamerhand juist ontstaan is uit dienzelfden
indruk, dien de mensch bij aanschouwing van een aantal verschijnselen onwiliekeurig kreeg.'

*cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 98. •• ' . . r.- .• :;•• , i< : ; M ;.WJ:I ",..'>/•. VI.-»-
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 98.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 98, 'Juist gelijk wij om een voorwerp of zijn deelen

onderling te verplaatsen, er ons heen moet begeven, en het aan moeten raken, zoo zien wij
ook hier het voorwerp zieh tot het andere begeven en dit aanraken, waarop dan eerst de
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echter niet gehcel /ioe wy 6y zutte verscAyrtsefen worrfen /im>i/ierd aan onze e/gen
rffl</e«. De analogie verklaart ook niet /joe wy, wa«neer wy ee« voorwerp tof een
a/it/erz/e/i toe/iat/eren e« rfflaro/? vera/irfering «J oo< voorwer/7 z/en i'o/ge«, sy/npaf/ie-
»5c/i /ie/ze//rfe gevoe/en a/s wan/ieer wy ee/i voorwerp verp/aaWe«.' De reden
hiervoor is dat de analogie beperkt is tot het door ons toedoen direct in beweging
brengen van voorwerpen.* Er is daarom een verschil tussen bijvoorbeeld het ze"lf
laten vallen van een voorwerp, en de kleurverandering van een bepaald plantensap
van blauw naar rood als dit sap met zuur in aanraking komt. In dit laatste geval kan
men alleen in overdrachtelijke zin spreken van een rfoad van het zuur, en niet van
een mcnsclijke handeling. Toch ontstaat ook hier de indruk van een causale
samenhang tussen het zuur dat het plantensap nadert en de daarop volgende
kleurverandering van het sap.''

Iemands directe daden ten opzichte van voorwerpen betreffen alleen het in
beweging brengen van voorwerpen. Anders ligt het voor wat onze daden betreft jegens
levende wezens. De readies en de eigen daden van andere levende wezens zijn voor
ons herkenbaar door sy/Mpaf/iefisc/i gevoe/.'' Huet leidt hieruit af dat er sprake moet
zijn van twee soorten van overgoö«de werA:///g: 'werking' opgevat als het direct in
beweging brengen van voorwerpen, en 'werking' opgevat als hei motief voor onze
/7/twve daden. Het laatste vormt de bron voor het sympaf/ief/sc/j herkennen van de
daden van andere levende wezens.'

In het allereerste stadium van het denken ziet men, aldus Huet, het geheel van
voorwerpen als een levend organisme: /eve/ide/i zt'//-rfoe/i</betfaa«. Het waarnemen
dat het naderen van een bepaald voorwerp resulteert in de verandering van een

verandering volgt.'
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 98.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 98, 'Want, strikt genomen, bepalen zieh de ver-

schijnselen, die de mensch kan opvalten als iets gelijk aan zijn eigen rechtstreeksche daden,
ook uitsluitend tot het in beweging brengen van voorwerpen, of van hun deelen door
toenadering van andere voorwerpen.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 99, '....en toch zullen wij, ook in dat geval, onmid-
dellijk den indruk krijgen van identiteit, van samenhang tusschen toenadering van dat zuur en
hei ontstaan van die roode kleur; wij zullen geen oogenblik aarzelen te zeggen, dat die
kleurverandering de daad van dal zuur is.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 99, 'Wat nu bij levenlooze voorwerpen ons
onverstaanbaar zou blijvcn, dat bcgrijpen wij bij levende voorwerpen; wij kennen immers bij
ons zelve de veelsoortige veranderingen, die ook bij ons zelve plaats grijpen met sommige
aanrakingen van sommige voorwerpen. Die ervaring stelt ons in Staat, om te begrijpen, dat is
om sympathetisch le gevoelen, wanncer eenig levend wezen een eigen daad doet, in verband
met een geheel andere daad, een daad van plaatsverandering, van ons of van een ander levend
wezen.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 100, 'Behalve de directe overgaande werking, die
wij kennen, wanncer wij onze hand bewegen, terwijl die hand in aanraking is met een
voorwerp, kennen wij dus bij onszelve nog een andere overgaande werking, die als motief
dient tot nieuwe daden van ons; en wat wij bij ons zelve kennen, herkennen wij sympathetisch
bij andere levende wezens.'
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bepaald ander voorwerp, kan men door middel van sy/wpa</iie opvattcn naar analogie
van de gemotivcerde daden jegens levende wezens. De verandering van het ene
voorwerp voelt men daarom als de /no/iveere/ide /nv/oed van een ander voorwerp.'
Met andere woorden: als de toenadering van een bepaald voorwerp leidt tot een
verandering in een bepaald ander voorwerp, dan vat men dat in hct allereerste stadium
van het denken op als een gemotiveerde "daad" van het eerstgenoemde voorwerp.

van sy/npaf/ie/üc/i fetrse/
Er kunnen ontwikkelingsstadia van het sympathetisch besef worden onderscheiden,
zo betoogt Huet. In het eerste stadium worden verschijnselen nog niet met elkaar
in verband gebracht. De dingen wordt men gewaar zoals zij 21//1 en doen.^ Het tweede
stadium wordt gekenmerkt door het voelen van de voorfc/Mrentfe ge/yteydj'g/iej'd en
de üfe/rfite/f van de plaatsverandering van zichzelf als men een voorwerp in beweging
brengt en de daarop volgende verandering van plaats van dat voorwerp. Als men
waarneemt dat de plaatsverandering van een bepaald voorwerp resultcert in de plaats-
verandering van een bepaald ander voorwerp, dan voelt men via Sympathie dat de
plaatsverandering van ene voorwerp de directe daad is van het andere voorwerp.'
In het laatste stadium wekt het waarnemen van de aaac/ van een bepaald voorwerp
op een bepaald ander voorwerp de herinnering aan het ge/no/iVee/Yfe /10/ide/e/i van
zichzelf/ Dit gebeurt in twee stappen. De eerste stap wordt gekenmerkt door het besef
dat daden altijd plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden. Daardoor wordt
onderkend dat er een nauwe relatie bestaat tussen bepaalde daden en de omstandighe-
den waarin daden plaalsvinden. Zulke omstandigheden zijn in alle gevallen te
herleiden tot veranderingen in de plaatselijke verhouding van levende of niet-levende

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 100, 'En daar wij nu in den aanvang onzer
ontwikkeling het bestaan van voorwerpen slechts kunnen gewaarworden als een levend en
zelf-doend bestaan, zoo is het zeer naluurlijk dat wij vele ja in de meeste gevallen, waarin wij
op de loenadering van cenig voorwerp tot een verandering zien plaats grijpen, die verandering
sympathetisch zullcn gevoclen als een daad van dat voorwerp, onder den motiveerenden
invloed der toenadering van het andere voorwerp.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 100, '...maar ook zelf met dat bewustzijn blijft voor
ons het verschijnscl niets anders dan een willekeurig docn, of een wiilekeurige wijze van zijn,
van het voorwerp; het verschijnsel wordt zoodoende nog met geen ander verschijnsel in
verband gebracht. Op dat standpunt zien wij eenvoudig de dingen zijn en doen, zooals zij zijn
en doen,...'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 101, 'Zoodra wij een verband van voortdurende
gclijktijdigheid en identiteit bemerkt hebben tusschen onze eigen plaalsvcrandering en de
plaatsvcranderingen in de voorwerpen (....) kunnen wij wederom längs sympathetischen weg
bij andere voorwerpen datzelfde gevoelen, wanneer wij plaatsverandering van 't eene
voorwerp zien samengaan met plaatsverandering van 't andere voorwerp. Dan krijgen wij het
gevoel, dal het verschijnsel der plaatsverandering van een voorwerp, de directe daad is van
een ander voorwerp, 't welk wij tot het andere voorwerp hebben zien naderen.'

•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 101, 'Eindelijk in het derde geval, zullen verschijn-
selen ons herinneren aan weder een ander feit van ons bewustzijn, namel. aan ons eigen
gemotiveerd handelcn.'
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voorwerpen. Op grond van de kennis van zo'n relatie, kan men deze ook herkennen
in situaties waarin men een daad van een levend wezen jegens ecn ander levend
wezen waarneemt. Hierdoor kan men ook dezelfde relatie voelen als men andere
menscn iets ziet docn. Dit alles gebeurt via sympaf/ier/iisc/ie woar/ie/mng. De tweede
stap komt ncer op het volgende. Het verband tussen omstandigheden en bepaalde
daden voelt men ook als men met de verandering van de plaatselijke verhoudingen
van twee voorwerpen in een van die voorwerpen nog iets anders dan louter
verandering van plaats waarneemt. Zo'n verandering leidt niet tot de indruk dat het
een ree/itefreefoe daat/ van een voorwerp is. Via Sympathie voelt men dat dit de e/gen
rfaarf van een voorwerp is, die is ontstaan door de mor/veerenc/e inv/oed van bepaalde
omstandigheden. Men vat deze verandering op naar analogic van de eigen gemoti-
veerde daden met voorwerpen. Dit gevoel noemt Huet oorzaA:e/yX; ver6a«d.'

Huet concludcert uit deze redenering dat de indruk of de i/npress/e van een
oorzaite/yA: verband of causaal verband niet ontstaat door herhaalde waarneming.
Deze indruk vloeit allcen voort uit de oarrf van een waargeno/nen versc/jynse/; dat
wil zeggen, van een eenmalige waarneming. Herhaalde waarneming heeft een andere
functie, namelijk het uitbreiden van kennis.^ Met andere woorden: als men herhaalde
malen heeft waargenomen dat specifieke verschijnselen elkaar volgen, dan kan men
daaruit niet concluderen dat het ene verschijnsel de oorzaak is van het andere. Huet
is het eens met Hume dat men in dit geval allcen kan spreken over de constante
successie van bepaalde verschijnselen, en niet over een noodzakelijk verband tussen
verschijnselen.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 102, 'Wij kennen bij ons zelve een nauw verband
tusschen zekere om-slandig-hcdcn en zekere daden van ons; die omstandigheden (...) laten
zieh allijd herleidcn tol zekere bepaalde plaalsclijke vcrhouding met andere levenlooze of
levende voorwerpen. Dit verband eenmaal bij ons zelf kennende, begrijpen wij nu vervolgens
door sympathetische waarneming, en gevoelen wij datzelfde verband, die zelfde identiteit,
wanneer wij onze natuurgenooten en andere levende wczens, na evenzeer in zekere omstan-
digheden gebracht te zijn, dergclijke daden zien verrichten, als waarvan wij bij ons den
samenhang met die omstandigheden hebben gevoeld. En een dergelijk verband gevoelen wij
alwedcr door analogie evenzeer sympathetisch, wannccr wij met een verandcrde plaatselijke
verhouding lussen twee voorwerpen, in ecn dier voorwerpen een andere dan plaalsver-
andering waarnemen, een zoodanigc verandering dus, als niet geschikt is om ons den indruk
tc geven van te zijn de rechtstreeksc daad van het andere voorwerp. Wij gevoelen alsdan
sympathetisch een eigen daad van dat voorwerp, onder den, ons uit ons zelfbewustzijn
bekenden, motiveerenden invlocd van zekere omstandigheden. En dit laatste gevoel (...) is
voornamelijk, wat wij nocmen met den naam van oorzakelijk verband.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 103, 'Na dit alles zal het duidelijk zijn, dat, zoo wij
de impressie krijgen van oorzakelijke werking, dit aan de aard van een waargenomen
verschijnsel ligt, maar niet aan de herhaling er van. (....) 't Is waar, de herhaling der waarne-
ming. of liever het opzoeken en doen van analoge waarnemingen, heeft een verbazend
onlwikkelenden en uitbreidenden invloed op onze kennis.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 104, 'Wanneer de mensch iets bloot ziet volgen,
ziet hij het bloot volgen; en als hij hel zeven maal zeventig maal cnkel ziet volgen, ziet hij het
zeven maal zevenlig maal volgen. En als de 491e maal komt, zal ook dat 491e volgen weder
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- Samengeval: als men zegt dat er tussen bepaalde verschijnselen een causaal
verband bestaal, ligt dit in de 6//zo/it/emi aardd/er versc/iz/Vise/e/i. Hierdoor ontstaat
naar analogie van de eigen gemotiveerde daden jegens voorwerpen of andere Ievende
wezens de sy/npa/Ae/isc/je »npressie van oorzaAe/yte werfo'/ig.' In deze impressie
van oorzakelijke werking ligt de oorsprong van net causaliteitsbesef.

Huets tweede Stelling
Herhaalde waarneming van gelijksoortige gevallen is noodzakelijk om a/
ste////jgen te kunnen formuleren; echter, herhaalde waarneming hoeft geen betrekking
te hebben op het volgen van verschijnselen. Hieronder volgt Huets argumentatie die
tot zijn tweede Stelling heeft geleid.

Oorspro/iite/yAe werArngswaa/Tje/M/'/ig en causa/e oorrfeVen
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen uitspraken over oorspronA:e/y/;e
werthngswaar/ie/m'/ig en oorzaAe/y/t/ieufr- of causale oordelen. Een oorspro/ife/yfe
werA://jgswaa/7je/«//jg heeft betrekking op een causaal verband dat men tussen
bepaalde verschijnselen in een enkel geval heeft waargenomen. Zo'n waarneming
leidt tot een uitspraak dat (wy /iefefte/i gezienj da/ o"/7 o/t/a/ voorwerp /e/s doe/ me/
m i ander voorwer/?.* Dit is een concree/e ftyzo/idere waar/ieW. Zulke uitspraken
vormen de basis voor alle uitspraken over causale relaties in de natuur. Een causaal
oordeel betreft daarentegen een causaal verband tussen voorwerpen dat men herhaal-
delijk heeft waargenomen, waarbij er bovendien een grote mate van analogie bestaat
tussen de waarnemingen daarvan. Causale oordelen verschillen van uitspraken over
oors/jro/iX:e///A:e werAi'/igswaar/ie/mVig doordat causale oordelen abs/rac/e en

waarAede/j zijn.^

een bloot volgen zijn, en zal niet op eens - gelijk Hume zelf eigenlijk enkel slelde maar niet
verklaardc -iets meer en iets anders dan een enkel volgen worden. Door bloole herhaling
wordt niets iets anders dan het was.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 104-107, '...door dat eigenaardige der opvolgende
verschijnselen krijgt hij dan dc sympathethische impressie, dat hier het eene op 't andere
evenzoo werkt, als hij zelf op voorwerpen of op andere Ievende wezens werkt, wanneer hij
met hem in aanraking komt, en als op hem gewerkt wordt door zekere hem bekende toenade-
ringen of om-standig-heden. (...) Daarom zeiden wij (...) dat het gevoel van een propter wel
ontstaat uit de waarneming van een post, maar niet uit het herhaalde dier waarneming.'

• cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 110.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cil. p. 110-111, 'Het bewustzijn van een werking van 't

een op 't andere trcft ons (...) in gevallen, die daartoe geschikt zijn, reeds bij eene alleenstaan-
de waarneming. De waarhcid, die wij formuleeren, wanncer wij in zulk een geval dat
bewustzijn uitspreken, is dus dan een concreete bijzondere waarheid; wij zeggen dan
eenvoudig, dat wij dit of dat voorwerp iets met een ander voorwerp hebben zien doen. Uit
dergelijke oordeelen is langzamerhand alles ontstaan, wat wij omirent oorzakelijke werking in
de naluur affirmeeren. Doch tusschen de oorspronkelijke werkingswaarncmingen en onze
oorzakelijkheidsoordeelen treft ons een groot verschil. Terwijl loch de eerste uit den aard der
zaak concrete en bijzondere waarheden waren, zijn de laatste evenzeer uit den aard der zaak
abstracte en algemccne waarheden.'
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Huet wijst er op dat het waarnemen van werking bij herhaalde waarneming 6/00/
/oeva///g is; dat wil zeggen, dat, ook los van het waarnemen van werking, herhaalde
waarneming leidt tot algemene uitspraken. Herhaalde waarneming heeft louter de
functie om algemene oordelen te kunnen formuleren;' zij draagt alleen bij tot het
inzicht dat bepaalde zaken bij elkaar blijken te horen. Herhaalde waarneming
verschaft echter geen inzicht in wat het verband is tussen bepaalde verschijnselen.
Dit kan een causaal verband zijn, maar het kan evengoed een niet-causaal verband
zijn.̂  Zo bezien bestaat er daarom geen principieel verschil tussen de activiteiten
van bijvoorbeeld een zoöloogen natuurkundige. De ee"n wil via herhaalde waarneming
algemene uitspraken formuleren over eigenschappen die behoren bij bepaalde dier-
soorten. De natuurkundige is er op gericht via herhaalde waarneming steeds alge-
menere causale uitspraken te formuleren. Door het feit dat men ten onrechte van
mening is dat er een verband moet zijn tussen herhaalde waarneming en het ontstaan
van het causaliteitsbesef, onderkent men meestal niet dat beide activiteiten
gelijkwaardig zijn.' Zoals al in de eerste Stelling naar voren kwam, ontstaat het
causaliteitsbesef niet door herhaalde waarneming, maar door een byzcvk/ere soor/
van waa/vit'/m/ige/i.

Huet concludeert dat de enige functie van herhaalde waarneming bestaat uit het
vergelijken van bijzondere gevallen, dat vervolgens resulteert in algemene uitspraken.
Alleen de mate van algemeenheid van causale oordelen is ontleend aan herhaalde
waarneming; zij leidt echter niet tot het ontstaan van het besef van causaliteit.''

• - • V . . ; : - i , , - , . 4 ; . . • - • > ! , , : \ . i i | ! ! . t •>,:,•'< i _

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. I l l , 'Die veelvuldigheid is niet de aanleiding tot
dat bewustzijn, maar zij is het, die ons van zeer bijzondere, enkele gevallen omvattende,
uitspraken lot zeer algemeene, zeer veel gevallen omvattende, oordeelen brengt. (...) Maar dat
karakler van werking is in die herhaalde waarneming iets bloot toevalligs. Ook dan, als zij dat
karakter niet hebben, brengt hare veelvuldigheid ons toch even goed tot algemeene waarhe-
den,....'

" cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 111-113, '....deze beide verstandsrichtingen,
redeeneringen, combinalics van waarnemingen zijn geheel parallel; en 't maakt geen 't minste
verschil, dat de tweede reeks uit zoogenaamde causaal-waarheden bestaat, terwijl in de eerste
reeks van oorzakelijk verband geen sprake is. (...) Veelvuldige waarneming en inductie leeren
enkel wat bij elkaar behoort, doch niet hoe dat verband is.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 113,' .... de gelijkstelling (tussen de zoöloog en
natuurkundige) wordt, zoo al niet miskend, toch op den achtergrond geschoven ten gevolge
van 't geheimzinnig verband, dat men nu eenmaal tusschen herhaalde waarneming en 't
ontstaan van ons bewustzijn van oorzakelijk verband verkeerdelijk had aangenomen.'

•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 114,'... (het) wordt duidelijk, dal - 't zij er sprake is
van oorzakelijkheids-waarnemingen, 't zij van waarnemingen der bijeenhoorende eigenschap-
pen van dieren of planten -, de voortgaande observatie altijd dezelfde laak heeft: die namelijk
om door vergelijking telkens het bijkomende, toevallige, onafdoende, uit de bijzondere
gevallen le ecarteren, en te cindigen met waarheden uit te spreken, niet omlrent bijzondere
voorwerpen of gevallen, maar omtrent dat abstracte dat overblijft, als uit die bijzondere
voorwerpen en gevallen het concreete en toevallige is op zij gezet. (...) Slechts in zooverre zij
algemeene waarheden zijn, zijn onze oorzakelijkheidsuitspraken aan veelvuldige waarneming
ontleend.'
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Het graduele verschil dat Huet maakt tussen de uitspraken van een zoöloog en
natuurkundige kwam overigens, weliswaar in een enigszins andere vorm, al eerder
naar voren in de discussie tussen Van der Wijck en Spruyt. In die discussie ging het
om het onderscheid tussen uitspraken over stanaVas/ige opee/7vo/g/«g en sta/it/vasf/g
gepaard gaan van verschijnselen. Spruyt (1873) zal Huets causaliteitsleer op dit punt
bekritiseren. Bovcndien wordt dit onderwerp een belangrijk twistpunt in de polemiek
tussen Heymans en Jelgersma.

van
Uitgaande van zijn opvattingen over het ontstaan van de notie 'oorza£e/y"A:e
en over de rol van herhaalde waarneming, neemt Huet vervolgens het "klassieke"
beginsel van voldoende grond onder de loep. In Huets termen luidt dit beginsel als
volgt: de /«e/jsc/i /noe/z/c/i a//es a/s veroorzaafo de/iXren; of anders gezegd: de /«e/isc/i
mo<?/ z/c/i a//es rfenfen a/s ftewerfo door m i oorzaafc' Dit beginsel acht Huet echter
verkeerd geformuleerd; bovendien wordt dit beginsel dikwijls ten onrechte in verband
gebracht met herhaalde waarneming. salfHbtf Kxifi i-jifi !•)»!•*#»]•!;'»»

Sommige verschijnselen vat men gcwoonlijk op als niet-veroorzaakt, aldus Huet.
Bijvoorbeeld: de oorzaak van de zwaartekracht, de oorzaak van de orde in de natuur
of de oorzaak van het bestaan der dingen.* Het feit dat de zwaartekracht, de orde
in de natuur en de dingen bestaan trekt men doorgaans niet in twijfel. Als men dat
wcl doct, dan ontstaat er een onöa/igenaa/« gevoe/ van o/jmvWaarbaa/Vidd. Dit leidt
gemakkelijk lot de gedachte dat ook voor zwaartekracht, orde in de natuur en voor
het bestaan der dingen oorzaken aangewezen zouden moeten worden; dat wil zeggen,
eindoorzaken/ Dit is in een positivistische benadering natuurlijk vloeken in de kerk.

Huet acht het overigens denkbaar dat alles is veroorzaakt, maar dit betekent nog
niet men zieh alles als veroorzaakt moe/ denken. Het "klassieke" beginsel van
voldoende grond gaat van het laalste wel uit. Huet werpt hier legen in dal men veel
dingen opvat als zaken die niet veranderen. Men kan zulke dingen daarom ook niet
in termen van causalileit denken. Immers, iets wat niet verändert kan niet leiden loj
ecn i;wpres«'e va« veroorzafong. Het is daarentegen wel zo, dät met de uitbreiding
van het aantal waarnemingen ook het aantal //?;/wss/es va/i veraorzaA://ig toeneemt.
Bijgcvolg wordt de notie 'oorzaA:e///A:<? we/fo/ig' of 'causalitcit' steeds algemener cn
abstracter. Dit leidt er toe dat het oorspronkelijkc verband van deze notie met concrete
werkingswaarneming losser wordt. Bovendien wordt de notie 'causaliteit' steeds vaker

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 118.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 117, 'Er zijn immers een aantal verschijnselen, die

wij in 't geheel niet opvatten als veroorzaakt.' •' via :.«
•' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 117,'... wanneer wij (....) ons voorstellen, dat zij

niet bestonden, en dan vragen: begrijpen wij, hoe zij nu wel bestaan? wij een onaangenaam
gevoel van onverklaarbaarheid hebben, een gevoel dat zeer licht omslaat in de Stelling, dat er
een oorzaak ook voor die feiten moet zijn.'
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gebruikt juist vanwege de loename van het aantai waarnemingen van verandering.'

Huet concludeert dan ook dal in-dil opzicht herhaalde of voortgezette waarneming

bijdraagt aan hei vormen van a/ge/nee/ie waar/ierfen. Maar nogmaals: het is een
vergtss/'/ig dat herhaalde waarneming leidt tot het ontstaan van het causaliteitsbesef.*

Het is gebruikelijk dat men met de notie 'verklaren' het aa/iwyzen rfer oorzaA:e/i op
het oog heeft. Ook deze opvatting acht Huet verkeerd. Hij geeft toe dat verklären
van verschijnselen, herhaalde waarneming en algemene waarhedcn samenhangen.
Echter, zij die de foutieve gedachte huldigen dat herhaalde waarneming de bron is
voor het gevoel van oorzaA:e/yX:e werfo/ig, menen doorgaans ook ten onrechte dat
de notie 'verklaren' het aanwijzen van oorzaken betekent. Verklaringen zijn weliswaar
het resultaat van herhaalde waarneming, maar de notie 'verklaren' en het causaliteits-
besef hebben niets met elkaar te maken.'

Huet is het eens met Comte en Büchner" dat verklaren neerkomt op het formule-
ren van de a/ge/nee/iere waarÄe/rf (...), waarva« de fe ver^/are/i o&serwift'e a/s ee/i
fcyzo«der geva/ o/?gevaf Äa« wordeAi.* De kern van deze definitie is dat er geen
verwijzing naar oorzaken meer in voorkomt. Daarnaast kan men zieh ook afvragen

de psyc/io/og/sc/ie /oes/a/ia" is, waari« wy zeggen, 6e/ioe/te aan

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 118, 'De Stelling, dat de mensch zieh alles kan
denken als bewerkt door een oorzaak, zou vol te houden zijn; maar duidelijk is het, dat de
Stelling: de mensch moet zieh alles denken als bewerkt door een oorzaak, onjuist is; want er
zijn vele dingen, die de mensch zieh niet als wordende en dus ook niet als veroorzaakt denkt.
Bij het onveranderlijke hebben wij gecn impressic van veroorzaking. Daarcntegen hebben wij
haar, hoc meer de observatie zieh uilbreidt en verrijkt, des te algemeencr, zoo dikwijls wij
verandering bespeuren (....) Naarmate loch door voortgezette observatie het begrip van
oorzakelijk werking telkens iets van zijn oorspronkelijke concreetheid verloor, werd het
daardoor (evens meer geschikt om door alle veranderingen, die wij waarnemen, bij ons te
worden opgewekt.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 118-119,' 't Is dus wel waar, dat wij ook op het
stuk der oorzakelijke werking zonder herhaalde waarneming, cn abstractie dier waarneming-
en, niet tot algemene waarheden zouden gekomen zijn; ( ) Dat de herhaalde waarneming
van een post bij 't opkomen van 't bewustzijn van een propter een geheel bijzondere rol zou
speien is eenvoudig een vergissing.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 119, 'Want daar het denkbeeld "verklaring"
ontegenzeggelijk samenhangt met herhaalde waarneming en het vinden van algemeene
waarheden, zoo is het zecr natuurlijk, dat, wanneer velen die herhaalde observatie voor den
wortel van 't gevoel van oorzakelijke werking houden, zij tevens de aanwijzing der oorzaak
voor de verklaring van een verschijnsel aanzien. (...) Want, wel is het een waarheid, dat in de
resultaten der herhaalde observatie de grond ligl der verklaring; maar evenmin als 't bewust-
zijn van oorzakelijke werking door de hcrhaling der waarneming gewekt wordt; evenmin
heeft dat bewustzijn van oorzakelijke werking met de verklaring iets te maken.'

•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 119, 'Bij de natuur-filosofen is de juiste opvatting
van hei denkbeeld "verklaren" algemeen. Men vindt haar niet slechts bij Aug. Comte; maar
o.a. zeer duidelijk uiteengezet bij Louis Büchner.' ?j.-•',>?.V\•,.-; • Vi, '(•„;

'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 119-120. ' . . . < ; , ; - W l • .-;-,•' ^ ' ^ r ,
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fe «efefeen.' De vcrkJaringsbehocfte ontstaat als men zieh over iets verbaast. Dit leidt
voor Huet tot de vraag hoe die verklaringsbehoefte werkt. Met andere woorden: waf
is fey a*e« /nenscA Ae< wees/ a/rfoenrfe m/atfe/ is regen verfeazmg.^ Dit /nü/aW is niets
anders dan het vormen van gewoonten, zo betoogt Huet. Als men ergens aan gewend
is geraakt, dan verbaast men zieh niet meer. De funclie van het zoeken naar
Verklarungen is dat men zieh uiteindelijk niet meer verbaast over iets wat onbekend
is. Het gaat er dus om, in Huets woorden, om rfe/i SC/IOÄ: fi/ssc/ien ee« /i/euwe
waar«em/>ig en cwze gewone voors/e//mgen weg fe /je/ne/i/ Verklaren acht Huet
daarom analoog aan het vormen van gewoonten. Bovendien maakt het voor
verklaringen niet uit of men de notie 'oorzakelijkheid' al dan niet gebruikt/ Immers,
(er /sj ge/yAVie/a' van verAf/or/ng fey oorz«A:e/yA:/!e/rfsKJ/.s/?raA:ert en fey a7e, waarfty
van oorzaafc en gevo/g geen spraAre is.*

Verklaren komt neer op het herleiden van nieuwe waarnemingen tot analoge,
eerder gedane waarnemingen. Een nieuwe waarneming breidt de verzameling van
al bekende waarnemingen uit. Hierdoor ontstaat een meer a/gemene waarnew/ng.
Een nieuwe waarneming is daarmec een bijzonder geval van de al bekende waarne-
mingen. Het samenvoegen van een nieuwe waarneming met al bekende waarnemingen
leidt zo tot een meer a/gewene waar/ze«/. Ook zo'n nog algemenere waor/ie/a* kan
men lerugbrengen tot analoge, reeds bekende waarnemingen, en zo verder.**

De uitbreiding van ervar/ng heeft er toe geleid dat een bepaald waargenomen
verschijnsel als een element van een algemener verschijnsel wordt gezien. Dil ver-
schijnscl vat men vervolgens op als ecn bijzonder element van een nog a/ge/nener
versc/iynse/, en zo verder; dit kan men volhouden tot men is aangekomen bij de mees?
a/gewieene versc/iy'nse/en. Dezc kunnen niet meer worden gezien als een bijzonder
element van een nog algemener verschijnsel. Toch probecrt men die /neesf a/gemeene
versc/iynse/en te verklaren door hiervoor een bepaalde oorzaak aan tc wijzen. Men

'cf. L'AngeHuet, J. (1872),op. cit. p. 120. ! • - ' . : M * ' > . , / (
*cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 120. »• - \ • - , • " < , • ^ . . « . , - . . ,=
'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 120. — '•• -•••••• '<•' •

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 120-121, 'Daar nu verklaren dienen moet om ver-
bazing weg tc nemen, zoo is het duidelijk, dat het hoofdbestanddeel der verklaring iets
analoogs moet zijn met gewoonte. Want als men het nieuwe dat ons verbaast, opvat als een
bijzonder geval eener algemeener waarheid, dan stelt men het gelijk met het bekende, dan vat
men het op als iets wat men meer gezien heeft.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cil. p. 121.

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 125, 'Het doel van alle verklaring is, het onbeken-
de, het nieuwe, op te vatten als iets bekends, iets dat reeds vroeger waargenomen is. Maar dat
bekende zelf, dat reeds vroeger waargenomene, wordt door de nieuwe waarneming nu ook
ecn geval van een meer algemcnc waarneming, van welke het nieuwe slechts een ander geval
is. Die meer algemcne waarneming dus is in zooverre zelf weder iets nieuws en behoeft in
zekeren zin nu ook zelf weder verklaring; ook zij moet weder opgevat kunnen worden als iels
bekends; ook zij moet met iels analoogs gelijkgesteld, en weder als een geval eener wederom
nog algemener waarheid worden opgevat...'
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grijpt dan echter weer terug het oorspronkelijke causaliteitsbesef.' In Huets woorden:
de /wees/ a/ge/Hmie versc/iy/ise/en (moe/e/i) gevoe/rf worcfe/i a/Is geva/te/i va/i
bewer^/z/g va/i '/ ee/i op 7 ant/en*

De omstandigheid dat men steeds vaker verschijnselen ziel als een bijzonder
element van een meer a/ge/wee« versc/iy/zse/ is in de natuurkunde, die zieh rieht op
de feve«/ooze «a/Hur, de regel. In de biologic (of de natuurlijke historie) kan dit veel
minder goed. Van de /eve/itfe /iar«ur kent men daarvoor namelijk nog te weinig
a/gemee/ie/e/te/i of natuurwetten. Nieuwc verschijnselen kan men in die tak van
wetenschap nog moeilijk als een element zien van een bepaalde natuurwet. Bij het
bestuderen van de /eve/it/e /jafuur staat men bovendien nog dicht bij de opvatting
van de natuur als een /eve«c/e/z ze//-doendgeheel. Daarom valt men in de biologie
nog relatief vaak terug op het oorspronkelijke causaliteitsbesef; dit verklaart ook dat
men in die discipline nog dikwijls zoekt naar oorzaken van verschijnselen. De
natuurkunde beschikt daarentegen over zoveel natuurwetten, dat men vrijwel alle
nieuwc verschijnselen als bijzondere gevallen van zulke wetten kan opvatten/

De notie 'verklaren' in de zin van het subsumeren van bijzondere gevallen onder
steeds algemenere waarheden of natuurwetlen totdat men is beland bij de a/gewieens/
ftere/Aba/e waar/ierfe« of »vaa/vie/m/fge«, is het hoogste en enige wat men in de
welenschap kan bereiken. Wil men zulke waarheden toch nog verder verklaren, dan
doet men een berocp op het oorspronkelijke causaliteitsbesef. Mel andere woorden:
men spn>;gf in dat geval weer over tot het zoeken naar oorzaken. Als dat gebeurt,
vormt het een signaal dat o/ize verA/an>jg «//gep«/ is, rfa/ wy me/ verier ver/r/are/i
Au/ine/t. Zulke "verklaringen" hebben echter niets meer te maken met het verklaren
van verschijnselen in cigcnlijke zin/

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 128, 'Maar in onze toestand van rijke ervaring
wordt ieder concrcet bijzonder geval eerst terstond opgevat als een bijzonder geval van een
meer algemeen verschijnsel, dat wij in veel andere gevallen reeds hebben opgcmerkt; dat
algemeene verschijnsel is zelf reeds weer door vrocgere ervaring voor ons slechts een
bijzonder geval van een nog algemeener verschijnsel, dat wij in andere gevallen reeds vroeger
hebben gezien.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 128.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 128, 'De levende natuur leefl in vele verschijnselen

voor ons nog, zooals voor onze cerste voorvaderen de geheele natuur Icefde; dat wil zeggen:
bij de verschijnselen der levende natuur ontbreekt ons dikwijls het filtrum der algemeene
feiten, en moeten wij telkens voor verklaring nemen ons ecnvoudig sympathetisch bewustzijn,
dat er gedaan, gewerkt en bestaan wordl. Maar bij de levenlooze natuur is dat filtrum langza-
merhand zoo volmaakt geworden, dat al de talloozc concrete verschijnselen, allengs, van 't
een op 't andere voortgaande, enkel wijzigingen worden, enkel bijzondere gevallen, van zeer
algemeene feiten, waarheden of naluurwetlen.'

•* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 129, 'Dit, dat een zaak ons verklaard is, wanneer
wij haar in al haar bijzonderheden hebben opgevat als bijzonder geval van telkens algemeener
waarheden, totdal wij genaderd zijn aan de algemeenst bereikbare waarheden, waarvan zij als
bijzonder geval kan opgeval worden. (...) Het komen lot die algemeenste waarnemingen is
voor ons de hoofdzaak, want als wij tot deze zijn doorgedrongen, kunnen wij niel verder
verklaren, en moeten wij overspringen op het gebied van ons zelfbewustzijn. Dan wijzen wij,
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Huets motiveringen bij de eerste twee Stellingen vormen de kern van zijn causali-
teitsleer. Samenvattend kan men opmerken dat herhaalde waarneming niet leidt tot
het bewustzijn van een causaal verband of van het causaliteitsbesef. Het ontslaan
van dit besef berust op een eenmalige indruk van werking. Herhaalde waarneming
speelt alleen een rol bij de mate van algemeenheid van kennis. Bovendien hebben
de notie 'verklaren' en het causaliteitsbesef niets met elkaar te maken. Het verklaren
van verschijnselen komt neer op het subsumeren van bijzondere gevallen onder
natuurwetten. De uitbreiding van ervaring kan er toe leiden dat men verklaringen
moet aanpassen; verklaringen zijn daarom dynamisch en staan niet voor eeuwig vast.

- ? : , - • • > . • : . • > • ; . - > ; ' ; , . . - • ; - • . . . • ; . - - ' i

Verdere uit wer king van Huets causaliteitsleer
Een uitvoerige bespreking van Huets motivering bij de laatste twee Stellingen valt
buiten de reikwijdte van deze Studie. Hier wordt alleen ingegaan op enkele
uitwerkingen van Huets causaliteitsleer. ,. ....,..., ... .._. ,̂ ,..,. „ ... „„.. ,.,,. „ ,

weten / s g m i vers/anaWy'Ae Äert/iis ,.;-. ; ,,, ^Jt:v.' .=•. y. s
Huets derde Stelling houdt in dat het causale weten geen verstandelijke of weten-
schappelijke kennis is, omdat het uitsluilend een gevoelsmalige zekerheid vormt.
Deze Stelling heeft te maken met wat Huet onder de notie 'weten' verstaat. Hiervan
geeft hij de volgende definitie: /it?/ /ie£6en van een voors/e//ing, onvermya'e/yA
opgevveÄ/ door een gewaarworrf//7g en /lief /// s/n/d wie/ een/ge van de voors/e///nge/i,
a7e vraegere erwir//ig a/s voors/e/ftngen o'er werÄe/yA/zetd/iee/ige/eve/a'.' Met andere
woorden: 'weten' is het kennen van de onderlinge samenhang van voorstellingen,
die ontslaan door gewaarwordingen.

De voorstelling van causaliteit of van een prop/er ontstaat ook door gewaar-
wording. Deze voorstelling komt niet in strijd met de ervaring. Het causale weten
vormt echter alleen een gevoelsmatige en geen verstandelijke zekerheid. Dit sluit
aan bij de motivering van Huets tweede Stelling, waarin werd aangegeven dat wanneer
het onmogelijk blijkt dat bijzondere gevallen niet mecr kunnen worden gesubsumeerd
onder algemene naluurwetten, men weer teruggrijpt op het oorspronkclijkc causa-
liteitsbesef. Met andere woorden: ZH/Ä een wefen f/ief ca»sa/e wefen) 6eg/«f, waar

De voorstelling van causaliteit berust op een i/npres«e va« oorraA:<?///̂ e werÄ://î .
Als men het ontstaan van het causaliteitsbesef analyseert, dan leidt dat niet tot fwy/i?/

gclijk het heet, de oorzaak aan; maar de aanwijzing van die oorzaak is het wel hei teeken, dat
onze verklaring uilgeput is, dat wij niet verder verklären kunnen; doch de verklaring zclve
wasgeheel ictsanders.' > ii,i, , , ,. tu i,..- ;; :••. r

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 133.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 133-134, 'Nu heeft men een voorstelling van een

propter; men heeft die voorstelling onvcrmijdelijk ten gevolge van gewaarwordingen, en er is
in onzc ervaring nicts wat met die voorstelling in strijd is. ( ) Maar wanneer wij zulk een
weten niet een verstandelijk welen noemen, dan is de bedoeling, dat, (....) zulk een weten
begint waar de ervaring cindigt.'
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aa/! flV waar/ieW va« O7J/ fcewwsteyV?. Men zou daar alleen aan kunnen twijfelen, als
men de notie 'waarheid' opvat als een correspondentie tussen voorstellingen en het
frt/m/ner) /oega/iAre/yfez//«.' 'Waarheid' kan men, aldus Huet, echter alleen in termen
van de coherentie tussen voorstellingen opvatten.

Een verdere besprcking van Huets waarheidstheorie wordt hier niet gegeven,
omdat dit buiten de discussies over causaliteit valt.

Het causaliteitsbesef - /ief Irctvurfzy/i van m» oorzafe/yA: veröano* - is niet belangrijk
voor de ontwikkeling van de wetenschap, zo betoogt Huet. Immers, de zw/vere iVi/iowa*
o/rzer wfla/7ie//H/ige« gecft alleen het volgcnde aan: als is waargenomen dat een
verschijnsel onder bepaalde voorwaarden hoort bij een ander verschijnsel, dan leidt
dit er toe dat het waarnemen van het eerste wordt gevolgd door het waarnemen van
het optreden van het tweede verschijnsel. Hierbij wordt een verwijzing naar oorzaken
achterwege gelaten. Huet gaat echter verder: als men in eerdere fasen van
bijvoorbeeld de natuur- en scheikunde helemaal geen besef van causaliteit had gehad,
dan had men door eenvoudig te onderzoeken welke verschijnselen bij elkaar horen
de moe//yfafe pra/>/emen (...) opge/osr.^

Het causaliteilsbesef is een ander soort kennis dan wetenschappclijke kennis.
Het fcewM5/2///j vfl/j oor2a^e/y"A:e werAwig bestaat louter uit gewaarwordingen,
waardoor het minder nauw aansluit bij de waarneming. Door het uitbreiden van
waarnemingen neemt de wetenschappelijke kennis toe. Het causale weten verliest
daardoor gaandeweg steeds meer aan inhoud/ Met andere woorden: ee/i wete«, da/

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 134, 'Voorzeker wordt de voorstelling, het
bewustzijn 't welk de inhoud is van dit weten, door observatie gewekt (...) De analyse van 't
ontstaan van 't bewustzijn van oorzakclijke werking kan dan ook niet ten gevolge hebben:
twijfel aan de waarheid van dat bewuslzijn. Ten zij men waarheid nog steeds mocht gelicven
op te vatten in den (onzinnigen) zin van (nimmer te controleeren) overeenstemming tusschen
onze voorstellingen en het (nimmer) toegankelijke zijn.'

" cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 136-138, 'Voor ons tegenwoordig weten en denken
is dan ook het bewustzijn van een oorzakelijk verband betrckkelijk van zcer weinig belang.
(....) Wij zouden even wijs zijn, even uitgestrektc hcerschappij over te natuur hebben, (...)
wannecr wij dat bewustzijn van onderlingc werking der voorwerpen op elkander lang kwijt
waren, wanneer wij ons eenvoudig gchouden hadden aan den zuiveren inhoud onzer
waarnemingen, dat namel. deze en die verschijnselen onder deze en die condition zoo bij
elkaar behooren, dat wij wanneer wij het eene gezien hebben ook het andere zien plaats
hebben. Dat is de zuivere inhoud onzer waarnemingen; waarin geenerlei bewustzijn of begrip
van oorzakelijke werking gegeven is. (....) al had de mensch nooit het bewustzijn van
oorzakclijke werking gehad, de moeilijkstc problemen van physica en chemie (zouden)
opgelost zijn geworden, alleen door op tc letten, wat bij elkaar behoorde.'

cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 138, 'In zooverre is, hoewel door de waarneming
gewekt, en onvermijdelijk gewekt, (....) het bewustzijn van oorzakelijke werking (...) van een
geheel anderen aard als onze gehcele wetenschap, minder nauw zieh aansluitende aan de
waarneming als bestaande enkel uit gewaarwordingen. (....)... dat, terwijl door de voortgezet-
te waarneming ons eigenlijk vruchtbaar wetenschappelijk weten steeds rijker wordt, dit weten
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i/i zy/i verva/ is, rfaf fee/ere dage« geA:e«i/ /iee//, /naar a/ /neer en meer ver/oope/i

Men kan zieh afvragen of het causaliteitsbesef überhaupt enige functie heeft
gehad; is het dan tot mete /j«/ is gewees/? 0 /wy o*a/ a//e5 e«fe/ a/5 ee/i /ne/i5c/ie/yA:e
zwa/t/ie«//iefcfee/i te ftesc/iouwe/j, ee/i rfoe//oze omvveg, aVe/i c/e /ne/i.sc/ie/y&e gees/
op zy/j on/wiA^te/wigs/oc/i/ /lee/z ge/naa/t/? ^ Huet ziet de functie van het causaliteitsbe-
sef in het licht van de ontwikkeling van kennis. In de wetenschap gaat men
tegenwoordig, zo betoogt hij, uitsluitend uit van de i/i/iouo" onzer waarae/m'/ige/j.
Hierbij let men er alleen nog op welke verschijnselen onder welke voorwaarden bij
elkaar horen en elkaar volgen."* In een eerder stadium van het denken was dat niet
het geval, omdat men toen nog niet over zoveel ervaring beschikte. Om het volgen
van verschijnselen op te merken was men toen alleen aangewezen op het
sympathetische bewustzijn dat ontstond door gewaarwordingen en door het rfoen
va/i waarne/n/ngen.'* Bij gebrek aan ervar/ng had men derhalve alleen de Sympathie
als drijfveer tot /ie* a*oe/i e/i o«//iOM</en e/i co/wW/ieerai van waarne/?»>igen. Soms
gaat het nog steeds zo. Immers, als waarnemingen niet meer onder algemene natuur-
wetten, e«i/?/risc/ie ve/VWari/ige«, kunnen worden gesubsumeerd, dan valt men weer
terug op het oorspronkelijke causaliteitsbesef.^

e«
Voorspellen - rfe H'e/e«5c/;öp o/M/re/tf rfe toeA:o/«5/ - heeft in wezen niets te maken
hecft met de oorzaAe/yA/ieWi^Mae^/e. Er wordt echter, zoals Huet al eerder
constateerde, tussen de notics 'voorspellen' en 'causaliteit' dikwijls ecn exclusief
verband gelegd. Dit is een vergiss/ng. Bij voorspellen gaat het er alleen om

fcy *

daarentegen (....) bij de voortgang der ervaring steeds meer inhoud heeft verloren.'
'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 138. , . - . , . . .. . . .
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 140.
•' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 141-142, 'Wij voor ons hebben door langdurige

ervaring wel geleerd, dat het van 't hoogste gewicht is op te leiten, wat bij elkander behoort, 't
zij dan in rang van opvolging, 't zij dan in gelijktijdighcid; wij hebben door ondervinding
geleerd, dat alle nuttige wetenschap verkregen wordt door daarop, en daarop alleen, acht te
geven.'

* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 141, 'Maar de mensch, die nog geen ervaring bezat,
kon dat nog niet weten. Wat zou hem hebben geleerd juist daarop te leiten en acht te geven
hoe 't een op 't ander volgde? dat volgen zelf, hoc zou hij het bemerkt hebben, indien 't hem
niet op een of andere wijze belang had ingeboczemd ? Dat nu geschiedde door het sympathe-
tisch bewustzijn, dal de mensch had bij 't krijgen van gewaarwordingen en 't doen van
waarnemingen.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 142, '.... wanneer de empirische verklaring
afgeloopen is, wanneer de ervaring ons geen analogie meer biedt voor het waargenomen
verschijnsel (wordt) de sympathetische gewaarwording (...) nog ook bij ons wakker,...'

" cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 155-156, 'Eigenlijk heeft dan ook deze beschou-
wing met de oorzakelijkheidsquacstie niet te maken; en zij staal daarmede alleen zooverre in
verband, als nu eenmaal de gewoonte bestaat, om zoo te spreken, als of die wetenschap
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Er is bovcndicn niets bijzonders aan de hand met voorspellingen. Voorspellende
elementen zijn tot //i de eenvourf/gste waarnem/ng (.. J /erug te vwirfen. En wat voor
de ecnvoudigsle waarneming geldt, geldt ook voor voorspellingen die zijn gebaseerd
op causale uitspraken. Maar //»c/af geva/ /iee// rfa/ze//de eenvoM<flge/e/f, o wonder/
o verbaz/'/ig/ /e/Aens en fe/A:ens opnzeMW de /loo/den c/er rfenA:er5 in verwarr/ng

De belangrijkste reden dat men aan voorspellingen die zijn gebaseerd op causale
uitspraken zo'n speciale status geeft, is dat men de notie 'weten' ten onrechte associeert
met ofc/eÄ/iwte/f. Dat wil zeggen, de "klassieke" opvalting dat de zekerheid van kennis
berust op een correspondentie tussen voorstellingcn en /ie/ fee5toanrfe. Dit acht Huet
echter irrelevant. Zoals hij al in zijn proefschrift had geconstateerd, gaat het in de
wetenschap alleen om de door mensen geconstateerde regeis tussen verschijnselen.
Het gaat derhalve niet om een al of niet objeetief bestaand verband tussen ver-
schijnselen, en evenmin over wat achter de verschijnselen zou bestaan. De "klassieke"
opvatting van kennis leidt er bovendien toe dat men niet inziet dat ook de eenvou-
digste waarnemingen al voorspellcnd zijn.^

Met een ironische toespeling op Van der Wijck (1871), die concludeerde dat het
bestaan van verwachtingen onverklaarbaar zou zijn, merkt Huet het volgende op.
/s 7 dan foc/i nter /loogsf vermaA:e/yA:, /loog/eraren Je Zioren u/froepe/i; "/£ DeAren,
</a/ /ie/ «iy onve/A:/aa/-6aar voortow/, da/ de mensc/i verwac/ifwigen nee/r om/renr
de /oefo/ns/?" 7erwy7 /n /erfer tvoor</, t/a/ wy 5preÄ:e/i, HI j'erferen ziaa/n, rfie« wy
geven, rf/'e verwac/i//nge/i o/n/ren/ rfe /oe^o/ns/ fcy rfouzynen worden ge«/'f.'

Samcngevat: de belangrijkste uitwerkingen van Huets causaliteitslcer komen er
op neer dat het causale weten slechts als een gevoelsmatige en niet als een
verstandelijke vorm van kennis moet worden gezien. Bovendien is hij van mening
dat het causaliteitsbesef voor wetenschappclijke doelcinden overbodig is geworden.
Ten slotte merkt hij op dat verklaren en het causaliteitvraagstuk niets met elkaar
hebben te maken.

aangaandc de toekomst, dat is dat weten, dat eerst door toekomstige waarnemingen bevestigd
kan worden, iets aan de oorzakelijks-conclusien bijzonder eigens is. Een vergissing,... (...)...
de wetenschap omtrent de toekomst heefl niets tc maken met de quaestie van oorzakelijke
werking; zij is enkcl en alleen een zaak van gewoonte, van combinatie van voorstellingen, die
bij elkander behooren.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 160.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 160-161, 'Omdat men altijd in het denkbeeld weten

een zekere objeetiviteit zocht, omdat men zieh verbeeldde, dan te weten wanneer men de
zekerheid had, dat onze voorstellingen overeenkwamen met het bestaande; daarom kon men
niet inzien, dat iedere waarneming slechts is een voorstelling ontleend aan vroegere waarne-
mingen, gewekt en onvermijdelijk en werkelijk gemaakt door een gewaarwording; evenzo-
goed als iedere zekerheid omtrent hetgeen komen zal, is: een voorstelling, ontleend aan het
vroeger waargenome, doch gewekt en onvermijdelijk en werkelijk gemaakt door een tegen-
woordige gewaarwording. Want deze beide gevallen slaan werkelijk geheel gelijk.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 164.
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7ydgeoo/ide/i Araraitrer von A:e/!/t/s
Tot slot van de bespreking van Hucts opvattingen volgt nog zijn zienswijze over het
tijdgebonden karakter van kennis. Aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven
dat het positivisme zieh ten doel stell de historische ontwikkeling van /ne/isc/ie/y/fce
de/i/toee/de/i te beschrijven. In navolging van Comte stelde Huet dat iedere uitspraak
als de uitkomst moet worden gezien van de /iaft/M/7i/£e gesc/i/ede/i/s va/i
/yA:e d e / i A e / i . ' ^- '•"-•'• "*•* 'KJj inüs . ' j fpuxiv r<Qt; * « ; i ^ ^ u o ^ ^ p

Het systematisch verzamelen van ervaring Staat in de wetenschap centraal.
Nadrukkelijk is al naar voren gekomen dat voor Huet wetenschappelijke kennis geheel
op ervaring berust. Kennis acht hij relatief, omdat door de toename van ervaring
wetenschap zieh steeds verder uitbreidt, hetgeen implieeert dat men afscheid moet
nemen van veel oi«fe we/e/isc/wp. Enigszins retorisch zegt hij: /»oe groof « /i/ef de
5c/ia/ va/j owde were/isc/iap, die door de ervanVig ver/jie^'gc/, e/i /o/ /euge/i, /of
o/izeÄer/je/d, /a/i/as/ee« en /lersc/je/wc/ii/wme« ge/noa^f is? Waar is de a/c/iy/me,
waar de a5/ro/og/e gefc/eve« ? Waar /s /IM a/ war de oiwfe /nyr/io/og/e va/i de /IO/MM/-,

de oi/de gocfcd/e«^e/i van de gode/i w/5/en?' En ook hoort men woorden die uit de
mond van een 19de eeuws theoloog revolutionair zouden kunnen klinken: waar /s
de we/ensc/iap ow/re/?/ /\dfl/n e/i £va e« a/ de wo/idere/i //i a//e /ie/7/ge feoe^e/i va/i
a//e godsd/e/is/e/i ver/ne/d, e// rt/ de /eersiMÄAe/i va/i '5 /«e/!5c/ie/i ver/o5s//;g, door
a//e A:erA:e/i e/i o//e eeuwe« //i o//e /o/iden veryto/id/gd?'' AI zulke kennis is door de
toename van ervaring verdampt. Gewaarwording en waarneming - ervaring -
begrenzen wat men zieh kan voorstellcn en wat men voor waar kan houden. Door
ervaring wordt de inhoud van voorslellingen onvermijdelijk, en wordt daardoor
kennis. De keerzijde hiervan is wel dat veel voorstellingen die men eens voor de
waarheid en kennis hield dat nu niet meer zijn; dit komt door ervaring, die yzeren
ra//s der onderv//id//ig.' Met andere woorden: zonder ervaring regeert de door traditie
gedragen fantasic. ••' ^ >> •-'<' v •'

Huets conclusie
/ / oe « / !« de co/ic/ws/e? oes/aa/ er HM /e/s 6u/fe/i 0/15, e/i ftes/naf er /JM 200 /e/s afe

wer/://ig, 7'a o//iee/i .^ Zo geformulcerd acht Huet deze vraag

'cf. L'Ange Huet, J. (1872), op.cit.p. 174. ' c « v ; i < ' i • ,w, ; M - ..;.•:.••
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 179.
' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit., p. 174-175, 'Weg is al die wijsheid, al dit weten is

verdwenen. Ja! de ervaring doet onze wetenschap toenemen; waar zij den voet zet, ontkiemt
nieuwe wetenschap; - maar wordt tegelijk een vroegere wetenschap geknakt! (....) De
gewaarwording, de waarneming, is een beperking voor onze voorstellingen. (....) Door zoo
ons te perken tc stellen, geeft zij aan onze voorstellingen die onvermijdelijkheid, waardoor
hun inhoud weten wordt. Maar daardoor tevens dwingt zij terug allerlei voorslellingen, die
men ons vroeger gelecrd had te hebben, en die tengevolge dicr overlevering voor ons ook
onvermijdelijk, ook veel opdringender dan eenige andere, ook wetenschap en waarheid
waren.'

M . L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 118.
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Waar het wel om gaat is de volgende vraag: ( ) /leftfce« rf/e voors/e////igen (over
Ac/ bes'aa" va« wtfs Iwtte/i o/is e/i aaHgaa/ttfe oorzflAe/yfe werittng^ de«zey?fe/j gram/
va« Hwte/yMeW voor o/is, a/s öyvoor/jeerW o/ize wetoisc/iap ste//j'g is, </a/ a/5 wy
eew 5/ec/i zie/i, t/af voorwerp zwaar za/ zy/i, e/j ais cfe voorste///ng van t//e
gewaarwordi/ig va/i zwwarte vve/-Ae/y'A;/ieü/ voor ons /iee/i?' Deze vraag is wel tc
beantwoorden. Huets antwoord hierop luidt ondubbelzinnig: ja. Zowel aan het besef
dat er dingen buiten ons bestaan als aan het causaliteitsbesef kan men niet twijfelen.
Beide vormen van bewustzijn ontstaan bij icdere gewaarwording. Bovendien gaat
iedere gewaarwording gepaard met het sy/npa//ief/sc/i 6ew«s/zy>i va/i ee« ftesfaa/i.*
Met andere woorden: het causaliteitsbesef vormt cen gevoelsmatige zekerheid.

Huct wijst er vervolgens op dat men loch een verschil aanvoelt tussen bijvoorbeeld
de uitspraak: 'ik weet dat suiker zoet zal smaken' en de uitspraak 'ik weet dat cr
causaliteit bestaat'. Alleen al het zien van suiker wekt onvermijdelijk de voorstelling
van de gewaarwording van iets zoets. De tweede uitspraak berust echter op het
instinct dat leidt tot sympathethische gewaarwordingen. 7 /s da/ versc/i/7 daf o«s -
fcy a//e ze^er/ieü/ /'/i rfeze gwaesfie - fe/y// /»ndere/i/ De bron van de voorstelling van
oorzöÄe/y'Ae ive/Awig is dezelfde als die waar het o«c/e weten uit is ontstaan. Zulke
kennis kon alleen maar als waar worden opgevat door gebrek aan ervaring.'' Dit leidt
er toe dat men eraan zou kunnen twijfelen of de voorstelling van oorzaÄe/yAe wertking
wel zo onvermijdelijk is. Dezc twijfel is onnodig, zo betoogt Huet. Immers, omdat
de notie Wrfa'/ig' in de loop der tijd zo abstract is geworden, wordt deze ook niet
door de zon*/vfott/rfer ervari/ig bedreigd. Ervaring kan deze abstracte notie niet weer-
leggen, omdat zij altijd concrcter is dan een abstractie, zoals de notie 'causaliteit'.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 179.
* cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 179-180, 'Het bewustzijn van een bestaan buiten

ons en van oorzakelijke working heeft op zieh zelf den hoogsten graad van zekerheid, van
werkelijkhcid, die eenige wetenschap voor ons kan hebben. - Het is namel. onmogclijk er aan
te twijfelen. Het komt onvermijdelijk op bij iedere gewaarwording; geen andere voorstelling,
geen ander bewustzijn kan legen of nevens dil opkomen; wij kunnen er niet onzeker van zijn.
(...) ...even onvermijdelijk gaat met icdere gewaarwording 't sympathetisch bewustzijn van
een bestaan samen.'

•' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 180.
•* cf. L'Ange Huct, J. (1872), op. cit. p. 180-181, 'Die wetenschap is wel is waar niet eene,

die ervaringsherinncringen uitspreekt. En dat maakt, dat wij altijd 't gevoel hebben, dat zij
toch een ander soort van wetenschap is dan bijv. dat als ik suiker eet, ik zoet zal proeven. Ook
dat is wel alleen daarom welenschap, omdat ik bij de gezichts-gewaarwording van suiker
onvermijdelijk de voorstelling van de zocte-smaakgewaarwording krijg. Maar de
onvcrmijdclijkhcid is in dit gcval 't gevolg van ervaring. Terwijl in 't andere geval 't gevolg
van een natuurlijken aanleg. van de eigenschap der Sympathie is. (....) Men weet, dat de
voorstellingen van ecn bestaan buiten ons en van oorzakelijke werking ontstaan zijn uit een
dergelijke bron als al het oude, bij gebrek aan ervaring ontkiemde, weten, 't welk door de
ervaring allcngs nicer en mcer teruggedrcven, beperkt en vernietigd is.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 181, '....wij (welen) vooruit dat deze onze, aan die
sympathethische gewaarwording ontleende, wetenschap, in haar tegenwoordige abslractie als
enkel "een zijn" en "een werking", nooit ofle nimmer door de ervaring zal kunnen omverge-
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Summa summarum: waf (7ie66e) me/i rfan «« fe flWiA:e« van ons feegr/p va« /ief
öes/aa/i va/i (...J oorzaÄe/y'Ae werA:irtg?' De notie 'causaliteit'of'oorzate/yfe werfa/ig'
is even zeker als de fces/e waar/ierfe« onzer ervar//jgswete/jsc/iap, en zij kan ook
niet worden aangetast door de verdere ontwikkeling van die wetenschap. De notie
'causaliteit' onttrekt zieh aan de relativiteit van kennis. Het grote verschil tussen beide
soorten zekerheden is echter dat het causaliteitsbesef ontspringt uit een andere bron
dan wetenschappelijke, verstandelijke zekerheden. Wetenschappelijke zekerheden
berusten op het samenstel van gewaarwordingen en voorstellingen. Het causaliteits-
besef berust daarentegen op het samenstel van gewaarwordingen en bev/Vidmgen
vfl« OHSze/yfrewusfcyVj. Het spreken over causaliteit begint waar a*e ervan'/ig op/toiaft.
Met andere woorden: wetenschap berust op verstand en redeneringen en zij vormt
daarom cen inlellectuele zekerheid. Causaliteit berust op gevoel, en is daarom een
gevoelsmatige zekerheid. Z/edaar /ief saWo, waa/vwede de fea/ans

Samengevat komt Huets argumentatie in hoofdlijnen op het volgende neer. Huet
beschouwt de opvatting, dat in het herhaald waarnemen van successie van verschijn-
selen of de herhaalde waarneming van het volgcn van verschijnselen de oorsprong
zou liggen van de notie 'causaliteit', als een van de belangrijkste doelwitlen voor zijn
kritiek. Het belang dat aan het herhaald waarnemen van successie wordt gehecht
is in de causalitcitsleren van Opzoomer en Van der Wijck reeds naar voren gekomen.
Zij gingen uit van de Stelling dat de notie 'causaliteit' een empirische oorsprong heeft,
maar zij konden niet anstemmen met de conclusie van Hume dat deze notie, en
daarmee ook die van 'noodzakelijkheid', op gewoonte gebaseerd zou zijn. Hiertoe
ontwikkelde in het bijzonder Opzoomcr argumentaties die moesten aantonen dat deze
noties rechtstreeks uit de ervaring zouden kunnen worden afgeleid. Het herhaald
waarnemen van successie van verschijnselen speelde hierbij een belangrijke rol; het
maakte hier geen verschil ofdit nu het zintuiglijk waarnemen van successie betrof,
of het waarnemen van successie tussen wil en daad.

Huet trekt tegen deze opvatting fei van leer. De notie 'causaliteit' ontstaat niet
door het veelvuldig waarnemen van successie. De oorsprong van deze notie ligt in
een eenmalige impressie van oorzakelijkheid. Huet meent dat deze impressie van
oorzakelijkheid berust op een sympathetische gewaarwording.

Huet gaat uit van een strikt fenomenalisme; dat wil zeggen, dat in prineipe allcen
de eigen bewustzijnstoestanden gekend kunnen worden. Hiermee laat hij de corres-
pondentietheorie van waarheid los. De Stelling dat de waarheid van begrippen en
voorstellingen getoetst zou kunnen worden door na te gaan of zij overeenkomen met

worpen of verändere) worden; omdat alle ervaring concreter is dan deze abstractie, en blijven
moet binnen den wijdcn kring, dien dit bewustzijn, in zijn tegenwoordigen van al het concrete
ontdanen, vervluchtigden, tot een afgetrokken begrip verdunden vorm, omsluit.'

' cf. L'Ange Huet, J. (1872), op. cit. p. 181.
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een objectieve werkelijkheid die buiten onze voorstellingen, en dus buiten de eigen
gewaarwordingen ligt, overtreedt immers de regel dat alleen de eigen gewaar-
wordingen gekend kunnen worden. In plaats hiervan kan alleen over de waarheid
van bcgrippen en voorstellingen in termen van coherentie worden gesproken; dat
wil zeggen, een voorstellingof begrip kan alleen dan waar worden genoemd, als deze
niet strijdig is met onze eerdere voorstellingen.

Deze uitgangspunten leiden tot het probleem hoe het bestaan van andere mcnsen,
dieren en dingen, kortweg: de externe werkelijkheid, aannemelijk kan worden
gemaakt zonder dat men buiten de oevers van de eigen bewustzijnstoestanden treedt.
Hiertoe ontwikkelt Huet een theorie van sympathetische gewaarwordingen, die op
het volgende neerkomt. Als beweging wordt waargenomen voelt men, door het
instinct om na te bootsen, bij zichzelf de neiging om gelijksoortige bewegingen te
maken. Zulke gewaarwordingen ontstaan zowel naar aanleiding van de bewegingen
van mensen, maar ook van de bewegingen van dingen. Het eigenaardige van zulke
gewaarwordingen is, dat zij niet lijken op de gewaarwordingen die men gewoonlijk
heeft. Door het vergelijken van de gewaarwordingen die ons vreemd zijn met die
welke ons vertrouwd zijn, ontstaat het bewustzijn dat andere mensen bestaan, en
vervolgens ook dat dieren en dingen bestaan. Hiermee wil Huet de val van het
solipisme ontlopen, zonder zijn uitgangspunt op te geven dat men alleen de eigen
bewustzijnstoestanden kan kennen. Het sympathetisch gewaarworden van beweging
is bovendien de worlel van het ontstaan van het causaliteitsbesef en de abstracte notie
van 'causaliteit'.

Huet stell de relatie tussen daad en ding in het middelpunt: hierin ligt de oorsprong
van wat men 'oorzakelijk verband' noemt. Het in beweging brengen van een voorwerp
leidt tot het gevoel dat dit een gemotiveerde daad van onszelf is. Als men dingen
los van onze daden ziet bewegen, dan kan men dezc beweging opvatten naar analogie
van het door een eigen gemotiveerde daad in beweging brengen van een ding. Dit
leidt tot een sympathetisch gevoel of de impressie dat dingen ten opzichte van elkaar
zelf daden verrichten. Dit gevoel wordt een 'oorzakelijk verband' genoemd.

Als Leitmotiv in Huets causaliteitsleer loopt het onderscheid tussen het gevoel
en het verstand. Causale uitspraken zijn in beginsel herleidbaar tot een sympathetisch
gevoel of sympathetische gewaarwording van een oorzakelijk verband. Hierin ligt
de oorsprong van het spreken over causaliteit. Omdat zulke uitspraken tot een gevoel
kunnen worden herleid, zijn deze ook onbelwislbaar; zij zijn daardoor een vorm van
zekere kennis. Deze kennis is echter geen rationele of wetenschappelijke kennis,
omdat wetenschappelijke kennis op verstand gebaseerd is.

Als het gaat om de vraag wat de functie is van de notie 'causaliteit' binnen het
geheel van wetenschappelijk kennis, wordt gesteld dat dit door de ontwikkeling van
ervaring geen nut meer heeft. In het huidige wetenschappelijke stadium van het
denken gaat het er niet meer om, oorzakelijke relaties tussen verschijnselen aan te
geven. Wetenschap is er uitsluitend op gericht om de wetmatige verbanden tussen
verschijnselen op te sporen. Om verschijnselen te verklaren wordt alleen nog gelet
op welke verschijnselen onder welke voorwaarden bij elkaar horen en elkaar volgen.

121



Mel andere woorden: verschijnselen worden gesubsumeerd onder algemene regels
die op grond van ervaring tot stand zijn gekomen.

Als vervolgens in meer detail wordt gekeken naar enkele elementen in Huets causa-
liteitsleer en als deze worden geplaatst in de ontwikkeling van Nederlandse causa-
liteitsdiscussies tot dusver, kan het volgende worden opgemerkt.

Huet gaat uit van betekenisvragen, die hij meteen vertaalt in ontstaansvragen.
De vraag: wat is de betekenis van de notie 'causalitcit' ?, zet Huet dus om in de vraag:
hoe ontstaat de nolie 'causaliteit'? Hiermee sluit hij, meer nog dan bij Comte, nauw
aan bij Hume. Ook deze benadert betekenisvragen in termen van ontstaan.' Huets
benadering past binnen het onderscheid dat in deze Studie is gemaakt tussen de ont-
staans- en geldigheidsbenadering. Het is inmiddels duidelijk geworden dat hij het
causalileitsvraagstuk geheel in termen van ontstaan tracht op te lossen. Hiermee sluit
Huet in zekere zin aan bij Opzoomer en Van der Wijck, echter met dit verschil dat
Huet in vergelijking met deze denkers veel consequenter is in de uitwerking van de
ontstaansbenadering. Immers, als men uitgaat van de Stelling dat alle begrippen
herleidbaar zijn tot gewaarwordingen, trekt Huet hieruit terecht de conclusie dat men
allcen kan sprcken in termen van gewaarwordingen, hetgeen tot Huets fenomenalismc
leidt. Uitgaande hiervan is het niet verwonderlijk dat de geldigheidsbenadering,
waarin het accent wordt gelegd op het onderstellen van aangeboren waarnemingsvor-
men, door Huet geheel opzij wordt geschoven. In Huets termen zijn aangeboren
waarncmingsvormen pure speculatieve constructies, die niet herleidbaar zijn tot
gewaarwordingen. ' "*•'- :•'»•;*•«;" w e b - ' . . • ' -

Terecht stelt Huet dat de discussies tussen Opzoomer, Van der Wijck en Spruyt
in ccn impasse terecht zijn gekomen. De "derde weg" - Huets positivisme - biedt
indcrdaad aanknopingspunten voor een meer vruchtbarc behandeling van het
causalitcitsvraagstuk, en het biedt in historisch opzicht tevens een interessante aanvul-
ling op Comtes positivisme. Het is echter de vraag of Huets speculatieve theorie van
sympathetische gewaarwordingen nodig is om het causaliteitsvraagstuk in termen
van het positivisme op te lossen. De formulering die Huet van dit vraagstuk geeft,
dwingt hem namelijk om op grond van tamelijk speculatieve aannamen eerst het
problcem van het bestaan van ccn externe werkelijkheid te verklaren, voordat
gesproken kan worden over het verklaren van het ontstaan van de notie 'causaliteit'.

Huets kritiek op Opzoomer bestaat uit een aanval op twee van diens Stellingen.
In navolging van Spruyt neemt Huet Opzoomers wilstheorie onder vuur. Het valt
hierbij op dat zowel Huet als Spruyt gelijksoortige argumenlen gebruiken. Interessant
is dat Huet, in tcgenstelling tot Spruyt, ook nog de ontologische aannamen van

' cf. Hume, D. (1739/1740), op. cit., book I, part III, section II, p. 74-75, To begin
regularly, we must consider the idea of ransuf/o/i and see from what origin it is deriv'd. T is
impossible to reason justly, without understanding perfectly the idea concerning which we
reason: and 'tis impossible perfectly to understand any idea, without tracing it up to its origin,
and examining that primary impression from which it arises.'
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Opzoomers causaliteilslecr bekritiseert. Opzoomcr nccmt volgens Huet immers aan
dat causalc rclaties tusscn verschijnselcn objcclief bestaan los van de ervaring.
Causale relatics worden dus "ontdekt". Terecht merkt Huet hieroverop dat deze
onderstelling strijdig is met de uitgangspunten van Opzoomers empirisme. Toch gaat
Opzoomer uit van de Stelling dat de werkelijkheid als een aggregaat van ver-
schijnselen moet worden gezien waartussen causale relaties bestaan. Met andere
woorden: dit is de Stelling dat alles een oorzaak heeft. Huets terechte kritiek is dat
dit alleen kan worden beweerd op grand van ervaring; het kan derhalvc geen uitgangs-
punt van onderzoek zijn, maar alleen als een mogclijke uitkomst hiervan.

De denkbeeiden van Huet en Comte zijn nauw aan elkaar verwant. Dit blijkt
bijvoorbccld uit dc definitie die Huet formuleert van wat onder de notie 'verklaren'
moet worden verstaan. Deze definitie ontlecnt hij rechtstrecks aan Comtes
positivisme, waarin geen plaats meer is voor het zoeken naar oorzaken. Huet is het
met Comte eens dat verklären neerkomt op het subsumeren van waargenomen
verschijnselen onder algemene regeis. Er kan daarom alleen nog over wetmatigheden
worden gesproken. In tegenstelling tot Comtes spreekwoordelijke weerzin om de
notie 'oorzaak' zelfs maar in de mond te nemen, beschouwt Huet dit terecht in zekere
zin als een nodeloze verzwakking van Comtes positivisme. Huet wil aantonen dat
ookdeze nolie tot gewaarwordingen kan worden herleid. Echter, hij moet, om trouw
te blijven aan Comtes denkwijze, ook aannemelijk maken dat de notie 'causaliteit'
geen functie meer hecft in het huidige stadium van het denken. Hoewel Huet het
woord niet expliciet gebruikt, maar wcl aansluit bij Comtes programma om de
historische ontwikkeling van me/isc/ie///X:e </e/;A:i>eeWe« te beschrijven, kan worden
gcconcludeerd dat de notie 'causaliteit', voor zovcr het wordt toegepast buiten de
sfcer van directe gewaarwordingen, thuis hoort in de "metafysische" fase van het
denken. In het huidige wetenschappelijke (of positicve) stadium is deze notie
overbodig geworden.

Ten slotte: het verwerpen van het belang van het herhaald waarnemen van
successie als bron van de notie 'causaliteit', het ontwikkelen van de theorie van
sympathetische gewaarwordingen, het strikte fenomenalisme en het verwerpen van
de correspondentietheorie van waarheid, het onderscheid tussen gcvoel en verstand,
en ten slolte de conclusic dat het spreken over oorzaken geen functie meer hceft in
het wetenschappelijke stadium van het denken, maken Huet in vergelijking met
Opzoomcr, Van der Wijck en Spruyt lot een tcgendraads en origineel denker in de
geschiedenis van de filosofie in Ncderland.

De vraag hoe op Huels radicale opvattingen door Spruyt werd gereageerd, komt in
het volgcndc hoofdstuk aan de orde. In aansluiting daarop wordt in dat hoofdstuk
ook Spruyts eigen causaliteitslccr behandeld.
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Huets radicale causaliteitsleer kan als de knuppel in het hoenderhok van de

academische filosofie in Nederland worden gezien. Immers, niet alleen Spruyt, maar

ook de belangrijkste vertegenwoordigers van het filosofische establishment in

Nederland, Opzoomer en Van der Wijck, hadden er van Huet danig van längs

gekrcgen. Echter, zij reageerden niet op Huets niel mis te verstane kritiek. Dit is

opmerkelijk, omdat zij doorgaans toch nooit om een weerwoord verlegen zaten. De

enige die wel reageert is Spruyt.' Spruyt is onder de indruk van Huets werk. In het

artikel Owrfe dwa/tngen in een n/enw Meed, dat in 1873 in De göfc verschijnt, onthaalt

hij zowel Huets Me//iorfe als zijn Meuwe op/assi/ig met veel lof. Zonder eemgen

' Het is vermeldenswaard dat men ongeveer twintig jaar na het verschijnen van Huets
op/ossi/ig twee (impliciete) verwijzingen naar Huets Iheorie aantreft. In de //i/e/rfi/ig

<o< rfe wysbegeerre (1889) merkt Land over de oorsprong van het causaliteitsbesef op dat
'(wij) in onszelvcn hebben ervaren, eensdeels eigene inspanningen om buiten ons eigen
lichaam veranderingen aan te brengen, anderdecls, wijziging van onzen toestand legen ons
wenschen en verlangen in. Er dringt een gebeuren van in ons naar buiten, of van daar ons
eigen leven binnen. Deze voorstelling van werken en lijden, uit ondervinding aan ons zelven
opgedaan, worden nu verder naar behoefte omgewerkt, tot verklaring van allerhande verande-
ring gebezigd.' Cf. Land, J.P.N. (1889), op. cit. p. 113-114. In 1890 koml Land nogmaals
terug op de oorsprong van het causaliteitsbesef. In het artikel 'Oorzaak en gevolgen' (in: De
gi'c/s) treft men de volgende passage aan. 'Dat in ons bewustzijn van eigen inspanning die in
een gewenschte gebeurtenis uitloopt, werkelijk de oorsprong van ons denkbeeld van veroor-
zaking gelegen is, daarvoor getuigt niet de onverzellelijkheid waarmede de dusgenoemde
anthropomorphistische theorie der causaliteit nog steeds door geleerden wordt volgehouden,
maar de (...) beschouwing der dingen, die overal aan de nüchtere wetenschappelijke vooraf-
gaat, en alle gcbcuren in de wereld tot ecn doen, ja het eerste ontstaan van dingen tot een
maken terugbrengt, en toeschrijft aan min of meer op ons gelijkende wezens. Land zoekt dus
de oorsprong van hei causaliteitsbesef in hcl gevoel van spierinspanning.' Cf. Land, J.P.N.
(1890b), op. cit. p. 485. Hoewel hij niet expliciet naar Huet verwijst, doet Lands verklaring
sterk denken aan Huets theorie over de oorsprong van het causaliteitsbesef. Het blijkt dat ook
Heymans op de hoogte was van Huets causaliteitstheorie. In het besluit van de 5c/ie« merkt
Heymans het volgende op. 'Naast de talrijke schrijvers, die aldus het element van noodzake-
lijkheid in de causale betrekking beschouwen als ontleend aan de logische betrekking
tusschen premissen en conclusie, zijn er anderen, volgens welke dat element, en daarmede
onze geheele voorstelling van de oorzakelijke betrekking, afkomstig zou zijn van de wilsver-
schijnselen. Historisch wijst deze hypothese terug op Reid ( ). Tot hare beste vertegen-
woordigers in de negentiende eeuw behoort Maine de Biran; in onze dagen hebben zieh
Liard, Cesca, B. Erdmann, L'Ange Huet en de patholoog Strieker bij haar aangeslotcn.' Cf.
Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 367. Heymans verwerpt Huets theorie omtrent de oorsprong
van het causaliteitsbesef en de notie 'noodzakelijkheid'. De terloopse opmerkingen van Land
en Heymans over Huets theorie leidden overigens niet tot kritische discussies. Daarom wordt
in dit onderzoek niet verder ingegaan op Lands en Heymans' relatie tot Huet.
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fwy/e/ feg/ioorc« z(/'/ie fceö/e ge5c/»r//?en to/ ne/ voor/re/fe/yfc/e, »va/ //i a*e /aa/s/e
/are« op w//5ger/g ge/j/'erf /« 0/15 /««(/ is gesc/ireven. En: 00A: a/5 wi/ (...) a"e /wee
wer/ten van den sc/jryver toe/sen aa/i de räc/ien, rf/'e /ne/i aa/i een goed feoeA /wag

n, 200 moe/ 0/15 oordee/ zeer gu/irt/g zyn. Wan/ a*/e werben fcre/ige/i ons
n, door de irercflOMiving o'er rff'/ige/i geweA/; gee/i /ia//begrepe/i 5/e//wigen,

«// fcoeAen ftyee/igegaa/'a'. £ene /lanaWwyze, a*/e even </i'A:»vi/7£ aa/i6evo/en, a/s
ze/d!zaa/n gevo/g wora"/, e« w/er /rouwe o/7vo/gtng op z/c/i ze/ve vo/a"oende is o/n een
gesc/in/z /o/ een vera*/ens/e/y/: we/-A: /e ma^en.' Spruyt had zieh overigens al eerder
terloops lovend uitgelaten over Huets Me/node (Spruyt, 1871a). Daar merkte hij op
dat de waarde van Huets werk zee/- groo/ is. Geen van Co/n/e's vo/ge/inge/i /iee//
/ie/n vo/ge/is //iy/ie /ne/ii/ig zoo goea* öegrepen a/s L'Ange //«e/.^

Spruyts prijzende woorden uit 1873 zijn des te opmerkelijker, omdat Huet in 1872
Spruyts opvattingen zonder veel omhaal van woorden had verworpen. Spruyt ziet
in Huets theorie een dankbaar onderwerp voor kritiek. De titel van Spruyts reactie
is in dit opzicht veclzeggend. Hij beschouwt Huets positivistische theorie niet alleen
als een nieuwe poging, maar ook als een o«de dwa/ing om een empirische verklaring
voor de notie 'oorzaak' te vinden.

1. SPRUYTS KRITIEK OP HUET

Spruyt rekent eerst af met Huets theorie van sympathetische gewaarwordingen. Dit
ligt voor de hand, omdat dit voor Huet dc basis vormde voor zijn theorie over de
oorsprong van het causaliteitsbescf. Na volmondig Huets kritiek op Opzoomer te
hebben onderschreven en Huets kritiek op Hume te hebben verworpen, neemt Spruyt
Huets eerste Stelling onder de loep. Ondanks prijzende woorden voor Huets originele
benadering daarbij meent Spruyt dat Huets afleiding tekortschiet, omdat Huet zieh
kennelijk nict bewust was van het belang van het causaliteitsbeginsel. Bovendien
nam Huet volgens Spruyt ten onrechte aan dat uitspraken over het volgen van
verschijnselen en uitspraken over het samengaan van verschijnselen niet principieel
van elkaar verschillen. Ten slotte stelt Spruyt dat Huet een dubbelzinnige positie
inneemt ten aanzien van dc status van het beginsel van voldoende grond.

Nogmaals: theorie van sympathetische gewaarwording
Spruyt is het eens met Huet dat men in discussies over causaliteit de vraag naar de
betekenis van de uitspraak W/es nee// eene oorzaak' doorgaans niet stelt.' Met gevoel

' cf. Spruyt, C.B. (1873), 'Oude dwalingen in een nieuw kleed'. In: De g«fc, p. 226.
* cf. Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 32.
' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 226, 'De groote fout, die L'Ange Huet in de meesle

discussies over causaliteit bemerkt, bestaat hierin, dat men vergeet te vragen wat eigenlijk de
woorden "alles heeft eene oorzaak" betekeenen.' , , ., .
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voor understatement acht Spruyt dit /nderdaad een A/e/ne o/iop/e/fendne/d, die de
vroegere spreA:ers over ca«sa/<7e// rame/yA: we/ op e'en /yn p/aa/s me/ //erfe«, d/e
fcewere« fe Aru/t/ien zwe/n/nen zo/it/er oot7 wafer /e nebben gez/e«.'

Huet heeft deze betekenisvraag, zo betoogt Spruyt, in tegcnstelling tot de meeste
andere filosofen terecht wel gesteld. Huet heeft getracht om deze vraag te
beanlwoorden door na te gaan wat de inwendige gewaarwordingen zijn die men voelt
als men zegt dat verschijnselen causaal met elkaar zijn verbunden. Echter, aan het
beantwoordcn van deze vraag moest volgens Hume een meer fundamentele vraag
voorafgaan. Immers, de notie 'causaliteil' of de voorrte//ing van oorza£e/yA:e »verfo/ig
onderstelt dc notie of voor5/e///ng van 'werA://ig van 'f ee/i 0/7 V ander'. Dit betekent
dat men eerst had na te gaan hoe het besef ontstaat van dingen die buiten onszelf
bestaan.^ Huet had het ontstaan van dit besef verklaard door een beroep te doen op
een instinct om de bewegingen van anderen te imiteren: de aangeöoren naboott/ngs-
ZHC/IJ. Dit instinct leidt tot sympathetische gewaarwordingen, waardoor uiteindelijk
de voorstelling ontstaat van dingen die buiten onszelf bestaan.

Spruyt ziet in Huets theorie van sympathetische gewaarwording een vruchtbaar
aanknopingspunt om het verschijnsel te verklaren dat kindcren in bepaalde dingen
iets herkennen van aandoen/ngen die zij bij zichzelf gewaarworden/ £n, zo voegt
hij daar aan toe, de ziauw^eur/ge en /ie/dere aanwyzing van den /nv/oed, dien zy
/woe/en M/toe/enen, /noe/, voor 200 ver my 6eAend is, fete n/euws in de p/n'/osop/i/e
nee/en.'' i*ü M;;J: rv. v - ; , v,- ,

Huet had echter ook betoogd dat het identiteitsbesef, het besef van een M:, en het
besef van het bestaan van anderen, het besef van een n/e/-/A:, geleidelijk ontstaan.
Als baby kan men noggeen onderscheid maken tussen zichzelf en anderen. Een baby
ondergaat alleen een wisseling van ongedifferentieerde gewaarwordingen. Zijn
idcnliteitsbcsef bestaat louter uit dc herinnering aan een collectie voorsfe//ingen van
musculaire gewaarwordingen en van gewaarwordingen van /«sf en 0/1/1/s/, aldus Huet.

Op dit punt denkt Spruyt toe te kunnen slaan. Immers, als een baby gewaar-
wordingen ondergaat, dan moet men ook aannemen dat deze al een identiteitsbesef
heeft: het oewjwtzyn van een /£. Dit besef zou in Hucts termen neerkomen op dafgene,
wa/de wisse/ende gewaarword/ngen ac/ifer/a/en.' Aangenomen moet worden dat

'cf. Spruyt, C.B. (1873),op. cit. p. 226. , . . ...
* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 226-227, 'De positivist daarentegen begint met te

vragen: "Welke inwendige waarwordingen gevoelde de mensch op het oogenblik, dat hij
begonnen is te spreken van oorzaak en gevolg?" Daar nu de voorstelling van oorzakelijke
werking van 'I een op '( ander onmogelijk ontstaan kan zonder de voorstelling van 't een en 't
ander dat bestaat, zoo moet hij beginnen met eerst te verklaren, "hoe het bewustzijn in ons
gewekt wordt, dat iets buiten ons over het algemeen bestaat".'

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 231, 'Want de sympathetische gewaarwordingen
dragen er zonder twijfel veel toe bij, om het kind in sommige voorwerpen wezens le doen
zien, die vatbaar zijn voor dezelfde aandoeningen als de zijne.'

'cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 231. >-- • - .? . - . . •. •/. ;i,.•••..- •••
'cf.Spruyt,C.B. (1873),op.cit. p. 231. „ „ „ . , , . r: , , : |....,,,,..., ; ,^-
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volwassenen inderdaad een identiteitsbesef hebben, zo betoogt Spruyt. Dit besef komt
er op neer dat zij zieh bewust zijn van een blijvend element, ondanks dat zij allerlei
verschillende gewaarwordingen ondcrgaan. Ook volwassenen beschikken over het
besef van een m'eM'A:; dat wil zeggen, dat hun besef van dingen niet samenvalt met
wat zij hun identiteit nocmen. Het ontstaan van het besef van een /iief-i& had Huet
als een /noez'/y'A: raadse/ beschouwd. Spruyt vindt dit vreemd, omdat men zieh
namelijk allereerst zou moeten afvragen of baby's inderdaad al een identiteitsbesef
hebben.' Het laatste zou Huet volgens Spruyt zonder meer hebben ondersteld.
Kortom: waarom was het toeschrijven van een identiteitsbesef aan baby's voor Huet
geen probleem, en waarom was het ontstaan van het besef van een niet-ik kennelijk
voor hem kennelijk wel een probleem? In Spruyts woorden: is /ief eertfe rfa/i ee/ie
zoo /jeWere zaa£, a*af men, zo/irfer ee/iige «arfere verWariwg van zyne meni/ig /e
geve«, /ie/ bewKs/zy/i van zyn e/ge« j/fc aaw Aer A:mrf /«ag foesc/iry ve/i ? £/if
/e/te/i is den sc/iryVer geft/ete«, dar de zu/ge/i/ig ee/jig ftewusizyVi /lee/i va« zy>i

Het 'ik' is geen specifieke gewaarwording of /leri/i/jmVjgsöeeW. Men kan de notie
'ik' op twee manieren definieren, aldus Spruyt. Hetzij: als het aggregaaf van alle
gewaarwordingen en voorstellingen. In dat geval valt het 'ik' geheel samen met
gewaarwordingen en voorstellingen. Of: als het gemmisc/iap/je/yÄ: nttyec/ van alle
gewaarwordingen en voorstellingen. Als van deze laatste definitie wordt uitgegaan,
wordt het 'ik' als iets gezien wat los Staat van gewaarwordingen en voorstellingen/

Welke van de twee definities men ook kiest, in beide gevallen leidt dit voor Huets
positivisme tot problemen, zo betoogt Spruyt. Deze problemen tracht hij duidelijk
te maken met behulp van kantiaanse noties zoals 'ee/i/ieia" en 'WyVende sufcfa/!/<V.
Of Huet nu van de ene of de andere definitie zou uitgaan, in beide gevallen zou het
er toe leiden dat hij impliciet een element a priori onderstelt; en dat is nu juist wat
Huet ten stelligste verwerpt.

Als Huet de nolie 'ik' had opgevat, zo betoogt Spruyt, als een aggregaaf van alle
gewaarwordingen en voorstellingen, dan had hij impliciet aan baby's ook een
vermögen a priori moeten toeschrijven om van gewaarwordingen een een/ieirf te
maken. Hierdoor wordt het mogelijk om aan zo'n eenheid een anrfer soorf ftes/aan
toe te schrijven dan aan gewaarwordingen. Zo'n ee/i/ieid is een aangeboren

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 231, 'De redeenering onderstelt loch, dat de zuigeling
buiten en behalve de gewaarwordingen, die hij ondervindt, ook nog het bewustzijn heeft van
een ik. Dit ik wordt door den schrijver voorgesteld als "datgene, wat de wisselende gewaar-
wordingen achterlaten". Nu moet men zeker toegeven, dat de wisselende gewaarwordingen
bij den volwassen mensch gepaard gaan met het bewustzijn van een ik, dat bij alle wisseling
der gewaarwordingen blijvend is. Maar zij gaan bij den volwassen mensch evengoed gepaard
met het bewustzijn, dat er zeer vele dingen bestaan, die niet tot het ik behooren.'

* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 231.
' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 231, 'Het ik is geen der gewaarwordingen of herinne-

ringsbeelden. Het kan beschouwd worden op twee wijzen: of, als de vereeniging van alle
gewaarwordingen en voorstellingen tot een aggregaat, dat als eene eenheid, een individu,
beschouwd wordt; of als het gemeenschappelijk subject van alle gewaarwordingen.'
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waarnemingsvorm a priori, waardoor baby's zowel aan zichzelf als aan voorwerpe/i
buiten henzelf een bestaan kunnen toeschrijven. Immers, hierdoor kunnen zij groepe/i
va/i gewaarworoV/ige« die zij regelmatig tegelijkertijd ondergaan als een ee/i/ieid
beschouwen. In het identiteitsbesef ligt bovendien het besef van een 6/yvend öesfaan
besloten. Het besef van een ft/yve/irf 6es/aan is gebaseerd op het samenstellen van
wissclende gewaarwordingen tot een ee/i/ietd. Als dat zo is, dan kunnen zij ook aan
voorwerpe/i buiten henzelf een blijvend bestaan toeschrijven. Zulke voorwerpe/i of
dingen komen neer op een collectie van gewaarwordingen die verbonden is met het
besef dat iedere afzonderlijke groep van gewaarwordingen een e/iÄe/a7«g vormt."

Als Huet de notie 'ik' daarentegen had opgevat, zo gaat Spruyt verder, als het
gemee/isc/iappe/yA: swfe/ecf van alle gewaarwordingen, dan neemt hij in dat geval
impliciet aan dat het 'ik' aan zichzelf gelijk blijft; het 'ik' ondergaat gewaarwordingen.
Spruyt wijst er op dat het noodzakelijk is om een fe/yvende ufe/itfteil vo/i onzen gees/
of hei /ae/if/sc/ie i'A: te onderstellen bij de wisseling van gewaarwordingen. Er wordt
van uitgegaan dat volwassenen een identiteitsbesef hebben, ook al hebben zij een
veelheid van wisselende gewaarwordingen ondergaan. In Spruyts woorden: ifc, o7e
op aVV ooge/iW/A: sc/iry/j £a« /i/er na/a/e/i re er£e/i/ien, rfaf i£ dezeZ/de persoo« fee«
fl/s zeAer ie/Hawa* die voor /w//i//g;Viar ge/ea*e/i we/ een /loepe/ spee/a*e.* Wil men
echter nagaan wat het identiteitsbesef inhoudt, dan kan er niets concreets worden
aangewezen. Men kan immers niet zeggen dat alle gewaarwordingen en voorstellingen
die ondergaan zijn het identiteitsbesef vormen. Toch wordt er van uitgegaan dat die
gewaarwordingen en voorstellingen foes/anaWi zijn, die betrokken worden op iets
dat gclijkblijft: het 'ik'. Echter, dat gelijkblijvende element, het /deniisc/ie /A, is leeg.
Met andere woorden: het is ee/i ftegnpzonrfer iVi/iowddat men niet kan kennen. Toch
wordt de notie 'ik' gebruikt, alsof het gekend wordt, aldus Spruyt.'

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 232, 'Heeft de schrijver de eerste definitie voor oogen
gehad, dat moet hij aan het kind het vermögen toekennen om a priori, d.i. onafhankelijk van
zijnc ervaring, al zijne gewaarwordingen tot eene eenheid samen le stellen, en om aan die
eenheid ecne andere soort van bestaan toe te kennen dan aan de gewaarwordingen zelven.
Maar schrijven wij aan het kind dezen aprioristischen waarnemingsvorm toe, dan is het
duidelijk, dat hij de voorwerpen buiten hem even goed als bestaande kan beschouwen als zieh
zelven. Veel gemakkelijker loch dan hij al zijne gewaarwordingen tot de eenheid van zijn
zelfbewustzijn verbindt, zal hij groepen van gewaarwordingen, die herhaaldelijk gelijktijdig
verschijnen, tot eene eenheid samenvatten. En berust het bewustzijn van een blijvend bestaan,
dat in het ik-bewustzijn besloten ligt, op de samenstelling van voorbijgaande gewaarwordin-
gen tot eene eenheid, dan moeten wij evenzeer een blijvend bestaan toeschrijven aan de
voorwerpen buiten ons, die niels anders zijn dan groepen van gewaarwordingen, verbonden
met het bewustzijn, dat ieder van die groepen een enkel ding voorstelt.' .

- cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 232.
•' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 232, 'Onze tweede definitie stell het ik (voor) als dat-

gene wat, aan zieh zelf gelijkblijvend, de gewaarwordingen ondergaat. Deze bepaling kan
verdedigd worden op grand van de noodzakelijkheid, waarin wij verkeeren, om de blijvende
identiteit van onzen geest bij al zijne gewaarwordingen te erkennen. (....) Gewaarwordingen
en voorstellingen zijn elkander in lange rceksen opgevolgd; maar ik vind in al de leden van
die lange reeksen niet den minsten grand voor mijne meening, dat die gewaarwordingen
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Spruyt concludeert uit zijn motiveringen bij beide definities het volgende. Als
Huet het identiteitsbesef van baby's opvat als de wisseling van gewaarwordingcn,
en als hij die wisseling beschouwt als de foertamfe/i van ee« mfc/ec/ dat ondanks
de wisseling van gewaarwordingen gelijk blijft, dan /lefefee/i wyrfe, op pos/f/visf isc/i

vooro/is.'
Huet ncemt dan immers impliciet ecn vermögen aan om gewaarwordingen te
betrekken op een ee/i/ie/rf. Echter, zo'n eenheid kan men niet herleiden tot ge-
waarwordingen. Spruyt wijst er op dat de notie 'tt/enrisc/i sufe/ec/' analoog is aan de
notie 'fc/i/ve/kfe sufatontie' in de dingen. Immers, als men van mening is dat een baby
alle gewaarwordingen kan betrekken op een onbekende een/ie/d of op het »vaa/vie-
menrf sufc/ecr; en als men er bovcndien van uitgaat dat een baby door zo'n
identileitsbesef overtuigd is van het 6/yve/u/ feestaan van zichzelf, dan moet men
wel concluderen dat de collecties van gewaarwordingen die baby's regelmatig
gelijktijdig ondergaan worden betrokken op een 6/yVe/irfe substa/if/e. Hieruil kan
vervolgens worden afgeleid dat baby's aan de dingen buiten henzelf een gelijksoortig
beslaan toekennen als aan het bestaan van zichzelf.^

Kortom: Huet ontkomt er volgens Spruyt niet aan om aan baby's het vermögen
toe te schrijven om hun gewaarwordingen te betrekken op een onbekende eenheid,
het 'ik', die ondanks de wisseling van gewaarwordingen gelijk blijft. Zo'n eenheid
is analoog aan de notie 'substantie'. Deze notie geeft aan dat in de dingen iets
gelijkblijvends bestaat. Als men aanneemt dat baby's een identiteitsbesef hebben,
opgevat als het betrekken van gewaarwordingen op een eenheid, dan ligt het voor
de hand dat zij in die gewaarwordingen ook de notie 'substantie' verwerken. Daardoor
kunnen baby's derhalve ook het bestaan van dingen builen zichzelf onderkennen.

Spruyt vraagt zieh vervolgens af waarom Huet enerzijds zo stellig meent dat men
er op grond van het identiteitsbesef van overtuigd is dat men zelf bestaat, maar dat
hij anderzijds in het besef dat men overtuigd is van het bestaan van andere mensen
een problcem bespeurt. Als men zieh immers op een positivistisch standpunt stelt,

mijne gewaarwordingen zijn. Toch kan ik niet nalatcn te gelooven, dal al die gewaarwor-
dingen toestanden zijn geweest van een zelfde Ik. Dil identische ik echter is een begrip zonder
inhoud, icts, waarvan wij niets weten, en dat toch door ieder mensch gebruikt wordt, als of hij
het door en door kende.'

'cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 232. " ' ^ ' " -••'->' <•* « « ' - " ^ •-- ^ : ( ^ ~ - •-
* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 232-233, 'Hij erkent dan in het kind het vermögen om

zijne gewaarwordingen met cene eenheid in betrekking te brengen, die in geen der gewaar-
wordingen gegeven is. Nu is echter ons begrip van eene blijvende substantie in de dingen
juist van dezelfdc soort als ons begrip van het identische subject. Kent men aan de zuigeling
het vermögen toe om al zijne wisselende gewaarwordingen te beschouwen als op zekere wijze
verbonden met eene onbekende eenheid, het waarncmend subject; meent men verder, dat hij
slechls door een dergelijk ik-bewustzijn van zijn eigen blijvend bestaan overtuigd is; dan
moet men ook aannemen, dat hij groepen van zijne gelijktijdige gewaarwordingen zal
opvalten als verbonden met eene onbekende eenheid, substantie, en dat hij aan alle dingen,
waarin hij die laatste eenheid gclegcl heeft, een soortgclijk bestaan zal toeschrijven als zijn
eigen bestaan is.'
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dan moet het ontstaan van het identiteilsbesef ten minste een even groot probleem
vormen als het ontstaan van het bcsef van het bestaan van andere mensen. In Spruyts
woordcn: waaraa/i //g/ /ie/ nu, da/ de sc/iri/Ver nie/ oeme/vfc/, da/ onze over/uiging,
t/aZ wy-ze/ven, en ;»'e/ s/ec/j/s o/ize »vtsie/ende ge»vaar»vordi>igen, feej/aan, op zy'n

/ even on ve/A/aaroaar is a& onze over/wiging, da/ onze mede/ne/iscnen
Spruyt meent dat Huet op een dwaa/weg terecht is gekomen door aan te

ncmen dat men gcwaarwordingen i/i o«s /ic/iaa/n voelt. Deze onderstelling ligt
impliciet besloten in Huets vraagstelling, te weten: /ioe Ao/nen »vy «i/ /iie/s anders
t/a/i gevvaaru'ordingeAi i/i on* eigen /ic/wam /o/ de voors/e//i/ig van ie/s o«i/en ons?^
Huet had niet ingezien dat deze onderstelling nader verklaard moest worden. Als
men uitgaat van dc onderstelling dat men gewaarwordingen in het lichaam kan voelen,
dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat men door gewaarwordingen het bestaan
van lichaamsdelen kent. Zo bezien is Huets vraag - /ioe Aa/i /ie/ dan Ao/wen /o/ de
voors/e//ing van ie/s, da/ bMi/e/j zi/n /ic/iaam is?^ - begrijpelijk. Echter, Huet nam
van Schopenhauer een verouderde theorie over omtrent gevoe&- en gezic/i/sgewaar-
wordingen, aldus Spruyt. De kern van deze theorie komt er op neer dat gewaar-
wordingen ontstaan door het prikkelen van bepaalde zenuwen; door dit laatste vat
men gewaarwordingen op als het voelen van uitgebreidheid in de ruimte. Visuele
gewaarwordingen beschouwt men dan als een prikkeling van een bepaald deel van
het netvlies. Omdat Huet zieh op deze, volgens Spruyt inmiddels weerlegde, theorie
had gebaseerd, kon hij menen dat men zichzelf door gewaarwordingen kan ervaren
als iets dat in de ruimte uitgebreidheid bezit." Spruyt concludeert dat men er in
tegenstelling tot Huet van uit moet gaan dat men ccrst moet /eeren om gewaarwor-
dingen in het lichaam te lokaliseren. Het is daarom geen gegeven dat men
gewaarwordingen in het eigen lichaam voelt. Het lichaam en andere voonverpen
leert men kennen door /nidde/ van gewaarwordingen en door het feit dat men
gewaarwordingen ondergaat. Met andere woorden: het besef van het bestaan van

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 233. .. . , V '
*cf. Spruyl, C.B. (1873), op. cit. p. 228. . , . . . \ . '
•cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 228. . . . , , ' . ' , V . ' . . . ' , . ' 1 .
•* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 233, 'Ik geloof, dat hij op den dwaalweg geleid is door

de uitdrukking dat wij de gewaarwordingen in ons lichaam voelen. (...) ....(men) kan meenen,
dal de gewaarwording ons het bestaan van zckere lichaamsdeelen leert kennen. Op dit
standpunt kan men vragen: hel kind heeft niets anders dan gewaarwordingen in zijn eigen
lichaam, een gevoel van rood in zijn oogje, een gevoel van aanraking in zijn handje: hoe kan
het dan komen tot de voorstelling van iets, dat buiten zijn lichaam is? Dat Schopenhauer voor
ruim een halve eeuw de vraag op die wijze formuleerde, is zeer natuurlijk. Men geloofde
destijds algemeen, dat de gewaarwording, door gevoelszenuwen opgewekt, bestond in het
voelen van uilbrcicling hunner peripherische uiteinden in de ruimte; de gezichlsgewaarwor-
ding in hel zien van het geprikkeld deel van het nelvlies. De mensch gevoelde, volgens die
voorstelling, in zijne gewaarwordingen zieh zeiven als eene uitgebreidheid in de ruimte.'
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het lichaam is niet me/ gewaarwordingen gegeven.' In plaats van uit te gaan van Huets
vraag - /joe Aome/i wy «i/ «ic/s anders daw gewaarwordingen i/i o/is eigen /icnaam
to/ de voors/e//i/ig vo« ie/s ÖM/7en o/is? - acht Spruyt het vruchtbaarder de volgende
vraag te beantwoorden: /ioe A:o/nen wi/, d/e toc/i n/e/5 fl«der5 onderv/nde« dan
voorftygaande gewaarwordinge/i, d/e a//een na e/£ander vo/ge/i, to/ de voors/e//ing
va/i eene WyVende tverÄe/i/Ä/ieid, »v/er 6es/anddee/en zic/i naos/ einander Hj/s/reWen
in ee/ie n/ün/e van drie a//we/ingen?* Om een antwoord te geven op deze laatste vraag
ontkomt men er niet aan om gebruik te maken van de kantiaanse noties van 'een/ieid*
en 'Wyvemfe s«Z?5/an/ie', zoals hierboven is aangegeven.

Waardering van Huets kritiek op Opzoomer en Hume
Spruyt brengt ecrst in herinnering dat Hume het ontstaan van het causaliteitsbesef
of feevvM^tei//! van oorzaA:e/i/£e »verging had verklaard door te wijzen op de rol van
het herhaald waarnemen van het volgen van verschijnselen. Als men herhaalde malen
heeft waargenomen dat een bepaald verschijnsel volgt op een bepaald ander
verschijnsel, dan zal men, als men de voorstelling van het eerste verschijnsel
waarneemt, de voorstelling van het tweede met meer intensiteit waarnemen dan
voorstellingen van andere verschijnselen. Hume was van mening dat in het verschil
van de mate va.n intensiteit het eigenaardige ligt van zowel het besef van successie
van verschijnselen als het causaliteitsbesef; dat laatste wil zeggen, het besef dat het
ene verschijnsel het andere verschijnsel veroorzaakt/

De e/npimc/iesc/ioo/had geprobeerd, zo betoogt Spruyt, om het causaliteitsbesef
op een andere manier dan uit de herhaalde waarneming van het volgen van
verschijnselen uit ervaring af te leiden. Spruyt is het daarom eens met Huets kritiek
op de em/?iräc/ie sc/100/, en vooral met diens Opzoomer-kritiek. Deze kritiek is
uiteraard koren op Spruyts molen. Huet had er op gewezen, aldus Spruyt, dat
Opzoomer de zonder/inge Stelling had verdedigd dat men er van overtuigd is dat
oorzakelijke verbanden in speciale gevallcn bestaan, omdat men uitgaat van de
zekerheid van het causaliteitsbeginsel. Echter, en dat is het zonder/inge, dit beginsel

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 233-234, 'Geeft men echter die theorie der gevoels- en
gezichtsgewaarwording op, die door een tal van feiten wederlegd wordt, dan moet men
aanncmen, dat de mensch al zijne gewaarwordingen moet leeren localiseren. Dan moct hij
zijne lichaam even goed als, en gelijktijdig met, de andere voorwerpen rfoor /m'rfrfe/ va/i zijne
gewaarwordingen leeren kennen, maar het bewustzijn, dat het lichaam bestaat, is hem niet me/
de gewaarwording gegeven.'

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 228.
' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 234, 'Gclijk men weet heeft Hume de Stelling verde-

digd, dat eene dikwijls waargenomen opvolging ons ten slotte een band van oorzaak-en-
gevolg toeschijnt. Hebben wij in vele gevallen opgemerkt, dat het eene verschijnsel door het
andere opgevolgd werd, dan vertoont zieh, zoodra wij opnieuw het eerste verschijnsel
waarnemen, de voorstelling van het tweede, "krachtiger, levendiger, onvermijdelijker" dan
eenige andere. In deze kracht, levendigheid, onvermijdelijkheid van de voorstelling van het
verschijnsel, dat als het gevolg beschouwd wordt, zoekt Hume het eigenaardige, waardoor
zieh ons bewustzijn van een propter onderscheidt van ons bewustzijn van een post.'
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berustle volgens Opzoomer op ervaring. Deze Stelling leidt tot contradicties, omdat
men niet over het volgen van specifieke verschijnselen kan spreken, zonder dat men
de notie 'causaliteit' al onderstelt.'

Ook valt Spruyt Huet bij in diens kritiek op Opzoomers argumentatie dat de notie
'noodzakelijk verband' uit de inwendige waarneming van een relatie tussen
wilsbepalingen en daden kon worden afgeleid. Spruyt vult Huets kritiek hier aan
met al eerder gehoorde argumenten (Spruyt, 1871a). Hij wijst er nogmaals op dat
de notie 'noodzakelijk verband' louter neerkomt op een wilsbepaling zoals deze in
het proces van handelen subjectief wordt waargenomen. Met andere woorden: een
wilsbepaling is geen oorzaak van een handeling, maar valt daarmee samen.
Bovendien, als men er al van uit zou kunnen gaan dat een wilsbepaling wordt gevolgd
door een daad, dan is het vo/Ao/ne« rfwis/er op grond waarvan Opzoomer kon menen
dat men het besef van noodzakelijk verband, dat is gebaseerd op e"e"n enkele
waarneming, kan toepassen op iedere waarneming waar alleen sprake is van de
succcssie van verschijnselen en niet van een noodzakelijk verband.*

Zowel Huets kritiek op Opzoomers verklaring van het ontstaan van het causa-
liteitsbeginsel als Huets kritiek op diens afleiding van de nolie 'noodzakelijk verband'
vallen bij Spruyt in goede aarde. De crftjert, a"oor t/e« senryver va« rfeze
ver£/an>igswy'ze« gegeve«, /s vry scAerp, maar /« my« oog rfaarom «/ef
"Tofeoen " /s /ie/ ee«/ge vvoorrf, waarmee me« zw/fc p/»7oso/?/iere« naar eüc/i
ÄaraAferiseere«.' /Ä: £a« nie/ a«a*ers zegge« rfa«: 7a, waar/yVt, zoo «/ief.'

Het ligt echter anders met de waardering van Spruyt voor Huets veroordeling
van Hume's formulering van het causaliteitsvraagstuk. Hume had volgens Huet ten
onrechte gedacht dat het causaliteitsbesef ontstaat door het herhaald waarnemen van
het volgen van verschijnselen. Niet herhaalde waarneming van verschijnselen, maar
een eenmalige /m/vess/e vo« veroorzo/rwigzou al voldoende zijn om dit besef te laten

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 234,' .... de empirische school (heeft) beproefd den
oorsprong van ons bewustzijn van oorzakelijke working in iets anders te zocken dan in de
waarneming van telkens herhaalde opvolging. Zij is in de zonderlinge bewering vervallen, dat
wij overluigd zijn van hel bestaan van een causaal-verband in bijzondere gcvallen, omdat wij
zeker zijn van de waarheid der algemene Stelling, dat "alles ecne oorzaak moet hebben". Maar
zij ziet, desalniettemin, in deze laatste Stelling een resultaal van rijpe ervaring, en werpt
daarmede hare eigene redeneering omver, daar onze ervaring aangaande opvolgende verande-
ringen niet mogelijk is zonder voortdurende toepassing van het causaliteilsbegrip.'

* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 234-235, 'Ook heeft zij ons bewustzijn van causaal-
verband doen ontspringen uit het feit, dat wij een noodwendig verband waarnemen tusschen
onze wilsbepalingen en onze daden. Maar dit noodwendig verband blijkt bij nader onderzoek
hierin te bestaan, dat de wilsbepaling niels anders is dan de beginnende handeling, subjectief
waargenomen. En verder, indien er in dit geval sprake zou kunnen zijn van opvolging, dan
blijft het volkomen duister waarom wij ons bewustzijn van noodwendig verband, in een
bijzonder geval waargenomen, zouden overdragen op elke waarneming van constante
opvolging, bij welke wij volgens de empiristen zelven aanvankelijk en van nature geen
noodwendig verband waarnemen.' Zie ook: Spruyt, C.B. (1871a), op. cit. p. 66.

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 235.
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ontstaan, aldus Huet. Spruyt neemt Hume tegen Huets kritiek in bescherming, omdat
Huets redenering f/i/ete,) feevvyif rege« //wme. Immers, Hume had herhaalde
waarneming alleen als een aanwijzing willen zien dat verschijnselen elkaar regelmatig
volgen. Hij zocht het ontstaan van het causaliteitsbcsef derhalve niet in het
waarnemen van een ander ver/ja/u/dan de successie van verschijnselen. Spruyt wijst
er op dat het causaliteitsbesef volgcns Hume ontstond door de mate van intensiteit
waarin de voorstelling van het herhaald waarnemen van een bepaald verschijnsel
na het optreden van een bepaald ander verschijnsel zieh aan ons voordoet.'

Kortom: Huets kritiek op Opzoomer acht Spruyt volkomen terecht, maar Huets
kritiek op Hume slaat de plank mis. ; ,,.,., „. j - . , - , , , , ,. ., ,, ,„,:,,..,..;'_ ; ,,

Kritiek op Huets afleiding van de notie 'oorzaak'
Huets eerste Stelling kwam er op neer dat het causaliteitsbesef en daarmee de abstracte
notie 'oorzaak' ontstaat door een eenmalige impressie van oorzakelijke werking. Deze
impressie kan worden herleid tot sympathetische gewaarwordingen; deze laatste
komen neer op het ondergaan van musculaire gewaarwordingen die men voelt als
men voorwerpen verplaatst en in beweging zet. Verder had Huet er op gewezen dat
de notie 'plaatselijke verhouding' een beslissende rol speelt bij het ontstaan van het
causaliteitsbesef. In de /m?es/e/7i/£e ui/ee/izeM/zig van de argumenten voor deze
Stelling ligt Huets /i/euvve op/o«HJg va« ee/i ot«/ vraags/uA: besloten, zo merkt Spruyt
op.'

Het oorspronkelijke van Huets oplossing is dat hij de gewaarwording van
spicrinspanning, die men bij het verplaatsen van voorwerpen ondergaat, als
uitgangspunt neemt voor het verklaren van het ontstaan van de notie '£rac/if' of van
het Vr/noge/i O/M /e/s te /JenwÄe/i'. Spruyt wijst er op dat zo'n oplossing weliswaar
al eerder door Hume en Schopenhauer was genoemd, maar vervolgens door hen werd
verworpen. Aan Huet komt echter de eer toe deze theorie volledig te hebben
uilgcwerkt/

Spruyt is het eens met Huet dat de oorsprong van de notie 'kracht' inderdaad
gezocht moet worden in musculaire gewaarwordingen; zulke gewaarwordingen
vormen zeker een element van het o/j/3t>sfe/nt/e /jegr/p van ooz-zooA;/ Echter, het

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. eil. p. 235-236, 'Doch ook Hume zelf heeft volgens den
schrijver het vraagsluk niet goed voorgesteld. (....) Doch het bewijst niets tegen Hume, die de
herhaalde opvolging alleen nodig acht om de regelmatigheid dier opvolging te bespeuren, en
die het eigenaardige van ons bewustzijn van oorzakelijken samenhang niet zoekt in de
waarneming van een ander verband dan dat der opvolging zelve, maar uitsluitend in de leven-
digheid en onweerstaanbaarheid, waarmede de voorstelling van het dikwijls waargenomen
consequens zieh aan ons opdringt, zoodra wij het antecedens waarnemen.'

- cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 238.
' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 239, 'De oplossing van L'Ange Huet blijft even nieuw,

al wordt zij ook reeds door Hume (en door Schopenhauer) genoemd. Want beiden wijzen
alleen met een enkel woord op de mogclijkhcid van eene dergelijke theorie; L'Ange Huet
geeft haar volledig.'

'cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 239. .-,.•-,.-.,- •••..:-,
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causaliteitsbescf bestaat niet alleen uit musculaire gewaarwordingen. In navolging
van Kant merkt Spruyt op dat in dit besef ook de impliciete overtuiging besloten ligt
dat verschijnselen elkaar volgens een regel volgen.' Dit had Huet kennelijk over het
hoofd gezien.* Men neemt in dc natuur namelijk niet alleen waar, zo werpt Spruyt
tegen, dat bepaalde verschijnselen door bepaalde andere verschijnselen worden
veroorzaakt, maar men is er ook van overtuigd dat bij gelijke omstandigheden gelijke
gevolgen oplreden. Met andere woorden: men gaat er van uit dat het causaliteitsbegin-
sel, waarvan het beginsel gelijke omstandigheden gelijke gevolgen de concrete
uitwerking is, algemeen geldig is. Spruyt acht het ontoereikend om het onderzoek
van het causaliteitsvraagstuk te beperken tot het ontstaan van de notie 'oorzaak', of
tot de voorste///flg (far /ief m i e voorwer/j op /ief a/irfere vverfo. Immers, zo'n
onderzoek biedt geen verklaring voor het besef dat bij gelijke omstandigheden gelijke
gevolgen optreden. Uit de ervaring blijkt namelijk dat de manier waarop een bepaald
verschijnsel op een bepaald ander verschijnsel werkt zeer verschillend kan zijn. Als
men een bepaald verschijnsel heeft waargenomen en men eerder heeft geconstateerd
dat er altijd een bepaald ander verschijnsel op volgt, dan blijkt dat het tweede
verschijnsel toch niet altijd optreedt als men het cerste verschijnsel heeft waargeno-
men. Toch houdt men in zulke gevallen vast aan de algemene geldigheid van het
beginsel dat bij gelijke omstandigheden gelijke gevolgen oplreden. In veel gevallen
blijkt immers dat men de afwijking van deze regel eenvoudig kan verklaren, doordat
men bijvoorbeeld bij het docn van waarnemingen onnauwkeurig te werk is gegaan.*

' cf. Kant, I, (17872), op. cit., B-uitgave, p. 238.
* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 238-239, 'Reeds Hume bespreekt de Iheorie, die den

schrijver ons als eene nieuwe oplossing voordraagt, en ofschoon hij haar verwerpt, erkent hij
loch, dal de nisus, de spierinspanning, die wij bij hel verplaalsen van voorwerpen gevoelen,
hoewel zij ons geen nauwkeurig denkbccld van kracht (power) kan geven, zeer veel bijdraagt
toi de vorming van dc populairc, onnauwkeurige voorstelling, die men zieh van dat begrip
vormt (...) Die Iheorie geeft ons de ontwikkelingsgeschiedenis van het begrip "kracht" of
"vermögen om iels te bewerken". (...) Nu is dit onberedeneerde, onlogische, antropomorfisti-
sche begrip van kracht (....) voorzeker een bestanddeel van het onbeslemde begrip van
oorzaak, dat algemeen gangbaar is. Voorzovcr dit bestanddeel zieh uitstrekt, heeft de schrijver
ecne juistc verklaring van het begrip oorzaak gegeven. Doch als men nauwkeurig toeziet, dan
bemerkt men, dat ook bij den minst ontwikkcldcn mensch in het bewustzijn van oorzaak-en-
gevolg nog een ander element ligt.'

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 239, 'Dit element is, om met Kant te spreken, de
(onuitgesproken) overtuiging, dat het eene verschijnsel op het andere volgens een regel volgt.
Niet slechts werking van 't ccn op 't ander ziel men in dc natuur, maar men is ook overtuigd,
dat gelijke omstandigheden gelijke gevolgen hebben. (...) Het bestaan van die overtuiging
wordt niet verklaard door aan te wijzen hoc wij komen aan de voorstelling, dat het eene
voorwerp op het andere werkt. Want het een zou nu eens zus en dan weer zoo op het andere
kunnen werken. (...) Maar wij zijn dan zonder nader onderzoek overtuigd, dal wij nog niet
nauwkeurig genoeg waargenomen hebben, en dat ons onderzoek, als het maar goed wordt
ingesleid, ons leeren moct, dat een zelfde samenstel van verschijnselen altijd door een zelfde
samenstel van andere verschijnselen gevolgd wordt.'
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Spruyt suggereert vervolgens dat Huet het kennelijk niet nodig vond om dit
element van de notie 'causaliteit' - gelijke omstandigheden gelijke gevolgen - te
verklaren. Hij suggereert ook dat Huet zieh in dit opzicht aansluit bij de e/np/röcAe
sc/ioo/; de vertegenwoordigers van die denkrichtingzijn van oordeel dat het beginsel
gelijke omstandigheden gelijke gevolgen op ervaring is gebaseerd. Echter, als dat
zo is, dan had Huet tevens Hume's argumenten voor de opvatting moeten weerleggen
dat dit beginsel de grondslag voor ervaring is; maar dit heeft Huet nagelaten. In plaats
daarvan gaf hij een verklaring voor een ander element van de notie 'oorzaak', namelijk
een verklaring van de rol van musculaire gewaarwordingen bij het ontstaan van de
notie 'kracht'. Hume had dit overbodig geacht, omdat men het ontstaan van het
causaliteitsbesef ook kon verklaren zonder een beroep te doen op de gewaar-
wordingen van de wer/W/ig va« 7 m t e op '/ a/jc/ere.' In ee"n woord: Huets theorie
acht Spruyt interessant voor zover het een verklaring biedt voor het ontstaan van
de notie 'kracht', maar zo'n verklaring gaat geheel voorbij aan het verklaren van het
belangrijkste element: het causaliteitsbeginsel. ..,..,,....

De notie 'verklaren' en het beginsel van voldoende grond • ,! - f ; .! Vri'
Herhaaldc waarneming leidt niet tot het besef van causaliteit. Op grond van herhaalde
waarneming is het alleen mogelijk om algemene uitspraken te formulercn. Als men
verschijnselen wil verklären, dan is een verwijzing naar oorzaken overbodig.
Verklären komt louter necr op het subsumeren van bijzondere gevallen onder steeds
algemenere natuurwettcn. Het "klassieke" onderscheid tussen uitspraken die
betrekking hebbcn op het volgen van verschijnselen en uitspraken die betrekking
hebben op het samengaan van verschijnselen, wordt hierdoor irrelevant. Zo luidde
Huets tweede Stelling.

Spruyt stemt in met Huets constatering dat natuurkundigen het verklaren van
anorganische natuurverschijnselen opvatten als het subsumeren van bijzondere
gevallen ondcr algemene natuurwettcn. Echter, zo merkt Spruyt op, de methode om
het formulercn van algemene uitspraken over het samengaan of gepaard gaan van
eigenschappen te verklaren verschilt hemelsbreed van de methode om het doen van
algemene uitspraken te verklaren die betrekking hebben op het volgen van ver-
schijnselen. Spruyt vraagt zieh zelfs af of algemene uitspraken over het samengaan
van verschijnselen überhaupt de naam 'verklaring' verdienen. Immers, bij zulke ver-
klaringen maakt men geen gebruik van het beginsel gelijke omstandigheden gelijke
gevolgen. In dat geval kijkt men alleen naar de overcenkomsten en verschillen tussen
voorHwpe/i, zoals in de "klassieke" biologie; dat wil zeggen, de natuurlijke historic
Bij algemene uitspraken over het volgen van verschijnselen speelt het beginsel gelijke

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 240, 'Hij deelt misschien het gevoelen van de
empirische school, die in de overtuiging, dat gelijke omstandigheden gelijke gevolgen
hebbcn, de vrucht ziet van rijpe ervaring. In dat geval was het echter noodig geweest, dat hij
bij zijne kritiek van Hume de gronden weerlegd had, waarop deze beweert dat het ontstaan
der ervaring niet mogelijk is zonder voorafgaande erkenning van het genoemd beginsel.'
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omstandigheden gelijke gevolgen echter we"l een rol. Waarnemingen worden in zulke
gevallen door dat beginsel geleid. Bijvoorbecld: als steeds is waargenomen dat een
bepaald verschijnsel altijd volgt nadat een bepaald ander verschijnsel is opgetreden,
en e6n keer wordt geconstateerd dat dit in een bepaalde situatie niet gebeurt, dan
wordt niet gezegd dat zowel het eerste als het tweede geval waar zijn. Neen: men
is er van overtuigd dat het eerste geval klopt, en dat er in het tweede geval iets aan
de hand is, hetgeen er toe heeft geleid dat een bepaald verschijnsel (zeg: een B) niet
volgt nadat een bepaald ander verschijnsel (zeg: een A) is opgetreden. Echter, als
bijvoorbeeld is gebleken dat een bepaald verschijnsel altijd is samengegaan met een
bepaald ander verschijnsel; en als men waarneemt dat niet een A, maar een ander
verschijnsel (zeg: een C) blijkt samen te gaan met een B, dan leidt dat er alleen toe
dat men voorlaan zal zeggen dat soms een C in plaats van een A samengaat met een
B. Dit wordt dan de uitzondering op de regel genoemd. Spruyt concludeert hieruit
dat bij verklaringen over het volgen van verschijnselen, zoals in de natuurkunde,
het beginsel gelijke omstandigheden gelijke gevolgen wel sturend is bij het doen van
waarnemingen; ook concludeert hij dat dit niet gebeurt bij het verklaren van ver-
schijnselen die bij elkaar horen of met elkaar gepaard gaan, zoals in de "klassieke"
biologic'

Kortom: als men alleen het samengaan van verschijnselen onderzoekt, en men
zieh niet afvraagt wat de oorzaak daarvan is, dan maakt men geen gebruik van zo'n
opperste 6eg//»se/. Het enige wat men doet is het opsporen van verschillen en
ovcreenkomsten en ///aW//£ aan fc feeAe/ie/i, »va/ ae /lafaur 0/15 we/ w/7 opertftaren.*

Vervolgens grijpt Spruyt Huets kritick op het "klassieke" beginsel van voldoende
grond aan om te concludercn dat Huet veeleer een medestander dan een tegenstander
is van dc leer van apr/omc/ie vor/»en.

Huet had zieh dat beginsel als volgt voorgesteld: de /nensc/j (moe/^ zic/i a//es ais
veroorzaaA:/ de/iAe«, of, de mensc/i moef 2/c/i a / /« de/i/fce/i a/5 ftewerA/ door een
oorzaaA:. Spruyt merkt hicrover op dat sommigc denkers inderdaad van deze for-
mulering uitgaan; hij laat hier echter mctcen op volgen dat het onjuist is te menen

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 240-242, 'Zooais de schrijver tcrecht opmerkt is zijne
opvatting van "verklaren" door de naluurphilosophen (...) algcmeen aangenomen. Maar toch
bestaat er een belangrijk verschil tusschen de methoden, die de mensch volgt, als hij alge-
meene Stellingen vormt over het samengaan (coexisteren) der verschijnselen, en wanner hij de
opvolging der verschijnselen door hel vinden van algemeene Stellingen zoekt te verklaren. Dit
verschil is zoo groot, dat velen zullen aarzelen aan de algemeene Stellingen (...) de naam van
verklaringen te geven, ofschoon zij strikt genomen recht hebben op dien titel. Bij het vormen
van onze algemeene Stellingen over het samengaan van verschijnselen volgen wij uitsluitend
de aanwijzingen die ons de waargenomen gelijkheid en ongelijkhcid der voorwerpen geeft: bij
de vorming der algemeene Stellingen over opvolging wordt de uitslag der waarnemingen altijd
gctoetst aan het beginsel, dat gelijke omstandigheden gelijke gevolgen hebben. (...) In e^n
woord, bij de vorming van onze wetenschap over coexistcrende verschijnselen is er geen alge-
mccn beginsel, dat onze ondcrzoekingen op soortgelijke wijze leidt als de Stelling van
voldoende grond onze nasporingen over opvolgende verschijnselen bestuurl.'

* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 243. . . . . . . . . . . .
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dat bijvoorbeeld ook Kant en Schopenhauer deze formulering op het oog hadden.
In navolging van Kant en Schopenhauer wijst Spruyt er op dat niet a//es, maar alleen
iedere vera/KferiVig een oorzaak moet hebben. Spruyt constateert dat dit ook de
formulering is waar Huct op uitkomt. Hij was immers tot de slotsom gekomen dat
de me/isc/i nief ge/iocxizaaA:/ is zic/i a//e di/igen a/s veroorzaaA:/ /e de/j^en.' Ironisch
merkt Spruyt op dat Huet daardoor verkeert in het illustere gezelschap van Kant en
Schopenhauer, de belangrijkste vertegenwoordigers van de leer van apr/om/isc/ie
vor/ne«; een leer die Huet verwerpt.*

Spruyt neemt van Kant en Schopenhauer de formulering van het beginsel van
voldoende grand over: e/Ae ve/wirfermg Aee/C ee/i oorzaaA:, daf wi7 zegge/i o/i/s/a«/
nt'er, /e/jzy ee/ie vera/iaeri/ig is voora/gegaa/i, waarop zy vo/ge/is ee/i rege/ vo/gf/
Hoewel Huet niet heeft ontkend dat dit beginsel onbetwijfelbaar is, suggereert hij
toch, zo betoogt Spruyt, dat ook de overtuiging van dit beginsel door ervaring is
ontstaan. Op dit punt spreekt Huet zieh zelf echter tegen, omdat hij er ook van uit
ging dat baby's zieh al volgens dit beginsel gedragen, uiteraard zonder dat zij dit
kunnen verwoorden. En dat is precies wat Kant en Schopenhauer hadden betoogd!*
Hume's geldigheidsvraag sluit hier, aldus Spruyt, geheel op aan: waarop feen/sf die
o/ivmfe/goare ovt'rtwigi/ig, t/a/ o*e vo/gorde der gefce«r/e/n.sse/j i« c/e «a/«Mr vasfe
regeis vo/g/, ee/ie over/wigi/ig, a*/e reeds de/i 2«/ge/i/ig wi zywe wieg a"oe//na//g d*oe/
/la/k/e/e/i?* Met andere woorden: op grond waarvan is men er van kindsbeen vast
van overtuigd dat de verschijnselen in de natuur bepaalde vaststaande rcgels volgen?
ßen/sf Ja* o«wa;iAe/6aar ge/oo/ aa« Je rege//«a/ig/ie/d Jer «a/««r op ee«e
rec/e/ieenVig? Of: 6en«/ /ie/ rfa« op ervari/ig.^ Hume had geconcludeerd dat men
deze overtuiging noch via een redenering noch uit de ervaring kon afleiden. Toch
berust iedere uitspraak die men doet over het volgen van verschijnselen op de
over/u/'gi/jg of het besef dat de natuur een vast patroon heeft. Dit besef gaat zelfs
aan iedere ervaring vooraf. Hume's antwoord op de geldigheidsvraag acht Spruyt

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 243.
- cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 243, 'Doch bij Kant en Schopenhauer (....) vindt men

die Stelling nooit uitgestrekt over alles, maar alleen over alle veranderingen. Wanneer dan ook
onze schrijver aantoont, dat de mensch niel genoodzaakt is zieh alle dingen als vcroorzaakt te
denken, dan steint hij geheel in met Kant cn Schopenhauer, die hetzelfde beweren. (....) Bij
Schopenhauer en Kam heeft de bedoeldc Stelling dezen inhoud: Elke verandering heeft een
oorzaak, d.w.z. ontstaat niet, lenzij cene verandering is voorafgegaan, waarop zij volgens een
regel volgt.'

•' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 243.
•* cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 244, 'Dal het den mensch onmogelijk is aan die Stel-

ling in dezen vorm te twijfelen, wordt door L'Ange Huet nergens ontkend; al geeft hij met een
enkel woord tc kennen, dat die vaste overtuiging eerst langzamerhand zal ontstaan zijn. Doch
deze losse bewering wordt wederlegd door de opnicrking, dat reeds de zuigeling in zijne wieg
er van overtuigd is, dat gelijke omsiandigheden gelijke gevolgen hebben, althans in overeen-
slemming met die overtuiging handelt.'

'cf. Spruyl, C.B. (1873), op. cit. p. 244. , . , , , . - , , , . -,
*cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 244. ' ; . , .
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onbevrcdigend, maar het was eene ve«//enste/yA:e t/oad rfe vraag te 5/e/fe«, en zoo
/«isf te s/e//e/t.' Huet had echter, zo concludeert Spruyt, niet ingezien dat hij ook een
antwoord had moeten geven op Hume's geldigheidsvraag.^

Samengevat komt Spruyls kritiek op Huet in hoofdlijnen op het volgende neer. Spruyt
stelt zieh ten doel een aantal dwalingen in Huets causaliteitsleer te identificeren en
te weerleggen.

Huets eerste dwaling is dat hij enerzijds aan baby's een identiteitsbesef had
toegeschreven dat aan de ervaring vooraf gaat, maar dat hij er anderzijds van uit was
gegaan dat dit besef geleidelijk via ervaring ontstaat. Spruyt leidt hieruit af dat Huet
het 'ik' had voorgesteld als een residu van wisselende gewaarwordingen. Als dit zo
zou zijn, dan zou Huets notie 'ik' kunnen worden opgevat als een aggregaat van
gewaarwordingen en voorstellingen. Dit onderstelt dat baby's over een vermögen
a priori zouden beschikken dat van gewaarwordingen en voorstellingen een eenheid
maakt. Huets nolie 'ik' zou ook kunnen worden opgevat als het gemeenschappelijke
subject gewaarwordingen en voorstellingen. Dit zou onderstellen dat het 'ik' een
blijvende identiteit is. Spruyt concludeert dat Huet in beide gevallen impliciet een
element a priori moet aannemen, hetgeen strijdig is met Huets positivisme.

Een twecde belangrijke dwaling komt er op ncer dat Huet het kennelijk niet nodig
had gevonden om het ontstaan van het beginsel gelijke omstandigheden gelijke
gevolgen tc verklaren. Echter, als Huet met de empirische school van oordeel zou
zijn dat dit beginsel door ervaring ontslaat, dan miskent hij het feit dat dit beginsel
de grondslag vormt voor ervaring.

Een derdc dwaling betreft Huets Stelling dat verklaren en causaliteit niets met
elkaar hebben te maken. Het verklaren van verschijnselen zou louter neerkomen op
het subsumeren van bijzondere gevallcn onder steeds algemenere natuurwetten.
Hieruit had Huet afgeleid dat er geen principieel onderscheid bestaat tussen
bijvoorbeeld verklaringen in de natuurkunde en die in de "klassieke" biologic Spruyt
wijst er op dat er w61 een onderscheid tussen beide soorten verklaringen bestaat. In
het eerste geval gaat het om het verklaren van het volgen van verschijnselen, waarbij
het causaliteitsbeginsel en het concrete beset dat gelijke omstandigheden leiden tot
gelijke gevolgen een leidende rol speelt; en in het tweede geval gaat het om het

' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 244.
' cf. Spruyt, C.B. (1873), op. cit. p. 244, 'Berust dat onwankelbaar geloof aan de regelma-

tiglieid der naluur op eene redeneering? Hume kon die rcdenecring niet vinden, en niemand
heeft haar na hem kunnen ontdekken. Berust het dan op ervaring? Elk besluit, over de
opvolging der verschijnselen uit de gegevens der ervaring opgetrokken, berust op die
overtuiging, en wij bezitlen haar reeds, als richtsnoer voor onze handelingen, als wij met onze
ervaring beginnen. Het antwoord, door Hume gegeven, schijnl ook mij onvoldoende. Maar
het was eenc vcrdienstelijke daad die vraag tc stellen, en zoo juist te stellen. Onze schrijver
heeft daarentegen niet ingezien, dat Hume's vraag door hem beantwoord moesl worden.'
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verklären van het samengaan van verschijnselen, waarbij het causaliteitsbeginsel
geen rol speelt.

Een laatste dwaling die Spruyt signaleert betreff Huets dubbelzinnige positie ten
aanzien van het beginsel van voldoende grand. Enerzijds was Huet van mening dat
dit beginsel door ervaring geleidelijk ontstaat, maar anderzijds had Huet gesteld dat
baby's zieh gedragen conform dit beginsel. Spruyt leidt hier uit af dat ook volgens
Huet dit beginsel een aangeboren waarnemingsvorm moet zijn. AI met al had Huet
niet begrepen dat ook hij een antwoord had moeten geven op Hume's geldigheids-
vraag; dat wil zeggen, de vraag hoe men kan rechtvaardigen dat men er, voorafgaand
aan iedere ervaring, van uitgaat dat de natuur een regelmatig patroon heeft.

Het vorige hoofdstuk werd afgesloten met de vraag hoe op Huets radicale standpunten
werd gereageerd. Alleen al de titel van Spruyts reactie - Oude rfwa/wige« m een n/eHw
jfc/eerf - spreekt in dit opzicht boekdelen. Huets causaliteitsleer vertoont volgens Spruyt
in grote trekken gelijksoortige tekortkomingen als de causaliteitsopvattingen van
Opzoomer en Van der Wijck. Deze dwalingen zijn nu alleen verpakt in een
p o s i t i v i s t i s c h o m h u l s e l . ^ - ; * < • - . • ! > . . . . . - V ; . >•;••:?;?«(, . . . - : * > * < •• , ••

Spruyts negatieve wijze van argumenteren werd reeds aangetroffen bij zijn kritiek
op Opzoomer en Van der Wijck. Ook in de kritiek op Huet valt Spruyts reduclio ad
absurdum Strategie op. Eerst gaat hij na of er inconsistenties uit Huets argumentatie
volgen. Zodra hij deze heeft gevonden concludeert hij zonder meer dat daarom het
tegenovcrgestelde waar moet zijn. Treffende voorbeelden hiervan zijn Spruyts argu-
mentaties tegen Huets theorie van sympathetische gewaarwordingen en legen diens
afleiding van het causaliteitsbesef uit zulkc gewaarwordingen.

Naar aanleiding van Huets Stelling over het geleidelijk ontstaan van het
identiteitsbesef stelt Spruyt ten onrechte dat Huet impliciet aanneemt dat er sprake
is van elementen a priori. Hij schuift met zijn argumentatie Huet echter dingen in
de schoenen die hij niet kan hebben bedoeld. Immers, iedere positivist gaat uit van
de gedachte dat alle noties, dus ook het ik-besef, geleidelijk ontstaan. Het ik-besef
acht Huet daarom zeker niet a priori. Men kan stellen dat Spruyt Huels theorie vooral
beoordeelt door de bril van zijn kantiaanse standpunt.

Ten slottc: Spruyt denkt verrassend genuaneeerd over Huets ontstaansbenadering
en hij heeft oog voor het nieuwe in Huets aanpak. Dit blijkt uit Spruyts waardering
voor diens theoric der sympathetische gewaarwordingen die hij als een vruchtbaar
aanknopingspunt opvat om het ontstaan van de notie 'kracht' te verklaren. Toch schiet
Huets theorie volgens Spruyt tekort: het zegt namelijk niets over het causaliteitsbegin-
sel. Echter, als Huet dit beginsel ook in ontstaanstermen verklaart, leidt dit volgens
Spruyt tot dezelfde circulaire redeneringen die hij bij Opzoomer en van Van der Wijck
aan het licht had gebracht. Uitgaande van Spruyts reduetio ad absurdum Strategie
moet dit wel betekenen dat het causaliteilsbeginsel aangeboren is. Hierdoor blijft
voor Spruyt alleen het geldigheidsprobleem over, dat in de volgende paragraaf aan
de orde komt.
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2. DE CAUSALITEITSLEER VAN SPRUYT

Men kan vaststellen dat Spruyt de pogingen van Opzoomer, Van der Wijck en Huet
om een empirische verkJaring te vinden voor het ontstaan van zowel de noties
'oorzaak' en 'noodzakelijk verband' als voor het ontstaan van het causaliteitsbeginsel
en het causaliteitsbesef als mislukt had beschouwd. Hij meende hieruit te moeten
afleiden dat die noties en het causaliteitsbeginsel daarom a priori zijn: 'causaliteit'
is een aangeöoren waar/ie/n/zigsvorw. Herhaaldelijk benadrukte Spruyt dat Hume's
geldigheidsvraag moest worden beanlwoord. Op deze vraag waren Opzoomer, Van
der Wijck en Huet een antwoord schuldig gebleven. In een aantal gevallen had Spruyt
zieh expliciet bij Kant aangesloten, hetgeen duidelijk naar voren kwam in zijn kritiek
op Huet waarin Spruyt had opgemerkt dat in het causaliteitsbesef de impliciete
overtuigingbesloten ligt dat verschijnselen elkaar volgens een regel volgen. Hiermee
nam Spruyt met zoveel woorden Kants tweede analogic der ervaring over, die er op
neer komt dat alle veranderingen geschieden volgens de wet of de regel a priori die
oorzaak en gevolg met elkaar verbindt. Dit is de rode draad die men tot dusver in
Spruyts argumentaties kan aanlreffen. In Spruyts fVoeve van eene gesc/»«fe/its va/z
de /eer rfer aa/igeforen fcegr/ppe« (1879), zijn met goud bekroonde chef d'oeuvre,
komt zijn kantiaanse orientatie nog duidelijker naar voren.

Over het grote belang van de vraag die in de Proeve centraal Staat, bestaat voor
Spruyt geen enkele twijfel. In de voorrcde van dat boek merkt hij op dat de ric/iti/ig,
die de efnieA: o'er foeAoms/, en in naar gevo/g de £uropeesc/ie öe^c/iav/ng ne/ne/i
za/zonder rvvy/e/a/nangen van de vraag, o/de vvrtensc/iappe/yite man/ien der eers/-
vo/ge/ide ges/ac/i/en over da; o/iderwerp zu//en denken «n Xa/it/aansc/ien, dan »ve/
/« e/np/r/sc/ien gee5/.' Hiermee zet hij de toon. Ook hier komt impliciet de
tegenstelling tussen de ontstaans- en geldigheidsbenadering naar voren.

Het doel van de .Proeve is om vanuit een historisch gezichtspunt een groot aantal
thcoricen over het probleem van //e/ öesfaan en de aardder aa/ige/joren ftegrippen^
te onderzoeken. Spruyt waarschuwt dat discussies die in dc geschiedenis van de
filosofie over dit vraagstuk worden aangetroffen niet louter als een woordens/ri/d
gezien mögen worden over wat precies de betekenis zou zijn van de notie 'aan-
gefcorai 6egr/p'. Zulke discussies verwijzen daarentegen naar vee/gew/c/ir/ger vragen
e/i vee/ dieper /igge/ide gro/iden\ hiermee bedoelt hij de vraag wat de oorsprong
der mensc/ie/i/Are A;ennü is. Spruyt constateert dat men in de discussies over de
oorsprong van kennis twee hoofdrichtingen kan onderscheiden: het empirisme en
het noölogisme. Deze richtingen typeert hij als volgt. Het empirisme (Viecn/j ne/

gewic/if aa/j den inv/oed van de dingen, die den men.sc/ie/i/A:e geesf van

cf. Spruyt, C.B. (1879), Proeve van ee/ie gesc/i/edewis van de /eer rfer aa/igefcore«
fcegnppe«, Voorrede.

^ cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. i.
•' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. iii.
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vree/Ma'zyn.' Het noölogisme daarentegen (£en/j de« groove« wiv/oerf (7oeJ
ene, wa/ /ie/ Ae«nenrfe vfl« narwre fcez/7.* Discussies over hct al of niet

bestaan van aangeboren begrippen komen voor Spruyt uiteindelijk neer op een strijd
tussen deze twee denkrichtingen. ''" ' •"*•'

Discussies over de oorsprong van kcnnis hebben een lange Staat van dienst. Filo-
sofcn zoals Plato, Aristoteles, Augustinus, de Scholastici, Descartes, Locke,
Condillac, Leibniz en Wolff hebben op deze vraag verschillende antwoorden gegeven.
Ook in de 19de eeuw lopcn de meningen over deze kwestie uiteen. Voor Spruyt komt
dit vraagstuk hier op neer: weM: aa/irfee/ nee/nf o*e ^e/i/iena'e e/i vvaar/ie/neHae geesf
aan ae vor/w/wg van o/ize Arennw? Ä/c/i/ /iy a7e Aen/iis /n vo/gens e/sc/ien, a7e /iy ze//
s/e//, zomfcr /ne/ eenig rf//ig bi»7en z/c/i ze///e raa*e /e gaan, o/moe/ /iy z/c/i ge/iee/
o/groo/e/ia"ee/5 5c/»Men ziaar a*e/i /nv/oea", a*/e« a*e rf/ngen fr«/7e/i /ie/w i/jYoe/e/ien?'
Met andere woordcn: het gaat hierbij om een keuze tussen a*e aH/o/iom/e van rfen
gees/ en rfe ono'e/'worpen/ie/a' va/i rfen gees/ aan ne/ 5/?e/ o'er gewaarvword/ngen.''
Spruyt wijst er vervolgens op dat dit vraagstuk door Hume en Kant in volle scherpte
is geformuleerd. //eZ /noo*er/ie emp/ra/ne worte// /n //«/ne's rfenAfteeWe/i, /ie/ moderne
noö/ogi5/ne /n a*/e van /fan/. (...) De vraags/wMen van f/«me en /Ca/i/ zy/i nog a/Zi/a"
de groo/e vrage/i van rfe wysfcegeer/e, rf/e wen 6e/er /eer/ /nz/'en rfoor a*e werben
van a"e man/!e/?, /n w/er gees/ zy geryp/ zyn, a"an a"oor a*e gesc/in//en van /»//i/ie
/m'/jrfer co/Jse^He/i/e en /nwirfer c//epz//;/i/ge /eer///ige/;.' Het is goed mogelijk dat
Spruyt met deze laatste venijnige opmerking zijn tcgenstanders op het oog had:
Opzoomer, Van der Wijck en Huet.

Spruyts kantiaanse orientatie komt duidelijk naar voren in het slotwoord van de
/Voeve. Hierin constateert hij dat ook in het Nederland van de 19de eeuw over het
bestaan van aangeboren begrippen is gediscussieerd. Men denke hier naluurlijk vooral
aan de discussies tussen Opzoomer, Van der Wijck en Spruyt zelf. Spruyt wijst er
op dat deze discussies de strijd tussen het empirisme cn idealisme weliswaar niet
hebben bcslecht, maar dat de ervanngswysfcegeer/e wel op haar retour is. Bovendien
constatcert hij dat de ft/yvenoV waar/je/o* van Kants dcnkbeelden steeds beler wi nare
HYjwre/e er^ena* wordt.* Het is niet onwaarschijnlijk dat Spruyt hierbij vooral zijn eigen
aandeel in de discussies op het oog had. "

• • • • • — « ' - • • • • • >

' c f . Spruyt, C.B. ( 1 8 7 9 ) , op . cit. p. iv. '• J ; î' ;•: '" . ' - "^ > M l b ^ * i v . ; - , „

' ^cf. Spruyt, C.B. ( 1 8 7 9 ) , o p . cit. p. iv. • " ' - ' : • -;<-s-f-i i i ir,J;, ,; , ,t; • ,

' cf. Spruyt, C.B. ( 1 8 7 9 ) , op . cit. p. 155 . * . v:-.v.-,••-•• .-if.. > J . . * ! . • 1 - ^ ^ , ; ! ^ ; ; . . '

•*cf. Spruyt, C.B. ( 1 8 7 9 ) , op . cit. p. 155. . . ; ' , , .- , .„, „•••, ,-. ^ «,1 • . ^ .....,-..'; .>,-.•••;

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 155-156.
" cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 354,'.... wel heeft men bepaaldelijk ook in ons vader-

land den invloed kunnen bemerken der tegcngestelde stroomingen, die zieh in het geestelijk
leven onzer negentiende eeuw lalen onderscheiden; doch dit alles kan op den uitslag van den
strijd tusschen empirisme en noölogisme geen beslissende invloed hebben. (....) En wat de
leer van Kant aangaat (...) zij wordt zonder twijfcl in de tweede helft van deze eeuw veel beter
in hare waarde crkend dan in de eerste.' . ;•
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In het slotwoord van de P/wve treft men ook Spruyls filosofische credo aan.
Filosofie moet gerichl zijn op hct onderzoek van de det/gde/yAVie/d rfer growden van
de overtuigingen die men er op na houdt. Het onderzoeken van de rol die ervaring
hierbij als bron van kennis speelt is van groot belang. Immers, veel van zulke
overtuigingen beruslen op ervaring. Op dit punt trekt Spruyt echter een scherpe
scheidslijn tussen Opzoomer, Van der Wijck en Huet enerzijds en hemzelf anderzijds.
In tegenstelling tot deze denkers acht Spruyt het onverstandig om bij voorbaat te
menen dat alle overtuigingen door ervaring ontstaan. Filosofisch onderzoek mag er
niet van uitgaan dat ervaring in beginsel betrouwbaar is. Zulk onderzoek moct er
juisl op zijn gericht om de vraag te beanlwoorden wat de ge/oo/sor/eve« der ervaring
zijn.' Dit is de taak van de kritische filosofie, waarvoor Hume de basis had gelegd
en die door Kant in de /Cr<7<A: der re/Vie/i Ver/i«/y7 was uilgewerkt. Door dit laatste
onderzoek is duidelijk geworden dat er o/viomc/ie voorwaarden der ervart/ig in
het denken besloten liggen. De belangrijkste voorwaarde a priori die in Kants kritische
filosofie naar voren is gekomen, wordt gevormd door het /og/sc/ie e/e/ne/i/ in het
denken. Dit element zorgt crvoor dat men de/i /«/iOMdzy/ier gewaarwordinge/i rang-
«:/«/&/ en vereemg/ opzooda/i/ge wyze, da/zy voor /ie/w de represen/an/e/i worden
van tverÄe/i/Ar (SC/IOOH me/ o/ia/7ia/iA:e/yA:j bes/aande voorwerpe/i.^ Het hoeft geen
betoog dat de notie 'causalitcit' cen van deze logische elementen is.

Spruyts Proeve bestrijkt vrijwel de gehele geschiedenis van het probleem van
aangeboren begrippen. In deze Studie worden in het navolgende twee van Spruyls
belangrijkste gedachtenlijnen gevolgd zoals deze worden aangetroffen in het derde
boek van de Proeve getileld De s/ryd /«ssc/ie/i /ie/ /loö/ogü/ne e/i e/Mpimwe seder/
//«me e/i /Ca/i/ /o/ op onze/i /yd. De eerste gedachtenlijn betreft Spruyts kritiek op
Hume's causaliteitsleer; de tweede lijn betreft zijn kanliaanse causaliteitsopvatting,
waardoor men ecn indruk krijgt van Spruyts eigen causaliteitsleer.

Kritiek op Hume en navolging van Kant
Hume had in de £>ig/«ry, zo bctoogt Spruyt, een onderscheid gemaakt tussen, wat
Spruyt nocmt, afo/rac/e e/i emp/röc/ie £e/wis. Abstracte kennis bestaat uil relaties
tussen ideeen (re/a//o/is o/ideas); empirische kennis bestaat uit feiten (/na//ery o/
/oc/). Uitspraken of ra/e/jeerwige/i over feiten onderstellen altijd causale samen-
hangen. Bijvoorbeeld: als men suiker in de mond stopt, verwachl men dat het zoet

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 356, 'Volgens onze mening is de mensch, die zieh
geroepen acht wijsgcerig te denken, in de eerste plaats verplicht een onderzoek in te stellen
naar de deugdelijkheid der gronden waarop zijnen overtuigingen berusten. Dat onderzoek
loopt natuurlijk vooral over de beteekenis, die de ervaring als kenbron heeft, omdat verreweg
de meeste van onze overtuigingen op ervaring berusten. Voor het onderzoek aan te nemen dat
dit met alle overtuigingen het geval is, zou in hooge mate onwijsgeerig zijn, ofschoon het
natuurlijk door het onderzoek zou kunnen blijken. Maar bij het onderzoek zelf mögen de
lessen der ervaring nict als betrouwbaar beschouwd worden, daar het juist over de geloofs-
brieven der ervaring loopt.' • , ,,,

•cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 356. .-..; .„ . . . \
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zal smaken. Hierbij onderstelt men dat tussen het verschijnsel dat men nu waarneemt
en het bestaan van een verschijnsel dat men uit die waarncming afleidt een causaal
verband bestaat.' Dit was voor Hume, aldus Spruyt, aanleiding voor de vraag /ioe
(wy7 nu aa/i a*e overfM/ging (ßo/nen,), rfie O/JS rfoe/ aan/iernen rfaf er zu/it ee/i veroa/id
ftestaa/?* Hume's antwoord hierop was dat zo'n overtuiging ontstaat door het herhaald
waarnemen van het regelmatig volgen van een bepaald verschijnsel nadat een bepaald
ander verschijnsel is opgetreden. Dit had Hume echter weer tot een volgende vraag
gebracht: wiaar waaro/? berMsten a/c/e oes/u/fe«, c#e wy «if o/ize ervaräg fl/7eiden .̂
Hume antwoordde, zo betoogt Spruyt, dat men impliciet het 6egwi.se/ aanneemt dat
de toekomst to/ opzeÄere /loogfe overeen zal komen met het verleden. Immers, alle
redeneringen die berusten op relaties tussen feiten komen neer op het volgende.
Herhaaldelijk is waargenomen dat een bepaald verschijnsel gevolgd wordt door een
bepaald ander verschijnsel. Dit leidt tot de verwachting dat een bepaald verschijnsel
in alle gevallen door een bepaald ander verschijnsel zal worden gevolgd. Hierbij
neemt men impliciet het fteg/nse/ aan dat de toekomst overeen zal komen met het
verleden. Met andere woorden: als een bepaald verschijnsel in het verleden altijd
is gevolgd door een bepaald ander verschijnsel, dan zal het laatste verschijnsel in
de toekomst altijd volgen nadat het cerste verschijnsel is opgetreden. Zo luidt de
/Ma/or-/we//H.wje die men stilzwijgend onderstelt.'' Echter: /ioe /tome« wy aan die«
verzwegen /wa/or?' Dit 6egm.se/kon volgens Hume niet door redeneringzijn ontstaan;
het is geen afa/rac/e £e///fts. Immers, de waarheid van uitspraken over de relaties

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 162-163, 'Het verdient opmerking dat hij reeds in het
begin van dat werk (£fi^uiry) een onderscheid maakt tusschen rationeele of abstracte en
empirische kennis. ( ) De redeneeringen, waardoor wij tot eene bepaalde overtuiging
aangaande feiten geraken, berusten alle op onze kennis van den band tusschen oorzaken en
gevolgcn in de natuur. (....) Als wij suiker in den mond stoppen, verwachtcn wij een zoeten
smaak (....) Waarom doen wij dit alles dan omdat wij onderstellen, dat er een verband bestaat
tusschen het verschijnsel, dat wij thans waarnemen, en het andere verschijnsel, welks bestaan
wij uit onze waarneming afleiden?'

* cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 164.
' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 164.
•* cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 164-165, 'Alleen de ervaring kan ons geleerd hebben,

welke verschijnselen gercgeld op andere verschijnselen volgen. De zuivere redeneering, in de
wiskunde onze eenige leidsvrouw, is buiten staal ons een cnkel gevolg van een verschijnsel te
doen vinden. (...) Met de gevolgcn van elk ander natuurverschijnsel is het evenzoo; onze
natuurwetenschap bcrust alleen op ervaring. (....) Maar waarop beruslen al de besluiten, die
wij uit onze ervaring afleiden? Zij berusten op de stilzwijgend aangenomen onderstelling, dat
de toekomst tot op zekere hoogte gelijken zal op het verleden. (....) Elke redeneering uit de
gegevens der ervaring kan teruggebracht worden tot het volgend schema: Ik heb meermalen
waargenomen dat het verschijnsel a door b gevolgd wordt; dus verwacht ik ook, dat in 't
gevolg a door b gevolg zal worden. De major, die er aan zou moeten toegevoegd worden, om
haar tot een syllogisme te maken, waarvan de juistheid onbetwistbaar zijn zou, luidt: Is een
verschijnsel a in 't verleden altijd door b gevolgd, dat wordt het ook in de toekomst altijd door
b gevolgd.'

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 165.
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tussen begrippen wordt uitsluitend bepaald door het non-contradictiebeginsel. Dus,
als het wel afo/racte £e/m/s zou zijn, dan zou de uitspraak 'een bepaald verschijnsel
wordt niet gevolgd door een bepaald ander verschijnsel' tegenstrijdig moeten zijn;
hetgeen niet zo is. Zw/fe/i wy dan zeggen dar de ervar/ng o«s mef dien mayor nee/C
bebend ge/naa£/?' De premisse of het oeginse/ dat de toekomst overeenkomt met
het verledcn kon volgens Hume ook niet op ervaring berusten. Immers, het kan wel
zo zijn dat men lot dusver heeft waargenomen dat een bepaald verschijnsel altijd
is gevolgd op een bepaald ander verschijnsel, en dus overeenkomt met het beg/rtse/
dat de toekomst overeenkomt met het verleden, maar het is de vraag of dit ook geldt
voor nog niet waargenomen gevallen. //oe A:o/wen wy dan aa/i de over/u/ging, die
o/ix I/I de versc/iynse/en een noodwendi'g verband doe/ aanne/nen fussc/ien nef
voora/gaande e« «ef vo/ge/ide, de oorzaßen en de gevo/gen ?* Hume had daar op
geantwoord, dat het ontstaan van de notie 'noodzakelijk verband' berust op de Arac/ii
dergevvoo/i/e. Dit laatste is weer gebaseerd op een associatief verband tussen ideeen
(ideas). Met andere woorden: het herhaald waarnemen dat een bepaald verschijnsel
volgt op ccn bepaald ander verschijnsel, leidt tot de gewoonte te verwachten dat beide
verschijnselen elkaar altijd zullen volgen."* ••,!'•"/.•

Spruyt acht Hume's afleiding van de notie 'oorzaafc en gevo/g' of 'causaliteit' uit
ervaring op grond van twee argumenten onaannenje/y'A: en o/tvo/doende/

Spruyts eerste argument tegen Hume's afleiding van de notie 'causaliteit' berust
op de kritiek die hij elders in de /Voeve op Hume's opvatting over de geesf of het
bewustzijn had geleverd. Voor Hume bestond het bewustzijn niet als een e"e"n/ietd,
zo betoogt Spruyt, maar louter als een verzameling van gewaarwordi'ngen en
aen£6ee/de« die via associatiewetten met elkaar zijn verbonden. Deze opvatting sloot
volgens Spruyt goed aan 01/ de nog in onze eei/tv zo ge/ie/de opva/f/ng, "daf de
me/isc/i /iie/s a/ide/5 fawf da/i zyne eigene voors/e///nge/j"/ Echter, hierdoor wordt
de betekenis van de notie 'voorstelling' miskend. Immers, het kenmerkende van deze
notie is dat een voorstelling altijd een fce/reWing op een voonverp impliceert.*

'cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 165. •;: - -•<••' >• .> ) , '
*cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 165. •
' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 165, 'Hoe komen wij aan dien verzwegen major?

Zeker niet door rcdeneering, want er ligt geen tegenstrijdigheid in de onderstelling, dat a ook
wel eens niet door b zou gevolgd worden. (...) Zullen wij dan zeggen dat de ervaring ons met
dien major heeft bekend gemaakt? Maar er werd gevraagd naar het beginsel, waarop alle
besluiten uit de ervaring rüsten. (...) Hoe komen wij dan aan de overtuiging, die ons in de
verschijnselen een noodwendig verband doet aannemen tusschen het voorafgaande en het
volgende, de oorzaken en de gevolgen? (...) Het is volgens Hume, de kracht der gewoonte,
m.a.w. een gcvolg van de idecenassociatie, die ons er toe brengt na het waarnemen van dc
oorzaak ook het gevolg te verwachten.'

'cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 168. • - •, •
' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 161.
* cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cil. p. 160, 'Natuurlijk is het niet de geest zelf, die bij Hume

bepaalt, wat waar en valsch zijn zal, want die gecsl, als eenheid, bestaat niet. Maar de
indrukken brengen volgens eigen wetten onze overtuigingen voort, en de geest is eene "groep
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Omdat Hume het bewustzijn had opgevat als een reeks z/e/iroesrawrfe/j of
subjectieve bewuslzijnstoestanden die geen verband houden met voorwerpen buiten
zulke toestanden, kan men dus niet spreken over object-betrokkenheid van voor-
slellingen, zo betoogt Spruyt. Ook Hume's verklaring van de notie 'causaliteit' berust
op deze opvatling over het bewustzijn. Spruyt grijpt Hume's opvatting daarom aan
om te concluderen dat die verklaring aan een bes/anayee/ van o/ize tennis Ae/
/fcara/c/er der otyec/iwte/f on/neem/, zonder we/A:e onze Aen/»'5 geen Dennis wag
nee/en.' Met andere woorden: Hume's verklaring leidt tot subjectivisme. Bijvoorbeeld
de uitspraak: 'de stool van een bal A tegen een andere bal B, leidt onder bepaalde
omstandigheden noodzakelijk tot de beweging van bal B' heeft geen betrekking op
subjectieve den^feeeWen o//nmi//ig<7i, maar op /oes/a/ide« w de ofc/ec/ieve »vereü.
Hume's causaliteitsleer bood echter geen verklaring voor veranderingen in de
wcrkelijkheid buiten het bewustzijn; en dat was nu juist wat moest worden verklaard.
Hume kon hier volgens Spruyt ook geen verklaring voor bieden, omdat hij het
bewustzijn had opgevat als een verzameling van z/eis/oe-stande/i die geen betrekking
hebben met voorwerpen buiten het bewustzijn. Dit heeft er toe geleid dat Hume de
voors/e//ing van een o6/ec/ie/6es/aand oorzaA:e/i/X: verband als een i//usie moest
opvatten.^

Zijn tweede argument tegen Hume's verklaring introduceert Spruyt met de
volgende vraag: (....) nee// /iy ons dan /en /nins/e eene aanneffie/yÄe ver£/ar/«g
gegeven van ne/ 0/1/5/aa/i der ///i/s/e, d/e ons aan een oorzate/y'A: verband /Msscnen
de dingen doe/ ge/oove/j ? Xa/i /ie/ /e/7, dar vvy, vo/gens de we/fen der zoogenaa/nde
ideee/iassoc/af/e, /ia de waar/iem/'/ig van /ie/ eene versc/iynse/een ander verwac/i/en,
den i/eu/e/geven /er verA:/ar//ig va// 0/15 oegr/p van een onveroreeAoaren causa/en
fcrtnd in de na/M«r, o//iever va/i de i//«sie, da/ wi/' zuö: een oegrip /leoften?' Ook op
dit punt schiet Hume's verklaring tekort, omdat de wetten van ideeenassociatie alleen

van gewaarwordingen en dcnkbeelden", wier inhoud in al hare deelen door den aard der
indrukken bepaald wordt. (...) (Hume's 7>ea//.se) is uiterst leerzaam, omdat het duidelijk
loonl, welke ongerijmde conclusies voortspruiten uit de nog in onze eeuw zo geliefde Stelling,
"dat de mensch niel anders kenl dan zijne eigene voorstellingen", wanneer men niet in het
oog houdt, dal het cigenaardige kenmerk der voorstelling bestaat in hare betrekking op een
voorwerp.' : < i . • « . > ;; • n . .< , , T - > - ;* =-»

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 168.
* cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 168-169, 'Zijn eigen verklaring is vooreerst onvol-

doende om dczelfde reden, die zijn gehcele stelsel onhoudbaar maakt. Zij ontneemt aan een
bestanddeel van onzc kennis het karakler van objectiviteit. zonder welke onze kennis geen
kennis mag hcclen. (...) Wanneer wij zeggen dat de stool van den eenen bal tegen den ander
onder bepaalde omslandighedcn noodwendig gevolgd wordt door de beweging van den ande-
ren bal. dan spreken wij niet over onze denkbeelden of meeningen, maar over toestanden in
de objectieve wereld. Hume verklaart niet wat verklaard moest worden. (....).... hij (ziet) ons
bewustzijn aan voor eene reeks van gewaarwordingen, d.i. van zielstoestandcn, die van nature
niet in betrekking staan met voorwerpen buiten hen. Hij houdt niet slcchts onze voorstelling
van een objectief bestaand oorzakelijk verband voor eene illusie, maar brengt elke andere
voorstelling, wicr inhoud niet door gewaarwordingen gegeven is, tot dezelfde rubriek.'

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 169.
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dan lol de notie 'noodzakelijkcausaal verband' kunnen leiden als natuurverschijnselen
elkaar volstrekt regelmatig zouden volgen. Echter, zo betoogt Spruyt, men neemt
de verschijnselen in de natuur niet als volstrekt regelmatig waar. De associatie van
ideeen kan daarom alleen resulleren in verwachtingen die in intensiteit varieren; dit
komt doordat bepaalde verschijnselen niet volstrekt regelmatig door bepaalde andere
verschijnselen worden gevolgd. Als men er van uitgaat dat kennis uitsluitend door
de wetten van ideeenassociatie ontstaat, dan zou dit alleen resulteren in verwachtingen
die zijn gebaseerd op het waarncmen van meer of minder sterke successieve
verbanden lussen verschijnselen. Spruyt acht het echter onmogelijk dat op grond
van zulke sterk wisselende ervaringen het rfenÄbeeW van het causaliteitsbeginsel of
de we/ W/i oorzaaÄ en gevo/g zou kunncn ontstaan. Immers, dit beginsel moet overal
en altijd gelden. Ervaring toont daarentegen altijd n/e«we sc/iynöare uiteom/m/ige/i
op deze regel. Als men meent dat het causaliteitsbeginsel via associatie van ideeen
ontstaat, dat weer is gebascerd op verschijnselen welke elkaar niet volstrekt regelmatig
volgen, dan kan het causaliteitsbeginsel niet algemeen geldig zijn. Dit vormt voor
Spruyt een onacceptabele conclusie, omdat het waarnemen van sc/iy/ifta/-e u/Zzo/ufe-
W//ge/i op het causaliteitsbeginsel er niet toe leidt dat men twijfelt aan de algemene
gcldigheid van dat beginsel. Spruyt concludeert hieruit dat het causaliteitsbeginsel
daarom niet voortvloeit uit de wetten van ideeenassocialie, maar «are« oorspro/jg
(m«e/j o/iz/eene/i ao/i /ie/ /ogtsc/i e/emen/ //i '5 /nensc/ien gees/.'

Met deze twee tegenargumenten veegt Spruyt Hume's afleiding van de notie
'causaliteit' uit de ervaring van talel. Echter, //«me /iee/z dws werAe/yA^ zooa/s /Can/
zeg/, 6y rfi/ onrferzoeA: ze// "geen /iieutv /ic/i/ gegeven", /waar /oc/i "een vonA:
ges/age/j", c/ie ee/i n/ez<tv //c/i/ /noes/ doen o/;/5/aa/i, zooaVa zy op a*e rec/i/e p/aa/s
vie/. Ge/uA:A:/g rfa/ wysgeer/ge gec/wc/i/en ee/i /nz/ia'er A:or/s/ona7g bes/aan /ie£>6en
rfon vo/i/ce/i. Wa/i///«/ne'5 wraags/j/AA:e/i /noes/e/i /neera*a/i t/er/igyaar o/yven /fggen,
voorrfa/ er /e/na/ia* A:w«/n, a7e /J/»J ez'ge/i/y'A:e /;e/eeA:e/its vers/onrf.^ De filosoof die
een nicuw licht op het causaliteitsvraagstuk wierp, was Kant.

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 169, 'Nu er echter zeer velc verschijnselen zijn, die
soms wel en dan wecr nicl door bepaalde andere verschijnselen gevolgd worden, kan de
ideeenassocialie slechts bewerken, dat er ondcr verschillcndc omstandigheden bij ons
verwachtingen ontstaan van zcer vcrschillende sterkte. Zoo de vorming van onze kennis
alleen plaats had onder den invloed van de wetten der ideeenassociatie (...) dan zouden wij de
successics in de natuur wel verdeelen in meer slandvastige en minder standvastige, maar het
dcnkbecld, dal de wet van oorzaak en gevolg altijd en overal zonder uitzondcring heerscht,
zou nooit kunnen ontstaan. De ervaring toont ons altijd weder nieuwe schijnbare uitzonde-
ringen op de wet van oorzaak en gevolg - gevolgen, wier oorzaken wij volstrekt niet kunnen
gissen; toestanden, wicr gevolgen gchccl anders uitvallen dan wij uit onze vroegere erva-
ringen meenden te mögen afleiden. Maar al die schijnbare uitzondcringen stören den mensch
volstrekt niet in zijne overtuiging, dat elkc verandering hare oorzaken moelen hebben. Zulke
eene overtuiging, die niet wijkt voor den invloed van de krachtigste idecnassocialie, moet
harcn oorsprong ontlcenen aan het logisch element in 's menschen gecst, en niet aan de
ideeenassociatiezelve.' ... ,.,•>» , . .-, i.!i,'i)

'cf. Spruyt, C.B. (1879),op. cit. p. 171. .-.• ;> . / .' . i • ^ ' ' ! ' i
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Nadat Spruyt een weergave van Kants kenleer heeft gegeven, neemt hij de
gelegenheid te baat om bij monde van Kant nogmaals zijn opvatting te demonstreren
dat men de notie 'causaliteit' niet uit de ervaring kan afleiden. IVi/' Zie/jöe« reeds
vroeger de a/7e/d/«g va« /ie/ caHsa///e/7s6egr/p «if de ervari/ig ziagegafl«, e/i gez/e/i
rfa/ die a/7eidi/ig «ie/ a//ee« /of d«.s verre rais/uA:/ is, maar «if de« aard rfer zaaA a//(/</
m«/uW;e/i za/.' Spruyt heeft hier vooral zijn weerlegging van Hume op het oog;
evenzogoed zou men daarbij ook kunncn denken aan zijn eerdere kritieken op
Opzoomer, Van der Wijck en Huet. Ook zij hadden immers getracht om de notie
'causaliteit' uit ervaring af te leiden. Spruyt had daar herhaaldelijk de opvatting
tegenover gesteld dat men deze notie als een aange^ore/i waar/ie/ni/igsvomi moest
beschouwen.

In de /Voeve heet hel dat in het hoofdstuk 7ra«.sce/ideH/a/e j4/ia/y/i£ van Kants
ATnY/A: rfer re/Vie« Vernw«//, in het bijzonder in het hoofdstuk Grw/idsa/ze des reinen
Viers/a/ides, een bewijs werd gegeven voor de Stelling dat ervaringsoordelen alleen
mogelijk zijn als men daarbij waarrtemi/igsvorwew, a/jr/omc/ie over/u/gt/ige/i of
de/iA^>or/7ie/j onderstelt. Een van die de/i£vor/we/i is de notie 'causaliteit'. Spruyt merkt
op dat het hoofdstuk 7ra/i.sce/ide/j/a/ey4rta/}'//A: van a//e /loo/ds/uMe« rfer
verreweg /ier mo&<7//A /̂e w en hij wil daarom /it'/ ec/i/e /nt?/aa/ van d
sc/ieö/en e« fceproeve/i /Ca/i/ fee/er te vers/aa« rfan Ay zic/i ze//ver5/flfl« /iee//.' Van
gebrek aan moed kan men Spruyt in elk geval niet betichten.

Kant had in de /Cr/7/A vier grondslagen (Gru/idso/ze) van het zuivere verstand
(re/ne Vers/a/w/) aangegeven: de axioma's van de aanschouwing (Ario/ne/i der
/4«5c/ia/////ij?), de anticipaties van de waarneming (/4/i/iz/pa/io/i(?/i der Wa/ir/je/w/iM/ig),
de analogieen der ervaring (/Wia/ogie/i der £r/o/ir«/ig) en de postulaten van het
empirische denken (Po5/«/a/e des e/npirtsc/ie/i De«/:e/i5). Vooral de analogieen der
ervaring zijn van belang voor Kants causaliteitsopvatting. Het beginsel van zulke
analogieen luidt dat ervaring pas mogelijk is door de voorstelling van een
noodzakelijk verband tussen waarnemingen.' Ervaring is kennis van objecten die
door waarnemingen tot stand komt. Het ordencn van objecten in de tijd kan alleen
plaatsvinden door een begrip a priori dat waarnemingen noodzakelijk met elkaar
verbindt/* Kant had vervolgcns drie modi van tijd onderscheiden: de permanentie
in de tijd (Be/i«rr//cMt'/7), het volgen in de tijd (Fo/ge) en het tegelijkertijd bestaan
(Z«g/eic/j5e//i). Hieruit had hij afgeleid dat er drie tijdsverhoudingen tussen de
verschijnselen ondersteld moeten worden die aan iedere ervaring vooraf gaan en

' c f . S p r u y t , C . B . ( 1 8 7 9 ) , o p . c i t . p . 1 8 9 . -* * " • ' -" -'- • • • - - ^ •>*• - • * > • • • • .
'cf. Spruyl, C.B. (1879), op. cit. p. 181.
' cf. Kant, I. (1787^), op. cit., B-uitgavc, p. 218, 'Das Prinzip derselben (Analogien der Er-

fahrung) ist: Erfahrung ist nur durch die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung der
Wahrnehmungen möglich.'

* cf. Kant, I. (1787'), op. cit., B-uitgave, p. 219, 'Da aber Erfahrung ein Erkenntnis der
Objekte durch Wahrnehmungen ist ( ) so kann die Bestimmung der Existenz der Objekte in
der Zeit (...) nur durch a priori verknüpfende Begriffe geschehen.'
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ervaring mogelijk maken.' De analogieen der ervaring zijn regels a priori die de
tijdsverhoudingen tussen verschijnselen bepalen.* De tweede analogie der ervaring
betreft de grondslag van het volgen in de tijd volgens het causaliteitsbeginsel: alle
veranderingen geschieden volgens de wet die oorzaak en gevolg met elkaar verbind^
In de Proeve sluit Spruyt nauw aan bij Kants tweede analogie van de ervaring, hetgeen
blijkt uit het volgende. ,i ^f.,• o;^a^V::.v • >« ..«J::-VL-;<•; . «•>*, >

Spruyt gaat er van uit dat men bepaalde causale overtuigingen heeft die a priori
zijn. Zo is men er van overtuigd dat er tussen waargeno/we« oft/ecte/» causale relaties
bestaan. Bovendien acht men het een «ood!ztfA:e///£e waor/ietd dat een gelijke toestand
in alle gevallen wordt gcvolgd door een zelfde tweede toestand. Ook gaat men er
van uit dat bij gelijke omstandigheden altijd gelijke gevolgen optrcden. Al met al:
tussen omstandigheden en gevolgen is er niet alleen sprake van het volgen van
verschijnselen, maar van een noodzakelijk volgen van verschijnselen.'' /n ^e/i woor^
wy /«atei m i o«<ferrc7ieid tosc/ie/i pos/ en propter, aldus Spruyt.'

Echter, het noodzakelijk volgen van verschijnselen kan men niet afleiden uit
gewaanvor<#wge/j, waardoor men ofe/ec/en in de buitenwereld kent. Als men zieh
strikt zou houden aan een beschrijving van de sufe/eefieve /oesraflt/e« van het
bewustzijn, dan kan men bijvoorbeeld alleen zeggen dat men een gewicht heeft zien
vallen, nadat men heeft waargenomen dat de plank waar het gewicht op lag, brak;
<#/ z's a//«, wa/ o/ize gewaarwori/iflgefl ows /wec/erfee/e/i, o/s/n7tf ge/10/nen, reecis
vee//neer rfan zy 0/15 werfetfee/e«.'' Men beweert namelijk dat het breken van de plank
de oorzaaA is van het vallen van het gewicht. Met andere woorden: men is er van

' cf. Kant, I. (1787*), op. cit., B-uitgave, p. 219, 'Die drei modi der Zeit sind Beharrlich-
keit, Folge und Zugleichsein. Daher werden drei Regeln aller Zeitverhältnisse der Erschei-
nungen (...) vor aller Erfahrung vorangehen, und diese allererst möglich machen.'

* cf. Kant, I. (1787*), op. cit., B-uitgave, p. 220, '.... alle empirische Zeitbestimmungen
(müssen stehen) unter Regeln der allgemeinen Zeitbestimmung, und die Analogien der
Erfahrung müssen dergleichen Regeln sein.'

' cf. Kant, I. (1787^), op cit., B-uitgave, p. 232, 'Grundsatz der Zeitfolge nach dem
Gesetze der Kausalität. Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung
der Ursache und Wirkung.'

•* cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 188, 'Wij gelooven, bijv. aan het beslaan van een
verband van oorzaak en gevolg tusschen de waargenomen objeeten. Wij houden het voor eene
noodzakelijke waarheid, dat een zelfde toestand altijd en overal door een zelfden tweeden
toestand gevolgd wordt. Wij zijn er van overtuigd, dat volmaakt gelijke omstandigheden altijd
en overal volmaakt gelijke gevolgen moet hebben. Wij meenen derhalve dat er tusschen die
omstandigheden en hare gevolgen niet slechts eene successie, maar eene noodwendige
successie bestaat.'

• cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 188.
* cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 188-189, 'Nu vinden wij echter in de gewaarwording-

en, die ons met de objeeten der buitenwereld bekend maken, zulk een noodwendig volgen
niet. Houden wij ons bij de beschrijving van den loop der subjeetieve loestanden in onzen
geest, dan kunnen wij alleen zeggen dat wij een gewicht hebben zien vallen, nadat wij de
plank, waarop het gewicht stond hebben zien breken. Dit is alles, wat onze gewaarwordingen
ons mededeelen, of, strikt genomen, reeds veel meer dan zij ons mededeelen.'
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overtuigd dat onder gelijke omstandigheden het breken van de plank niet alleen in
het verleden de oorzaak was, maar ook in de toekomst de oorzaak zal zijn van het
vallen van het gewicht. Uit de sufe/ec/ieve opvo/ging van gewaarwordingen wordt
daarom geconcludeerd dat zo'n opvolging van toepassing is op een aaneensc/iaÄe/ing
van foes/a/ioWi /n o6/ecten. De causaliteitswet a priori transformeert de sub/ecfieve
o/jvo/gi/ig van gewaarwordingen tot een causale relatie tussen objecten die buiten
het bewustzijn bestaan.' In Spruyts woorden: oVen ftanrf va« oorzaaA: en gevo/g Ano
o«s vers/a/irf«// eigen m/daWen /Hssc/ien ae /of ofe/ecte/i
en. £n a7e /i«naW/ng van nef vertfa/K/ is eene o'er wyzen,
opvo/g/ng tfer gevvaarwwaV/ige/i I'/I o/is /of eene ofe/ec//eve verfe/m/i/ig va/i a7/ige/>
Iw/fe/i ons maa^.^ Het causaliteitsbeginsel a priori zorgt er dus voor dat een
subjectieve reeks gewaarwordingen op objecten worden betrokken.

, s i ; y . i m

Samengevat komt Spruyts argumentatie in hoofdlijnen op het volgende neer. Filosofie
is gericht op het onderzoeken van de "rechtsgeldigheid" van ervaring; zo luidt Spruyts
filosofische credo. Hierbij sluit hij expliciet aan bij Kants /Cn'ftA: o'er remen Verm//»/?,
en vooral bij diens Stelling dat in het denken de voorwaarden a priori voor de
mogelijkheid van ervaring liggen besloten. Ten aanzien van het causaliteitsvraagstuk
volgt Spruyt in de /'roeve twee sporen. Eerst levert hij kritiek op Hume's
causalitcitsleer. Vervolgens sluit Spruyt zieh aan bij Kants tweedc analogie der
ervaring.

Spruyt formulcert allcreerst twee argumenten tcgen Hume's alleiding van de notie
'causaliteit' uit ervaring.

Het eerste argument van Spruyt luidt dat Hume's afleiding is gebaseerd op de
gedachte dat het bewustzijn louter bestaat uit een verzameling van subjectieve
bewuslzijnstoestanden. Zulkc toestanden houden geen verband met voorwerpen
buiten het bewustzijn. Men kan daardoor niet meer spreken over de objeet-
belrokkcnheid van voorstellingen. Hume kon zo doende de notie of voorstelling van
'causaliteit', opgevat als een objectief verband tussen verschijnselen, slechts als cen
illusie beschouwen. Echter, het ging er juist om, om te verklären hoe men deze notie
als een objectief verband tussen vcrschijnselen kon opvatten. Dit heeft Hume niet
v e r k l a a r d . .,-; v - - • " ; ? • • > • ? „ • • : < . •,;•.••.. !- . , :<. > - . - i • , ; - . : - . - j - < w y r : b , b ' v f - > : i r . - - ^ s f f i v : » * ) - * . ' - .f ;••

' cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 189, 'Doch wij zeggen iets geheel anders. Wij
bewcren dal het vallen van hel gewicht veroorzaakt werd door het breken van de plank.
Daarmcde bedoelen wij, dat wij overtuigd zijn, dat het breken van eene dergelijke plank,
wanneer de omstandigheden gelijk staan, in het verleden steeds gevolgd is, en in de toekomst
steeds gevolgd zal worden door het vallen van het gewicht dat er op stond. Op grond van de
subjectieve opvolging onzer gewaarwordingen besluiten wij tot ecne aaneenschakeling van
toestanden in de objecten, wier waarheid niet alleen door ons, maar evengoed door elken
anderen waarnemer zal moeten erkend worden.' ' ' • '

*cf. Spruyt, C.B. (1879), op. cit. p. 189. r .,!.
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Spruyts tweede tegenargumcnt komt er op neer dat men de notie 'noodzakelijk
causaal verband' niet uit de wetten van ideeenassociatie kan afleiden. Dit zou alleen
maar kunnen als natuurverschijnselen elkaar volgens een uniform patroon zouden
volgen, hetgeen niet het geval is. Het enige waarin zulke wetten kunnen uitmonden
is kennis van associatieve verbanden die wat sterkte betreft van elkaar verschillen.
Spruyt acht het onmogelijkom het causaliteitsbeginsel te baseren op zulke wisselende
ervaringen, omdat dit beginsel algemecn geldig moet zijn. Hij concludeert dat de
oorsprong van het causaliteitsbeginsel daarom niet gezocht moet worden in de
associatie van ideeen; het causaliteitsbeginsel moet daarentegen worden opgevat
als een logisch element van het denken.

Spruyts eigen causaliteitsopvattingsluit goeddeels aan bij Kants tweede analogie
der ervaring. Men gaat uit van het bestaan van bepaalde causale overtuigingen, zoals
het besef dat bij gelijke omstandigheden gelijke gevolgen optreden. Tussen zulke
omslandigheden en gevolgen kan men echtergeen noodzakelijk verband waarnemen.
De causalileitswet a priori transformeert de subjeetieve opeenvolging van gewaar-
wordingen van verschijnselen tot een voorstelling van een objeetieve relatie tussen
verschijnselen. Het verstand zorgt er derhalve voor dat subjeetieve gewaarwordingen
op objeeten worden betrokken.

De AVoeve is opvallend anders van toon en anders gericht dan Spruyts artikelen uit
1871 en 1873. Waar Spruyt bijvoorbeeld in 1871 en 1873 nog direct ingaat op
Opzoomer, Van der Wijck of Huet, laat hij hen in 1879 links liggen. In plaats daarvan
rieht hij zieh rechtstreeks tot Hume of Kant. Met andere woorden: het historische
referentiekader van de discussies wordt verbreed.

Ook valt het op dat Spruyt in 1879 eindelijk een directe, maar nogal summiere
argumentatie geeft voor de Stelling dat de notie 'causaliteit' en het causaliteilsbeginsel
aangeboren zijn. Het belangrijkste argument hiervoor is overigens rechtstreeks
ontlecnd aan Kants bewijsvoering bij de tweede analogie der ervaring. Echt nieuwe
en originele argumenten, anders dan die Kant naar voren had gebracht, komen in
de /Voeve niet naar voren. Bovendien kan men opmerken dat Kants bewijsvoering
bij de tweede analogie der ervaring veel subticler is dan Spruyts parafrase hiervan.

Spruyt prcsenleert de f roeve als een objeetieve beschrijving van de geschiedenis
van een filosofisch vraagstuk, maar dat is het niet. Hoewel het bock zeer informatief
is, mag het niet worden gezien als pure geschiedschrijving. De weergave van vcel
opvattingen wordt namelijk sterk gekleurd door Spruyts voorkeur voor een kantiaans
georicnleerde denkwijzc. Het meest duidelijk komt dit naar voren in Spruyts
bespreking van en kritiek op Hume's causaliteitsleer.

Ten slotte: interessant is de karakterisering die Spruyt in het slotwoord van de
Proeve geeft van de wijze waarop filosofie beoefend moet worden. Hiermee neemt
hij expliciet afstand van het empirisme van Opzoomer en Van der Wijck en het
positivisme van Huet. Spruyt keert de methodologische uitgangspunten deze denkers
om. Ervaring spcclt wcliswaar een belangrijke rol bij het ontstaan van kennis, maar
men mag niet voetstoots aannemen dat ervaring betrouwbaar is. Het doel van
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filosofisch onderzoek is, volgens Spruyt, na te gaan wat de geldigheid is van
ervaringsuitspraken.

< " > • • ; • . • ) ! . ! • : . ; . 1 - .

Niet alleen door zijn artikelen uit 1871 en 1873, maar ook door de Proeve komt het
gedachtengoed van Kant in de causaliteitsdiscussies steeds duidelijker naar voren.
Dit bctreft voornamelijk Kants hoofdgedachte die er op neerkomt dat ervaring door
begrippen a priori mogelijk wordt gemaakt. Om met Spruyt te spreken: de /ogisc/ie

in het denken. , ^ * i .•„ / u ;-y>* cr jnsy.v ; ^ ^>f us> ->M>,

In de volgende twee hoofdstukken wordt nagegaan welke posities Pierson en
Heymans innamen ten aanzien van de rol van zulke logische elementen in het causale
denken. - - - • • • - . • • • - • • . - • • - • •
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IV. PIERSON VERSUS SPRUYT

sib rvi'j •" i > o';

Pierson wordt tegenwoordig vooral beschouwd als vooraanstaand 19de eeuws
letterkundige en als een gerenommeerd cultuurhistoricus. Vreemd genoeg was en
is hij als lilosoof minder bekend. Toch komt hij in zijn filosofische geschriften als
een zeer scherpzinnig en radicaal denker naar voren [Van Dooren, 1983].

Piersons intellectuele wortels liggen in het Utrecht van Opzoomer. Tijdens zijn
Studie theologie werd hij sterk beinvloed door diens vorm van empirisme. In 1863
werd hij wellicht daarom als kandidaat naar voren geschoven om de Groningse
hoogleraar F.C. de Greuve op te volgen. Echter, in plaats van Pierson werd
Opzoomers protege Van der Wijck benoemd. Omdat Pierson zieh niet meer kon
verenigen met de protestantse geloofsleer, brak hij in 1864 definitief met de kerk.
Het jaar daarop week hij uit naar de universiteit van Heidelberg. In de periode 1865
tot 1874 volgde hij colleges bij Helmholtz en Bunsen en werd hij daar tevens Pn'var
Dozen/. Ten slotte aanvaardde hij in Heidelberg een benoeming tot buitengewoon
hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis [Van der Veen, 1997]. De stichting van de
Universiteit van Amsterdam maakte het mogelijkom Pierson in 1877 het ambt van
hoogleraar in de esthetica en kunstgeschiedenis aan te bieden. Tot zijn dood in 1896
bleef hij aan deze universiteit vcrbonden.

Pierson vatte zijn taak als hoogleraar in de kunstgeschiedenis ruim op. Hij
doceerde niet alleen over de geschiedenis van de kunst en literatuur, maar hij
onderzocht ook de filosofische grondslagen van de esthetica. Wysgeeng o/itferzoeA:.
/Cn7/5c/ie pro/egome«o van esf/ie/ie/fc (1882) was daarvan het resultaat.

De directe aanleiding voor dat boek was de zojuist versehenen Proeve van zijn
Amsterdamse collega Spruyt, een geac/i/ vatfer/antfoc/i wy'sgeer, die een pleidooi
had gehouden voor Kants kritische filosofie. Spruyt had vooral de gedachte over
het voellicht willen brengen dat ervaring door fogisc/ie e/emen/en in het denken wordt
bepaald. Piersons oordeel over deze kantiaanse denkwijze is niet mals. In scherpe
bewoordingen beoordeelt hij Kants en daarmee ook Spruyts filosofie als een

. Hij beschouwt Spruyt als d6 Nederlandse vertegenwoordiger van het
raf/o/ia/ü/ne'/ een s/n</£e/ft/o£ dat uit de weg moet worden gcruimd.

Kants denkwijze kwalifieeert hij als een rfoorfenc/ Zn/e//eA:fMa//5/ne dat het zieht
belemmert op een ftevra/igertrfe esz/ie/iVA.̂  Sterker nog: het is een /roos/e/ooze denk-

' cf. Pierson, A. (1882), Wysgeeng o/irferzoe/t, p. 63, 'E6n der meest bezadigde en meest
overtuigde aanhanger van Kant in dit vaderland is zeker de auteur van de Proeve.'

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 4-5. .
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wijze, een ver/am/nem/e tvysfcegeerfe, waarbi/ efe esf/iefieA: moe^ Atvi/'/ie/t en onder-

In Wysgemg o/ic/erroeA: heet het dat men esthetica als een onderdeel van meer
algemene filosofische theorieen moet opvatten. Dit betekent dat de beginselen die
in zulke theorieen naar voren komen ;ia/Hu/7i/£ invloed hebben op esthetica. Daarom
wil Pierson in dat boek en£e/e ivysgeer/ge öegnppen nader (...,) toeWe«^: 'rede',
'verklaring', 'waarheid' en ten slotte ook 'oorzaak'.

Na Picrsons overlijden in 1898 herdenkt Van der Wijck hem in een uitgebreid
artikel dat verscheen in de serie Mannen en vroMwe/i van feetee^ents in onze dagen.
Hierin constateert hij dat W7/sgeeng onderzoeA: een van Piersons lastigste en,
misschien daarom, minst gelezen geschriften is. Dit is volgens Van der Wijck vooral
te wijten aan Piersons stijl van redeneren. Pierson was een meesfer in de £unsf om
/ngewtMeWe ra/evoeringen zoo i/if e/£anJer re ra/e/en, rfa/ er van net wee/se/ niete
rfa/i /osseen onza/nen/iangendedraden overo/eve/i. (....) 7bc/i is Piersons aytreArende
Jfcri/ieA: /eerzaam i/j nooge /na/e. (....) Met u/f/ie/ne/td gevo/g w//s/ a*e voor/rejJfe/i/Ae
s/i/ist 0/7 a*e voe/ange/s en A:/e/n/ne/i, waa/7M«fe /ie/ ve/a* o'er wi/soegeer/e ftezaaia*
is/ In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe Pierson zichzelf door het filosofische mijnen-
veld van het causalitcitsvraagstuk loodst.

Pierson rekent eerst af met Spruyts kantiaanse causaliteitsieer. Hij tracht Spruyts
causaliteitsopvatting de genadeslag toe te brengen door te wijzen op inconsistenties
in het bewijs bij Kants tweede analogic der ervaring. Hiermce dringt hij door tot de
kern van dc zaak. Immers, Spruyt had in de Praeve het filosofische lot van zijn eigen
causaliteitsieer verbunden aan de geldigheid van Kants tweede analogic De Kant-
kritiek van Pierson vormt daarom een bclangrijk onderdeel van zijn argumentatie-
strategic om de geac/?<e voder/andsc/i wi/sgeer Spruyt te weerleggen.

Nadat Pierson een aantal fatale zwakheden in Kants tweede analogie der ervaring
hecft aangetoond, waardoor hij tegelijkertijd de zwakte van Spruyts causaliteitsieer
hceft blootgelegd, onderwerpt hij ook Hume's notie 'oorzaak' aan een kritisch
onderzoek. Een belangrijk element in Piersons kritiek is dat zowel Hume, Kant als
Spruyt impliciet of expliciet onderstellen dat de notie 'causaliteit' of 'oorza£e/i//;
ver6a/ia* gelijk is aan een Vasfe vo/goraV. Pierson verwerpt deze onderstclling, omdat
het bij causaliteit helemaal niet gaat om het ordenen van verschijnselen in de tijd.
Hij pleit er daarom voor het spreken in termen van oorzaken en gevolgen geheel af
te schaffen en om verschijnselen alleen te verklaren door uitsluitend gebruik te maken
van natuurwetcnschappelijke termen. Pierson sluit zijn beschouwing over het
>vi/sgeerige fcegnp 'oorzaak' ten slotte af met een analyse van een misvatting die ten
grondslag ligt aan de betckenis die doorgaans aan de notie 'oorzaak' wordt

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 7.
' *cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 2. -' - • •' •••••'-••-' - •" •• ' '

' cf. Wijck, B.H.C.K. van der (1898a), 'Allard Pierson'. In: Afamie/i e/i vrouwen van
/e<?Jtf/»'s HI o/ize rfage;i, p. 271-272.
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toegeschreven en met een beschouwing over de "klassieke" misvatting dat de notie
'oorzakelijk verband' een /yt/iorde zou impliccren.

:-;;-i?:W/ iiri -TV';.".••<;

1. PIERSONS KRITIEKOP SPRUYT ,,..,, ;- „. <v,, ^ ,

Spruyt had in de Proeve geconcludeerd dat het causaliteitsbeginsel a priori het
subjectieve volgen van gewaarwordingen omvormt tot een causale relatie tussen
waargenomen objecten die buiten het bewustzijn bestaan. De argumenten voor een
gelijksoortige conclusie had Kant aangegeven in de bewijsvoering bij de Grundsätze
des rei/ie/i Verstandes, en in het bijzonder in zijn bewijsvoering bij de tweede
analogie der ervaring. Deze analogic luidt dat de grondslag van de tijdsorde (Zeii/b/ge)
van voorstellingen volgens de causaliteitswet (Geseü der Aüausa/itäl) verloopt: alle
veranderingen geschieden volgens de wet die oorzaak en gevolg (£/rsac/ie u«d
WwAi//!̂ ) met elkaar verbindt.'

Het tf/*ui£e/6/o£ dat Pierson eerst uit de weg wil ruimen is de opvatting dat het
causaliteitsbeginsel a priori of een de/iAvor/M zou zijn. Met dit doel voor ogen
formuleert hij drie argumenten tegen Kants bewijsvoering bij de tweede analogie
der ervaring. Piersons weerlegging van Spruyt loopt dus via een kritiek op Kant.

Kritiek op Kants tweede analogie der ervaring
Pierson wijst er allereerst op dat Kants bewijsvoering niet aansluit bij de analogie
die hij had willen bewijzen. Immers, Kant was er van uitgegaan dat alle veranderingen
optreden volgens de wet die oorzaak en gevolg met elkaar verbindt: de we/ van
oorzaaß en gevo/g. Echter, was Kants eigenlijke doel niet om aan te tonen dat alle
veranderingen noodzakelijk volgens deze wet optreden, zodat zij het voorwerp van
wete/isc/iap kunnen zijn? Pierson leidt uit deze retorische vraag de conclusie af dat
het Kant niet ging om het feit dat verschijnselen door het causaliteitsbeginsel met
elkaar worden verbonden. Kant vond het daarentegen kennelijk veel belangrijker
om aan te tonen dat dc Autegorie van oorzaaA: en gevo/g voor de wetenschap onmis-
baar is.^

Uit Kants bewijsvoering blijkt verder dat waarnemingen elkaar altijd volgens
een regel a priori zouden moeten volgen. Zo'n regel moet er voor zorgen dat
waarnemingen noodzakelijk met elkaar worden verbonden. Als men zou onderstellen
dat er niet zo'n regel was, dan zou de volgorde van de waarnemingen in de tijd puur
subjectief zijn. Met andere woorden: men houdt dan uitsluitend een spe/der voors/e/-

' cf. Kant, I. (1787^), op cit., B-uitgave, p. 233-234.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 238, 'Gesteid werd: alle veranderingen grijpen; bewe-

zen werd (in het gunstigste geval): alle veranderingen moeten plaatsgrijpen naar de wet van
oorzaak en gevolg, om voorwerp van wetenschap te kunnen zijn. (Het) blijkl dat het Kant niet
om verbonden zijn naar de wet van oorzaak en gevolg te doen is, maar om de onmisbaarheid
van de kategorie: oorzaak en gevolg.' , ..,. . , . . , , . . - . , - . ,. . , ,
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/wge/i (Sp/e/der Vbrs^//«ngen) over, dat geen enkele relatie met een object kent.'
Echter, zo vraagt Pierson zieh af, wil Kant met zijn bewijsvoering eigenlijk wel
aantonen dat de causaliteitswet voors/e//mge/j met elkaar verbindt? Is het niet eerder
zo dat hij daarmee wil bewijzen dat de causaliteitswet vera/i^er/ngen zelf met elkaar
verbindt? In Piersons woorden: is dit wel een bewijs da/ er verWntflng naar a*e £au-

is, en we/ m i ver0//i£#/jg /»ef van onze voor5te////ige«, maar va/i
ze/ve?* En, zo betoogt Pierson verder, als Kant al een bewijs had

geleverd dat betrekking heeft op voorstellingcn, dan kan men dit bewijs zeker niet
waterdicht noemen. Immers, als Kants bewijs dat zou zijn, dan zou het in elk geval
de /noge/yMeid mocten uitsluiten dat men op ta//ooze wyzen probeert om een
volgorde in de voorstellingen aan te brengen. Kant was van mening dat dit op slechts
e"e"n manier kon gebeuren. Pierson wijst echter op het feit dat men op verschallende
manieren voorstellingen met elkaar tracht te verbinden, en ook dat men zulke relaties
tussen voorstellingen vervolgens vaak weer opzij zet omdat zij o/ifcru/^fcaar blijken
te zijn. Het is bovendien mogelijk dat men voor bepaalde voorstellingen een volgorde
vindt die wel blijkt te werken, omdat deze kennelijk aan o/ize 6eAoe/te voldoet.' Met
andere woorden: bij het ordenen van voorstellingen is men helemaal niet gebonden
aan een bepaalde volgorde die door de causaliteitswet zou worden gedicteerd. /£
voor my geraaA: /e/Äens me/ /Caw/ w ee« wor/ ver/»vy/e//ng. / /y w/p/ zoo sne/ over
rfe e/gen/y'A:e moei/yWieW Ami, </a/ /A: er n/e/ a//ytf gerus/ o/? go, OHtt/e/yA: /e zu//e/i
z/e/i wanr e/i wa/i/ieer Ay wa/ rfoe/.*

Het aangrijpingspunt voor Piersons tweede tegenargument is Kants opvalting
dat de verbeeldingskracht of het synthetisch vermögen een belangrijke rol speelt bij
het bepalen van een vaste ordening van twee voorstellingen in de tijd. Men zou
daarom verwachten dat de verbeeldingskracht ook een rol zou speien bij het verbinden

' cf. Kant, I. (1787^), op <-jt., B-uitgave, p. 239-240, 'Man setze, es gehe vor einer
Begebenheit nichts vorher, worauf dieselbe nach einer Regel folgen miisste, so wäre alle
Folgen der Wahrnehmung nur lediglich in der Apprehension, d.i. bloss subjektiv, aber
dadurch gar nicht objektiv bestimmt, welches eigentlich das Vorhergehende, und welches das
Nachfolgende der Wahrnehmungen sein müsste. Wir würden auf solche Weise nur ein Spiel
der Vorstellungen haben, das sich auf gar kein Objekt bezöge, d.i. es würde durch unsere
Wahrnehmungen eine Erscheinung von jeder anderen, dem Zeitverhältnisse nach, gar nicht
unterschieden werden; weil die Suksession im Apprehendieren allerwärts einerlei, und also
nichts in der Erscheinung ist, was sie bestimmt, so dass dadurch eine gewisse Folge als
objektiv notwendig gemacht wird.'

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 238-239.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 239, 'Hoe kan dit de mogelijkheid uitsluiten, dat wij

eerst het brengen van een volgorde in onze voorstellingen op tallooze wijzen hebben
beproefd; even dikwerf de aangenomen volgorde volkomen onbruikbaar hebben gevonden,
om cindelijk ten aanzien van een zeker en vrij beperkt aantal voorstellingen (..) die volgorde
te vinden, waarmede wij iets konden uitrichten, omdat zij aan onze behoefte voldeed? (....)
Maar wanneer iemand de waarachtigheid van de kategorie van oorzaak en gevolg belooft te
zullen bewijzen, moct hij het ons onmogelijk maken eene hypothese te vormen, gelijk aan die,
waaraan hier met een woord herinnerd werd.'

M . Pierson, A. (1882), op. cit. p. 239. ' - • i-. : : -
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van de afzonderlijke delen waaruit ödn voorstelling is opgebouwd. Dat blijkt echter
niet zo te zijn, omdat zo'n verbinding volgcns Kant spontaan zou ontstaan. Met andere
woorden: in beide gevallen speelt de verbeeldingskracht cen rol; echter, bij het
verbinden van twee voorstellingen bewerkt deze een vaste ordening in de tijd tussen
zulke voorstellingen, terwijl zij in het geval van de afzonderlijke delen van een enkele
voorstelling alleen leidt tot een spontane verbinding tussen zulke delen. Pierson
concludeert hieruit dat Kant de objeetieve ordening van voorstellingen baseert op
voorstellingen die toevallig tot stand zijn gekomen. Pierson werkt dit tegenargument
als volgt uit.

f Kant had het waarnemen van een successie van verschijnselen geanalyseerd als
een verbinding van waarnemingen in de tijd; zo'n verbinding is het resultaat van een
synthetisch vermögen. Het verbinden van waarnemingen is /»'er, volgens Kant, niet
uitsluitend het werk van de zintuigen en de aanschouwing. Pierson grijpt het woord
7»er' aan om te concluderen dat het verbinden van zintuiglijke gewaarwordingen
tot een enkele waarneming kennelijk wel alleen voor rekening van de aanschouwing
komt. Hij vraagt zieh namelijk af/ioe /A: ee/i verscnyVj.se/ (£an) waar/jemen, zonder
reeos da< verfcmde« van geH'aarwort//>jgen te /leftfcen foegepasf ?' De crux ligt dus
in het woord '/»'er'. Kant was van oordeel dat waarnemingen ontstaan door het
verbinden van zinluiglijke gewaarwordingen; dat gebeurt vanzelf. In Piersons termen
komt dit neer op /ie/ wer/t ra/i zmne« en 5/?o/»ane voors/e///>Jg. Pas als het gaat om
het ordenen van voorstellingen in de tijd, zou dat dit volgens Kant echter gebeuren
door een byzontfer sy/»/iei/sc/i ver/woge//.^ Echter, zo vraagt Pierson zieh af, waarom
is /»er de verb/wc/mg ie/s anders da/i wa/ zy eWers is?* Met andere woorden: wat
is het verschil tussen het verbinden van waarnemingen en het verbinden van de delen
van een waarneming? Het gaat bij Kant kennelijk om twee soorten verbanden: het
verband tussen waarnemingen en het verband tussen de delen van een waarneming.
De cnige verklaring die Pierson kan bedenken, is dat Kant al eerder had aangenomen
dat voorwerpen die de zintuigen prikkelcn voor een deel vanzelf leiden tot voorstel-
lingen en voor een deel daardoor het denken activeren/ Maar, zo merkt hij op, is

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 240.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 240, 'Keeren wij nog eens terug tot dat zoogenaamde

bewijs weder, en houden wij den wijsgeer staande juist bij het punt waar hij den sprang
waagt: "/c/i «e/i«e »va/i;-, rfa^s £Vsc/iewiM/ige/i au/e/'/ia/ider /o/ge/j. /c/i ve/A/iü/j/e a/50 z»ve/
Wa/i/vie/i/mi/ige/i;'/; rfer Ze/V. VerAr/iüp/w/ig is/ £e//i WerA <fcs 6/o55e;i S/'w/ies ««rf rferA/wc/iau-
u/ig, so/it/cv /i/'er (/e/ we//) rfas /Vorfucf e/Vies 5y;i(/ie/(jc/te/i Ver/no'ge/t e;iz." Voor ons doel
genoeg. Bij het woord: hier moeten wij stilstaan en Kant doen stilstaan. Het antwoord ligt in
het woordje: hier. Dat ik waarneem, geschiedt door een verbinding, maar deze verbinding is
bij Kant het werk van zinnen en spontane voorstelling. Wanneer ik evenwel iets in een
bepaaldc tijdsorde waarneem, onderstelt dit iets anders dan zinnen en spontane voorstelling,
want hier is de verbinding het werk van een bijzonder synthetisch vermögen!' «r.^: ,̂ . • : -

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 240-241.
•* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 241, 'Gegenstände die unsere Sinne rühren, theils von

selbst Vorstellungen bewirken, teils unsere Verstandesfahigkeit in Bewegung bringen.'
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d/7 n/eJ zw/vere vw//eA:eur, d/e z/c/i c/a« ooA: /la/uur/y'A wreeA:/?' si- >;,
Zoals gezegd had Kant zieh genoodzaakt gezien om de causaliteitswet te

onderstellen, omdat men zonder die wet alleen ecn spe/c/er voor^e//«ige« over zou
houden; dat wil zeggen, w///eA:eM/\ Bovendien zouden voorstellingen zonder die wet
geen enkele relatie met objecten hebben. De causaliteitswet moet er immers voor
zorgen dat voorstellingen een objectieve waarde krijgen; dat wil zeggen, zij worden
betrokken op een object.^ Kortom: als men de causaliteitswet niet onderstelt, dan
wordt de volgorde van voorstellingen puur subjectief.

Pierson legt op dit punt de vinger op de zere piek in Kants redenering, want, 200
vrage/i wy op o/ize bei/r/: wa/ nee/i wy Jan /oc/i 6e5fH«rJ fey /it?/ vasfste//e« van
de vo/gorde o'er a*ee/en, tvaaru/f e/& /nyner voors/e//i/igen werd opgeoouwd?^ Met
andere woorden: waarom leidt de werking van de verbeeldingskracht bij het ontstaan
van een afzonderlijke voorstelling tot een spontane verbinding van de delen van zo'n
voorstclling, terwijl de verbeeldingskracht bij het verbinden van twee voorstellingen
leidt tot een vaste ordening in de tijd? Pierson tracht deze vraag als volgt te beant-
woorden.

Stel dat er twee voorstellingen (zeg: A en B) zijn. A en B staan hier voor twee
verschillende zeer samengesie/de verschijnselen. Men neemt waar dat B volgt op
A. Als men er van uitgaat dat de causaliteitswet de volgorde van voorstellingen
reguleert, dan kan de volgende vergelijking worden opgesteld: A Staat tot B als
oorzaak Staat tot gevolg. De causaliteitswet bepaalt dus de volgorde van A en B /
Echter, hoe zit het met het ontstaan van de volgorde van de delen van een
afzonderlijke voorstelling? Met andere woorden: /ioe feen /* aan /* geAo/nen? Stel
dat A is opgebouwd uit een aantal delen: a, b, c,...., n, dan is A de som van deze
delen. Pierson is van mening dat ook deze delen worden samengevoegd /« een feepaa/-
de vo/gonfe. Het veranderen van die volgorde zou immers leiden tot een ander
verschijnsel.' /A /»ad dan we/ftc/i/ de poo/en wan een paard op zyn rug gep/aa/sr 0/
de Ae/der van een /»/« 6ove/i op nef da*.*

Voor Pierson dringt zieh de vraag op: /ioe wee/ /A: nu, dar iA de ware vo/gorde
/id> geAozen, da/ i* op de bes/e wyze de dee/en, waaruif /e/j s/o//e /nyn

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 241.
' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 241, 'Zonder de wet der kausaliteit ben ik ten spel aan

mijne voorstellingen, volgens Kant, want de volgorde dier voorstellingen wordt dan zuiver
subjektief; daarin heerscht louter willekeur.'

•' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 241. vr*n'i'.j-.viski;.o-:» tak r>»w.•*•>** -<:.u.V r.iius.L .ift»
•* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 241, 'Ik noem eene voorstelling A; de tweede die er

empirisch op volgt, B. Volgens de objektieve kausaliteilswet heb ik nu, wil ik aannemen, de
vergelijking A:B = oorzaak tot gevolg. Daardoor is zeker de volgorde van A en B bepaald.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 241-242, 'Laat A hier vertegenwoordigen een zeer
samengesteid verschijnsel. Dan mag ik A noemen de som van a, b, c, d,.... n, maar met dit
gewichtig voorbehoud, dat die som alleen verkregen wordt door a, b, c, d, ....n in een
bepaalde volgorde bij elkander te voegen.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 242. iav T>, ;u *iw „•.'•Ji: ,V ••: :. ; ;..>:,;, :.•, ;,,n >̂
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is opgeboMivd, /ie6 gegraepeerc/?' Of anders geformuleerd: op grond van welk
criterium kan men bepalen dat de volgorde van de afzonderlijke delen van 66n
voorstellingde juiste is? Tussen de afzonderlijke delen van e"6n specifieke voorstelling
bestaat geen causaal verband. Volgens Kant speelt de causaliteitswet bij het samen-
voegen van de delen van een bepaalde voorstelling immers geen rol. Pierson leidt
hier uit af, dat in Kants termen de volgorde van de delen van e'e'n voorstelling zuiver
SMfc/eA/ie/is. De specifieke voorstellingen als geheel zijn dan ook zelf subjectief.*
Kant was echter van mening dat de relatie tussen oorzaak en gevolg ofe/efo/'e/Vioodia-
ite///* is. Dat wil dus ook zeggen dat de relatie tussen de voorstellingen A en B
objectief en noodzakelijk is. Als volgens Kant de volgorde van delen van A en de
volgorde van delen van B op een toevallige wijze tot stand komen, en derhalve
subjectief zijn, dan moet men uit Kants redenering afleiden dat er oft/ec/ie/verftanrf
zou bestaan tussen /wee foeva/7/g/iea'en; dat wil zeggen, tussen toevallig tot stand
gekomen, subjectieve voorstellingen/

Kortom: de verbeeldingskracht leidt volgens Kant tot twee vormen van synthese.
De eerste vorm is een subjectieve, spontane synthese van delen van een voorstelling
buiten de tijd. De tweede is een objectieve, niet-spontane synthese van voorstellingen
in de tijd. Pierson merkt op dat Kants objectieve causale verband tussen voorstellingen
daarom gebouwd is op het drijfzand van een toevallige ontstane volgorde van de
delen van zulke voorstellingen.

Echter, zo vraagt Pierson zieh vervolgens af, wat schiet men er mee op om zoveel
nadruk te leggen op de rol van het objectieve causale verband? Wat is de toegevoegde
waardc hiervan? In Piersons woorden: /nen «e/we rfi/ aa/i, maar me/? zegge teve/is
vraf /Her/nede gewo/i«e/i is, en waarom i£ op da/ oft/eMeve ver/jona* 200 bi/zo/ia'er
ges/eW fte/ioor re zi/Vi?* Pierson geeft aan dat er voor Kant twee mogelijkhedcn zijn
om deze vraag te beantwoorden. Hetzij: de niet-causale volgorde van de delen die
A en de niet-causalc volgorde van de delen die B samenstellen zijn noodzakelijk
verbunden, net zoals de causale volgorde in de tijd van A en B. Dit zou betekenen
dat er cen andere wet dan de causaliteitswet zou moeten bestaan, die ervoor zorgt
dat dcze niet-causale volgorde ook objectief is. Of: de volgorde van de delen die A

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 242.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 242, 'De kausaliteitswet, neem ik verder aan, heeft mij

bij het vormen van de voorstellingen A en B geen diensten kunnen bewijzen, want men
beweeri niet dal de deelcn, waaruit de voorstellingen werden opgebouwd, zieh onderling in
een oorzakelijk verband zouden bevinden. Is nu de volgorde van a, b, c, d, ...n en van e, f, g,
h, ...n (naar Kant) zuiver subjektief, immers niet door de kausaliteitswet aangegeven, dan
verkeeren, het hoeft geen beloog A en 13 in hetzelfde geval, hetgeen ik uit wil drukken door
achter A en B een vraagtcken te plaatsen.'

•' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 242-243, 'De reden tusschen oorzaak en gevolg is
evenwel (naar Kant) objektief noodzakelijk. Dus moet ook de reden tusschen A en B
noodzakelijk zijn. Zijn A en B zelf nu echter toevallig (subjektief); ben ik bij het vormen van
A en B ten spel geweest aan mijne gewaarwordingen, dan zal ik hier moeten aannemen, dat er
een objektief verband is lusschen twee toeval I igheden.' :.. >. .>~.>.'«« > • •-

•* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 243. ,*" • • i ^ t f* .• ••>•
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samenstellen en de volgorde van de delen die B samenstellen zijn subjectief. Dit zou
echter betekenen dat de causale volgorde in de tijd van A en B, die volgens Kant
door de causalitcitswet a priori objectief en noodzakelijk is, theoretisch gezien niet
veel oplevert.' A/MC/J ac/o aftowf «of/ung. De relatie tussen twee voorstellingen komt
tot stand via een niet-spontane, objectieve vorm van synthese. A/aar /»oe word/ die
verfcirtc/wg /jewerA:f rf/e een voors/eZ/mg /ieef?^ Deze ontstaat spontaan, volgens Kant.
Als men er van uitgaat dat de volgorde van de delen van een voorstelling spontaan
(von se/fof) ontstaat, en als die delen tot <#/igen zyn vere/i/gd en in een bepaalde
/i/rfsorde worden gezet, acht Pierson het overdreven om zoveel moeite te doen om
voor die ///V&onfe nog eens aan te tonen dat er een causaliteitswet a priori bestaat,
een /ra/isce/zrfe/ifa/e noot/zflAe/yA/ieia', die regelt dat de volgorde in de tijd tussen
voorstellingen objectief i s / Kant had daarom volgens Pierson consequent moeten
zijn, want Aeö tA fegen «ef eersfe "von se/fof" gee« feezwaar, dan Aan iA /ief ooA we/
w /ie/ /weec/e gewa/ /ler/ia/en/

Piersons derde en laatste tegenargument betreft Kants opvatting dat voorstellingen
vo/Aome/i fte/roMw6aar zouden zijn. Pierson leidt hier uit af dat voorstellingen, nog
voor zij door de causaliteitswet worden verbunden, al op objecten zijn betrokken.
Als dat zo is, dan kan men zieh wederom afvragen wat de toegevoegde waarde van
de causaliteitswet is. Deze wet moet er immers voor zorgen dat de volgorde in de
tijd van voorstellingen een objectieve waarde krijgen. Echter, voorstellingen zijn
in Kants ogen kennelijk al objeet-betrokken. Pierson werkt dit laatste tegenargument
als volgt uit.

Men zou van de hypothese uit kunnen gaan dat voorstellingen en de volgorde
in de tijd van voorstellingen via ervaring ontstaan. Kant had echter verdedigd dat
juist de volgorde in de tijd van de relatie tussen voorstellingen niet op grond van
ervaring ontstaat. Immers, hierdoor zouden causale relaties niet noodzakelijk, maar
eve/izoo foeva//ig zyn ais de ervar/ng ze/ve. Zij zouden dan zijn gebaseerd op

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 243, 'Dus een van beide zou ik meenen: of de (niet
kausale) volgorde van de deelen, waaruit de voorstellingen A en B ontstaan, is even noo-
dwendig als de volgorde A en B, maar dan schijn ik, naast de wet der kausaliteit, nog een
tweede wet te bezitten, die deze (niet kausale) volgorde niettemin volkomen objektief doet
zijn, of deze volgorde is, omdat zij niet kausaal is, inderdaad zuiver subjektief, maar dan ook
de volgorde van A en B, ofschoon op zichzelf niet subjeklief, niet willekeurig en hare
bruikbaarheid ontleenende aan het bestaan van een wet of regel ( a priori), mij (theoretisch)
niet veel baten.' • ,.,-,,..;. .I-*..-. ,,,,- ,;.,.,,, , ,,t.„ .„, . , . .,;

*cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 243. •
' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 244, 'Maar ik kan niet inzien, waarom men, na zoo rüs-

tig 'von selbst' neergeschreven te hebben ten aanzien van de volgorde der deelen, die, tot
dingen vereenigd, in een zekere tijdsorde zullen worden gebracht, nog hemel en aarde
beweegt om voor deze tijdsorde zelve een Iranscendentale noodzakelijkheid te vinden als wet
die haar regelt. Hen ik legen het cerste "von selbst" geen bezwaar, dan kan ik het ook wel in
het tweede geval herhalen.' •^ÜIÜ.'-.HI; >;/•',-; narb»;«!» : ;-• : i ;.•.;:> n »

'cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 244. - t / , , '.>•••• ... : ;-i .• . *
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inductie.' Pierson wijst er op dat het er bij Kant om ging voorstellingen door de
causaliteitswet zo te verbinden, dat zij een /joogere waarc/ig/ie/c/ zouden krijgen;
dat wil zeggen, objectiviteit, in de zin dat voorstellingen betrokken zijn op voorwerpen
van ervaring. De volgorde in de tijd van de relatie tussen voorstellingen zou hierdoor
worden onttrokken aan subjectieve toevalligheid. Pierson merkt op dat Kant er daar-
door echter impliciet van uit was gegaan dat voorstellingen vo/Ao/ne« befrouwftaar,
en daarom al op voorwerpen van de ervaring betrokken, zouden zijn. Dit is echter
in legenspraak met Kants opvatting dat voorstellingen alleen door de causaliteitswet
een objectieve waarde krijgen. Kant had zieh volgens Pierson moeten realiseren dat
alle voorstellingen uiteindelijk subjectief zijn, zoals al in het tweede tegenargument
naar voren kwam. Voorstellingen ontstaan wj'/feAeur/g en doen zieh zo/ider rege/
aan ons voor. In Piersons termen: voorstellingen zijn zuzVerpersoo/i/y'A:. Als Kant
consistent aan deze gedachte had vastgehouden, dan was hij niet van oordeel geweest
datzulkepuur subjectieve voorstellingen noodzakelijkerwijsgetransformeerdzouden
moeten worden tot een objectieve verbinding van voorstellingen.^/« e'en woord:
/Can/5 foiMsa/ztetobegnp £an s/ec/jfcs de waarde ver/ioge/i van voorsfe//inge« die O/J
z/c/ize//reeds waarde /lefcte/i/ Echter, als die voorstellingen al een objectieve waarde
hebben, dan had Kant duidelijk moeten maken wat die waarde is. Immers, Kant was
van mening dat voorstellingen vanzelf ontstaan, en dat zij daarom niet volgens een
bepaalde regel ontstaan die aan afzonderlijke voorstellingen objectiviteit verleent.*
Pierson constateert echter dat Kant dit niet had onderbouwd.

Pierson is ten slotte van mening dat Kant eerst de vraag had moeten beanlwoorden
naar we/iten rege//i// HI /ie/ a/ge/wee/i de ver.se/jy/jsefert f..J i/j eene befre^Awg van
«ydsorde fof etta/ider brengf. Met andere woorden: wat is de algemene regel die de
ordening van verschijnselen in de tijd bepaalt? Pas als men hierop een antwoord heeft

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 244, 'Kant wil het empirisch karakter van onze
voorstelling omtrenl dc tijdsorde der voorstellingen juist ontgaan, omdat anders de kausaliteit
even zoo toevallig zou zijn als de ervaring zelve, immers alleen rüsten zou op induktie.'

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 244-245, 'De kausaliteit, in Kantiaanschen zin opgevat,
moet aan de voorstellingen, die anders niets dan voorstellingen zouden blijven, een hoogere
"waardigheid" verleenen, gelijk hij zieh uitdrukt; namelijk: objectiviteit. Het is evenwel
duidelijk dat Kant hierbij stilzwijgend is uitgegaan van de overtuiging, dat de voorstellingen
wel nog ruwe stof zijn, maar loch reeds objektieve waarde hebben, immers volkomen
betrouwbaar zijn. Had hij er zieh levendig van doordrongen, dat alle voorstellingen, juist
omdat zij geheel vanzelf ontstaan en dus in haar ontstaan niet te konlroleeren zijn, ook naar
zijne beginselcn geheel subjeklief zijn, dan zou hij er al licht niet toe gekomen zijn te meenen,
dat de noodzakelijke verbinding van het zuiver persoonlijke dat pcrsoonlijke geheel van
karakter doet veranderen.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 245-246.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 246, 'Maar hebben zij reeds waarde, dan möge Kant

ons uitleggen, waarin die bestaat, en vooral hoe zij daaraan gekomen zijn in weerwil hiervan,
dat zij niet ontstaan zijn door een verbinding die aan een regel was gebonden.'
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gegeven, kan men zieh afvragen of zo'n regel a priori is of niet.' Aan de hand van
het volgende voorbecld toont Pierson ten slotte aan dat het overigens geheel onnodig
is te onderstellen dat de causaliteitswet a priori is.

Als men bliksem waarneemt en daarnaast het smelten van suiker in de mond,
dan rijst de vraag: i/i wette JyVfcorrfe moe/ /A: rfeze waarne/mVig ftrenge/i ?* Als men
aanneemt dat dit de tijdsorde van oorzaak en gevolg is, dan ontstaat vervolgens de
vraag wo/ /»er oorzaa*, war gevo/g is? Men weet echter niet of het ene, de bliksem,
of het andere, het smellcn van suiker, de oorzaak of het gevolg is. Herhaalde
waarneming leert dat suiker in de mond smelt ook al is er geen sprake van bliksem.
Men neemt tussen beide verschijnselen derhalve geen causaal verband aan. Herhaalde
waarneming leert dat suiker smelt door het in de mond te stoppen. Kennis van de
A:a/egor/e va« oorzaaA: e« gevo/g is hiervoor in het geheel niet nodig/ Dat suiker
noodzakelijk smelt als het in de mond wordt gestopt, kan men niet uit de ervaring
afleiden. Echter, als men zou denken dat men voor zulke kennis een
rfenJtvo/vw van causaliteit nodig heeft, dan blijkt dat alleen filosofen zo'n
nodig achten om zo aan causale relaties /ioo</za£e/yA:e waa/7ie/d toe te kunnen
schrijvcn. Immers, </e WIÖM va/i c/e pn?A/i/£ e« vfl/i /i<?/ wefertsc/ia/?pe///& o/jrferzoeÄ:
blijkt aan zo'n aenAvor/w geen behoefte te hebben. Zij achten het ruimschoots
voldoendc om op grond van gewoonte er van uit te gaan dat de o7/ige/i causaal met
elkaar zijn verbonden. Pierson voegt daar aan toe dat wetenschappelijk onderzoekers
zclfs niet van de zekerheid van het causalileitsbeginsel uit mögen gaan. Zij zijn
evenwel verp/i'c/ir om naar oorzaken van verschijnselen le zoeken. Echter, deze
rfemmi/ig waarmee zij ieder onderzoek beginnen mag geen dogmatisme worden,
omdat het denkbaar is dat er verschijnselen zijn die niet zijn veroorzaakt/

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 254, 'Kant, die een apriorischen regel noodig heeft om
te bepalen in welke lijdsorde de toestanden van een en hctzelfde voorwerp op elkandcr
volgen, had, naar het mij voorkomt, moeten beginnen met ons te zeggen, naar welken regel
hij, in het algemeen, de verschijnselen (...) in eene betrekking van tijdsorde tot elkander
brengt.' • •-•• , - < • • < • • . • • - . . . . '

*cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 7. ' • '
•' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 255, 'Ik neem waar 1. weerlicht en 2. het smelten van

suiker. In welke lijdsorde moet ik deze waarneming brengen? In die van oorzaak en gevolg. Ik
zal dus hebben na te gaan wat hier oorzaak, wat gevolg is? Ik wcet zelfs niet of het eene
oorzaak, het andere gevolg kan zijn! Maak ik nu langzaamcrhand de opmerking, dat er
dikwerf weerlicht is zonder dat verschijnsel van smelting, of ook omgekeerd, dan zal ik dus
tusschen die beide geen verband aannemen, met andere woorden: ik zal zoo dikwerf behoefte
mij dringt suiker te doen smelten, niet wachten op het verschijnsel weerlicht. Daarentegen zal
de ervaring mij al zecr spoedig leeren, zodra ik een stuk suiker wil doen smelten, het in den
mond te steken, ook zonder dat ik van te voren of zelfs in het geheel die kategorie van
oorzaak en gevolg ken.'

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 255, 'Dat suiker in mijn en in elks mond altijd moet of
zal smelten, leert mij de ervaring niet. Maar indien ik, om dat te weten, die apriorischen
denkvorm noodig heb, dan blijkt tevens, dat alleen den wijsgcer dien denkvorm zou behoe-
ven, om de kausaliteit als noodzakelijke waarheid vast te stellen, tcrwijl de man van de
praklijk en van het wetenschappelijk onderzoek aan de gewoonte van de dingen in een oor-
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Pierson concludeert dat Kant niet heeft bewezen dat alle veranderingen een
oorzaak moeten hebben. Zolang men nog niet de betekenis van /ie: feegrip va/i
oorzaaA hecft vaslgesteld, moet men de causaliteitswet vooralsnog als een o«mis6are
/jM/p/iy/?o//iese beschouwen. Pas als men de betekenis van de notie 'oorzaak' heeft
bepaald, kan men vervolgens de aard van d/e /rypof/iese bepalen.'

Samengevat: Kant had ondersteld dat verschijnselen volgens een vasle regel a
priori in de tijd worden geordend. De betekenis van de notie 'causaliteit' had hij
daarmee gelijk gesteld aan 'vaste volgorde' in de tijd. Dit acht Pierson onjuist.
Bovendien was Kant van mening dat het causaliteitsbeginsel a priori zou zijn. Pierson
concludeert echter dat het niet nodig is om zo'n a/?r/oräc/je« de/i^vo/vw te
onderstellen. Uit de praktijk van het onderzoek blijkt dat men daar kennelijk geen
behoefte heefl aan zo'n filosofische rechtvaardiging, hoewel wetenschappelijke
onderzoekers wel naar oorzaken van verschijnselen moeten zoeken.

Het is gebleken dat Piersons kritiek Kants bewijs van de tweede analogie der
ervaring ondergraaft. Hel filosofische lot van Spruyts kantiaanse causaliteitsopvatting
is daarmee, althans volgens Pierson, ook bezegeld.

2. DE CAUSAUTEITSLEER VAN PIERSON^

Nadat Pierson het kantiaanse tfru/^etö/oA: uit de weg heeft geruimd dat het
causaliteitsbeginsel een dert^vo/vn zou zijn, gaat hij vervolgens dieper in op de vraag
wat de notie 'oorzaak' betekent. Fundamenteler nog dan deze betekenisvraag is echter
de vraag of de ge/y£s/e////ig va/i oorzaAe/y'A: verba«d e« vaste vo/gorcfe gewe/t/gd

'Oorzaak', 'oorzakelijk verband' en 'vaste volgorde'
Wy wtV/e/i f. j /!ogao« o/wy 6y//u/ne ee/i 6rH/A:6fl/-e tepa/wig v/«rfe/i va«
o/ider /irt woo/a*: oo/'zaa£ /s ie vers/aa/i.' Hume had in de E/igu/ry (1748) de notie
'oorzaak' als volgt omschreven: o/irfer oorzaaA: vers/aa«

zakelijk verband met elkander te zien, volkomen genoeg heeft, ja, de laatslgenoemde, als
stemming waarmede hij het onderzoek aanvangt, meer dan deze gewoonte, bepaaldelijk de
zekerheid dat alles een oorzaak moet hebben, niet kan gebruiken, aangezien hij wel verplicht
is bij alles naar een oorzaak te zoeken, maar niet van te voren zichzelf beletten mag, het
beslaan van iets aan te nemen (...) dat geen oorzaak heeft.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 256, 'Zuiver theoretisch gesproken kunnen wij dus de
Stelling: alles woef een oorzaak hebben, nog niet bewezen noemen en wel in naam van Kants
eigene kritiek. ( ) Die wet (der kausaliteit) is voorloopig niets anders dan een onmisbare
hulphypothese, en het komt er thans op aan, den aard van die hypothese toe te lichten en dus
het begrip van oorzaak nader te onderzoeken.' • ,

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 260. •>is.;yv.i;>if»,; isja t ; IWK.'I • u>';.; -./j-i-jf!
'cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 256. :. • ' -.• i. r,.,.< •<>.••:. /• ••• '! ; , '
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iwee/ei/en, tengevo/ge va/j tve/A:er besfaan de aa«wez/g/jeW van «er eene/e/r ons
de aa/nvez/g/ie/d va« nef /vveede/e// doe/ A:e/me« in /teden, ver/eden o/roeA:omsf.'
Pierson grijpt deze omschrijving aan om er op de wijzen dat de uitspraak 'a heeft
in het verleden b tot gevolg gehad' en de uitspraak 'a zal in toekomst b tot gevolg
hebben' niet identiek zijn en ook niet logisch uit elkaar volgen. Zolang het begrip
van b niet in het begrip van a ligt besloten, kan men door bloot rcdeneren, a pr/o/7,
niet weten of b het gevolg is van a. Men kan dat ook niet te weten komen door
zintuiglijke waarneming, omdat men de A:rac/j/ waardoor a tot b leidt niet kan
waarnemen. Op grond van het feit dat tot dusver uit ervaring is gebleken dat er tussen
a en b een va5/e berre^/ng bestaat, kan men theoretisch gezien nooit absoluut zeker
zijn of er in de toekomst tussen a en b ook zo'n betrekking zal bestaan.^ Omdat men
herhaaldelijk hecft waargenomen dat twee verschijnselen in befreMmg to/ elkaar
staan, neemt men aan dat er een vaste betrekking tussen beide verschijnselen bestaat.
Dit kan men alleen verklaren door gewoonte/

Op grond van bovenstaande bedenking stelt Pierson een verbetering voor van
Hume's omschrijving van de notie 'oorzaak': ....eene w ee/i zeA:er aan/a/ geva//en
ge/fco/isfa/eerde brtreA^/wg /wssc/ie« fweeyez'/en, we/A:e be/re£A:ing de gewoon/e 0/15
a/s onverander///A: doer aa/meme/i; eene o«vera«der///A:/ieid, op gro/id waarvan wy
in /leden, ver/eden o/toeAroms/ aa« de /tennis vo/i ne/ oesfaa/i van ne/ eene/e// genoeg
/ie66e/i, o/w fers/o/id 00A: d/e van /ie/ oe5/aan van ne/ /tveede/ei/ /e 6ezi«en.'* Met
andere woorden: de betekenis van de notie 'oorzaak' komt volgens Pierson necr op
een relatie tussen twee feiten. Door herhaalde waarneming ontstaat de gewoonte om
dezc relatie als onveranderlijk te beschouwen. Op grond van deze onverander/7/£netd
weet men dat het tweede feit bestaat als men het eerste feit heeft waargenomen.

Uit Hume's omschrijving van de notie 'oorzaak' blijkt ook dat hij er, net als Kant,
van uit was gegaan dat de notie 'oorza^e/y* verband" gelijk is aan die van 'vaste
volgorde'. De onderstelling dat er bij 'causaliteit' of 'oorza£e/y'A: verband" altijd sprake
moet zijn van het volgen van verschijnselen, een po5/, is onder filosofen een

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 258.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 258-259,'... want de Stelling: a heeft b voorlgebracht,

en de Stelling: a zal b voortbrengen, zijn niet alleen niet identisch, maar ook niet als premisse
en besluit met elkander verbonden. Van de eerste Stelling kan geen redeenering ons voeren tot
de tweede. A priori kunnen wij niet weten, dat b het gevolg is van a, zoodra in het begrip a
het begrip b voor ons niet ligt opgesloten. Door bloot waarnemen komen wij er evenmin
achter, want de kracht waardoor a voorbrengt b, valt nooit onder het bereik van de zinnelijke
waarneming. (...) Theoretisch volkomen zekerheid te hebben omtrent het blijvende van de
betrekking tusschen a en b, en wel op grond van de omstandigheid, dat ervaring ons die
betrekking tot dusver als onloochenbaar heeft doen kennen, - is den mensch niet gegeven.
Want al onze ervaring is niet in slaat ons eenig denkbeeld of eenige kennis te verschaffen van
de verborgen macht, waardoor a voortbrengt b.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 259, 'Zoo zal er ter verklaring van het feit, dat wij een
vaste betrekking aannemen tusschen twee verschijnselen die dikwerf gebleken zijn in
betrekking tot elkander le staan, niet overblijven dan de gewoonte.'

•• cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 259-260.

164



wijdverbreide mening.' Het is echter de vraag of de ge/y£s/e///ng van oorzaite/y/fc
verfcanrf en vasre vo/gorae gewe/f/gd /s?^ Pierson wijst er op dat ook Spruyt in de
fVoeve van deze gelijkstelling was uitgegaan.

Spruyt had in dat bock betoogd dat men bepaalde causale overtuigingen heeft.
Men is er bijvoorbeeld van overtuigd dat er tussen waargenome/j objecten causale
relaties bestaan; en ook is men er van overtuigd dat bij gelijke omstandigheden gelijke
gevolgen noodzakelijk optreden. Het noodzakelijk volgen van verschijnselen kan
men niet afleiden uit de gewaarworrfz/igen waardoor men de ofcyecien in de
bM//enw<?re/d kent. Dit had hij geillustreerd aan de hand van het voorbeeld over het
breken van een plank en het vallen van een gewicht. Als men zieh strikt zou houden
aan een beschrijving van de suft/ecf/eve /oesto/ic/en van het bewustzijn, dan zou men
alleen kunnen zeggen dat men heeft waargenomen dat men een gewicht heeft zien
vallen, nadat men heeft gezien dat de plank waar het gewicht op stond, brak. In plaats
daarvan zegt men echter dat het breken van de plank de oorzaak is van het vallen
van het gewicht. Bovendien is men er van overtuigd dat het breken van de plank onder
gelijke omstandigheden ook in de toekomst de oorzaak zal zijn van het vallen van
het gewicht.

Pierson grijpt Spruyts voorbeeld aan om allereerst op te merken dat men moet
oppassen om niet te vervallen in een a/ /e popu/a/r jpraaAgefru/A:. Hiermee bedoelt
Pierson dat Spruyt het vallen van het gewicht uitsluitend had moeten verklaren in
lermen van aan/reM/ng.sÄrac/i/.''Als men Spruyts voorbeeld in natuurwetenschappe-
lijke termen verklaart, dan kan men zieh vervolgens afvragen wa/ n« rfe/ei/en o/
versc/iynse/en (zyn), d/e wy op e/fojnoerz/en vo/gen en /evens in oorza^e/yA: verband
ÄHn/ien 6re/igefl.^ Met andere woorden: welke verschijnselen ziet men op elkaar
volgen? En, kan men die verschijnselen als een relatie tussen oorzaak en gevolg
opvatten? Pierson antwoordt dat hij zulke verschijnselen niet ziet. Als men er al van
uit zou gaan dat er tussen waarge/iomen objecten causale verbanden bestaan, dan
kan men dat in elk geval niet zeggen over het breken van de plank en het vallen van
het gewicht. Men kan alleen een verband of be/re£A:/ng onderstellen tussen de aardse
aa/i/reMi'ngsArac/i/ en ie/s a/irfers, in dit geval het gewicht, waar die kracht invloed
op uitoefent. Bovendien kan men de aan/reMingsArac/i/ van de aarde niet als een

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 260, 'Uit het medegedeelde blijkt, dat de bepaling van
oorzakelijk verband, gelijk wij haar bij Hume vinden, in een opzicht niet verschilt van die
welke bij Kant hebben aangetroffen. Dat verband is voor beiden vaste volgorde. Kant wijkt
alleen van Hume af ten aanzien van den oorsprong en den redelijken grondslag van dat
begrip. (....) Sommigen konstateeren bij oorzakelijk verband en een post en een propter;
anderen alleen een post; omtrent het post zelf stemmen dus allen overeen.'

" cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 260.
' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 262, 'Een massa wordt aangctrokken door de aard (de

massa is hier het gewicht en de plank). Een dcel van die massa (de plank) wordt op alle
puntcn gelijkelijk aangctrokken en is dus in cvenwicht. Die aantrekking neemt op sommige
punten toe (de plank ligt niet meer horizontaal, buigt door, het gewicht daalt). De aantrekking
neemt andermaal toe (de plank, als plank verdwijnt; het gewicht daalt sterker of valt).'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 262.
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waamcembaar verschijnsel opvatten, maar alleen als een kracht waarvan men
aanneemt dat deze bestaat; dat wil zeggen, een /rypoi/ie/isc/i bes/aa/iaV Arac/tf.'
Pierson concludeert hieruit dat de notie 'oorzaak' geen waarge/io/ne/j object kan
betreffen, zoals Spruyt had betoogd. De betekenis van deze notie komt volgens
Pierson louter neer op een nooa!zaA:e///A:e be/reMing tosc/ie/i een /lypo/ne/isc/i
6e5/aa«c/e Axac/i/ en een waargeno/nen versc/iynse/.*

Ook is er geen sprake van een rytisorrfe tussen het breken van de plank en het
vallen van het gewicht. Men kan niet zeggen dat het breken van de plank aan het
vallen van het gewicht vooraf gaat. Immers, als men van mening is dat op het breken
van de plank het vallen van het gewicht volgt, dan beschouwt men het breken van
de plank als de oorzaaA: van het vallen. Naar analogie hiervan zou men dan ook van
oordeel moeten zijn dat het vullen van een pen de oorzaaA: is dat die pen schrijft.
Deze conclusie acht Pierson onacceptabel, want wat is in net geAozen voor6ee/d /ie/
voora/gaam/e, da/ /evens oorzaaA: is?* Het breken van de plank is niet de oorzaak
van het vallen van het gewicht, maar de flan/reWjngi^rac/j/ van de aarde is dat wel/
Men moet er van uitgaan, zo betoogt Pierson verder, dat deze kracht altijd werkt.
Het maakt niet uit of men de massa (het gewicht en de plank) in een evenwichtstoe-
stand waarneemt of dat die toestand overgaat in een valbeweging. Dat wil echter
niet zeggen dat de aan/re)W:»ig5Ä:rac/i/ verändert, want deze werkt constant. Het enige
wat verändert is de subjectieve waardering of apprea'a/i'e van de feewegi/ig. Het
veranderen van de subjectieve waardering noemt men 'vallen'. Men kan dan weliswaar
spreken over een situatie voor en nä, maar deze tijdsaanduiding betreft geen
waargenomen objecten. Deze tijdsaanduiding betreft alleen een verandering van de
subjectieve waardering van beweging.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 262, 'Wat zijn nu de feiten of verschijnselen, die wij
opelkandcr zien volgen en tevens in oorzakelijk verband kunnen brengen? Ik zie er geen.
"Gelooft" dus de auteur van de /Vowe aan het bestaan van oorzaak en gevolg lusschen
waargenomen Objekten, dan kan hier van zulk een verband geen sprake zijn. De eenige
betrekking toch die wij hier aannemen is die tusschen de aantrekkingskracht der aarde, die wij
niet waarnemen, en iets anders. De aantrekkingskrachl is niet een verschijnsel; slechts een
hypothetisch bestaande kracht.'

-cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 263. . «
'cf. Pierson, A. (1882),op. cit. p. 263. • - —
•* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 263, 'Geeft het gekozen voorbeeld geen verband tus-

schen twee waargenomen Objekten; het gecft evenmin tijdsorde. Men noeme toch hetgeen hier
gcacht moet worden vooraf te gaan en hetgeen geacht moet worden te volgen. Zegt men: op
het breken van de plank volgt het vallcn van het gewicht, dus is dat breken dc oorzaak van dat
vallen, dat besluite men ook te zeggen: het loslaten van den teugel is oorzaak dat het paard
loopt '

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 263-264, 'Als eenige oorzaak hebben wij leeren ken-
nen: de aantrekkingskracht (naar de gewone hypothese). De aantrekkingskracht trekt altijd
aan. De massa word! voortdurend aangetrokken, ook in den toestand van evenwicht, dien ik
rust noem. Verändert die rust in vallen, dan schijnt inderdaad niels tc veranderen dan mijn
appreciate van de beweging, waaraan ik nu, omdat ik er belang bij heb, cen andere naam
geef. Er is hier een voor en na, maar niet ten aanzien van waargenomen Objekten.'
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In de notie Wi/reMw/gsArac/i/' ligt besloten, zo betoogt Pierson, dat deze constant
werkt. Hct voorspellen dat die kracht altijd zal werken, is daarom cen tautologic.
Men kan uitsluitend de subjeetieve waardering van beweging voorspellen. Zo'n
waardering berust uiteindelijk alleen op een subjectief be/ang om beweging op een
bepaalde manier te waardcrcn of te beoordelen. Pierson is van mening dat 200 rftfwer/
/A er fte/fl/Jg by /jefe (onrfer ge/y'A:e omsffl/Jt//g/ierfert) 20/ /A: dezeyc/e o/?enfcarwjg va«
eene voorrrfwre/irfe aa/sfreAAj/zig o/r//<^ vo//f« woewe/j.' Met andere woorden: de
waarneming van het vallen van het gewicht door de constante aantrekkingskracht
van de aarde zal men 'vallen' blijven noemen, zolang hct belang dat ten grondslag
ligt aan deze subjeetieve waardering niet verändert. 'Vallen' is daarmee uitsluitend
de uitdrukking van cen subjeetieve waardering. Pierson leidt hier verder uit af dat
voorspellen geen betrekking heeft op voorwerpe/i of gefteurfevussfcvi of op een
noodzakelijk verband tussen voorwerpe/i buiten het bewustzijn.* Ncen, voorspellen
is alleen een 6eves//gmg van het constant blijven van een subjeetieve waardering
zolang iemands belang dat ten grondslag lag aan die oorspronkelijke waardering gelijk
blijll. In Piersons woorden: een voorspelling is ee/ie 6evesf/g//jg te/j aa/jz/e« va/i

van my/i<? ap/?rec«i//e 61/ //<?/ z/'c/i ge/y'A: WyVe/j van /ief i>e/a/ig,

Tegenovcr de opvaltingen dat de notie 'oorzaak' betrekking heeft op
objecten en dat de notie 'oorzakelijk verband' een noodzakelijk volgen van

objecten betreft, stelt Pierson dat men de notie 'causaliteit' of
verband" moet opvatten als een constante relatic tussen een natuurwet

en de subjeetieve waardering daarvan. In Piersons termen: de notie 'causaliteit' komt
neer op een vas/e fce/reM/Hg /Hssc/ien m i Wy ve/jrfe Voowaarc/e va/i /je/ ftesfaartde,
en onze wflarrfenngrfaorvfl/i.'* De notie 'oorzaak', zo concludcert hij, wordt hierdoor
overbodig, omdat deze w/sfe fterreMi/jg tussen natuurwetten en de subjeetieve
waardering daarvan in het geheel geen causaal verband is.' Met andere woorden:

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 264.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 264, 'Het eenige, dat ik hier voorspellen kan, is nu im-

mers niet: de aantrekkingskracht zal altijd werken, want dat ligt in haar begrip opgeslolen,
maar dit: zoo dikwerf ik er belang bij heb (onder gclijke omstandigheden) zal ik dezclfde
openbaring van de eene voortdurende aanlrekking altijd vallen noemen. Deze voorspelling
heeft (..) geen betrekking op voorwerpen, of gebeurtenissen buiten mij; nog minder op cen
noodwendig verband tusschen voorwerpen of gebeurtenissen buiten mij, maar is eene
bevcsliging ten aanzicn van de bestendigheid van mijne appreciate bij het zieh gelijk blijven
van het belang, dat ik oorspronkelijk bij die appreciatie had.'

'cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 264. . . ,
• ''cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 265. -• , . , , („ - ,*• . / » , . ^ ,

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 265, 'Ik zou dus eerder geneigd zij, hct begrip: oorzaak
los te maken van hetgeen waarmede men het tot dus verbonden heeft; in oorzakelijk verband
niet te zien: vast of noodwendige opvolging van waargenomen Objekten, maar een vaste
betrekking tusschen een blijvende Voorwaarde van het bestaande, en onze waardering
daarvan, waardoor het woord: oorzaak natuurlijk alle beteekenis verliest; niemand zal die
betrekking oorzakelijk willen noemen.' .jv.;;; ;i > , , j ,—i.-.,.,.-- -,•.. . ••:,
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a/scAa/^/! vo« Ae/ woon/: oorzaa/t, a/s
we/nig 6e2»vaar. De woorden 'oorzaak' en 'gevolg' zijn in beginsel namen voor e'en
en hetzelfde, namelijk natuurwetten. Deze twee woorden suggereren ten onrechte
dat het om twee afzonderlijke werkelijk bestaande zaken zou gaan: oorzaak en gevolg.
Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat men aartireA:A:/rtgsA:rac/if onderscheidt van een
specifiek verschijnsel van aantrekking. Pierson acht dit onmogelijk, want men kan
alleen over aaw/re^f/igsArac/j/ spreken. Natuurwetten vormen de conditio sine qua
non of pmnafle/j/e voGT-waöA-dert voor al wat bestaat; zij bestaan ook al zouden er
geen mensen bestaan.' De "wet" ge/yMeid va/i waardmVig fey ge/yMe/d van
fce&wige/t is de permanente voorwaarde van het individuele bestaan. Dat wil zeggen,
als belangen niet veranderen, verändert de waardering van natuurwetten ook niet.
Met de notie '/jer/na/iew/e voorwaarc/e/i' wordt overigens m"e/s ge/ie//nzwj/j/g.s wordt
bedoeld. Het wil alleen zeggen dat zulke voorwaarden van het bestaande identiek
zijn aan alles wat bestaat. Als men dergelijke voorwaarden namelijk zou wegdenken,
dan zou er niets bestaan. Bijvoorbeeld: zonder aan/reM/AigsArac/i/ geen beweging.*

Pierson heeft echter nog een andere troef: de woorden die men gebruikt om het
"werken" van een bepaald verschijnsel op een ander verschijnsel te beschrijven, zoals
'aanfreMe/i', V//ede/i' of 'sc/iMwe/i', hebben alleen betekenis als zij op mensen
betrekking hebben. Zulke woorden zijn betekenisloos als zij worden gebruikt om
verschijnselen in de natuur te beschrijven, omdat dit leidt tot antropomorfisme.
Pierson acht het daarom de hoofdzaak, aan dat art/ropo/worp/i/sme te o/i/Äxwze/i.'

Samengevat: Piersons conclusies zijn voornamelijk negatief. De notie 'oorzaak'
heeft geen betrekking op ^arge/io/ne/i objecten, zoals Spruyt had betoogd, maar
alleen op een noodzakelijke relatie tussen hypothetische natuurwetten en waar-
genomen verschijnselen. Bovendien is er geen sprake van een fydsorde of een vaste
volgorde in de tijd tussen waargenomen objecten. Men kan alleen van een volgcn

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 265, 'Tegen het afschaffen van hei woord: oorzaak, als
wijsgeerig gewettigd woord, schijnt weinig bezwaar. Reeds lang heeft het velen gehinderd
dat, waar oorzaak en gevolg inderdaad geen oogenblik te scheiden zijn, er twee namen
bestünden voor hetgeen in den grond een is. Er is niet een kracht, die aantrekt en dan nog
eens een aantrekking, of elektrisch vermögen en dan nog eens elektriciteit enz., maar er is
aantrekkingskracht, elektriciteit enz.'

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 265, 'Er zijn Permanente Voorwaarden van al het
bestaande (natuurwetten), van al hetgeen onafhankelijk van onszelf geacht wordt te bestaan,
terwijl de Permanente Voorwaarde van mijn eigen bestaan is: gelijkheid van waardeering bij
gelijkheid van belangen. Ook zijn die Permanente Voorwaarden, die ik hier op het oog heb,
niets geheimzinnigs. De voorwaarden van het bestaande vallen met het bestaande geheel
samen. (....) De aantrekkingskracht enz. is de beweging zelve der lichamen; of nog juister (...)
de zieh in onderlinge samenhang bewegende lichamen.'

•' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 266, 'De hoofdzaak is, aan dat anthropomorfisme te
ontkomen, waaraan men zieh schuldig maakt, zoodra men woorden (als aantrckken, schuwen,
vlieden enz.) die dan alleen een verslaanbare zin hebben, wanneer zij van menschen gebezigd
worden, van iets anders dan van menschen gebruikt. In dat geval toch kunnen zij niets meer
met duidelijkheid te kennen geven.'
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in de tijd spreken als het de subjectieve waardering van natuurwetten betreft. Alleen
de verwachte verandering van de subjectieve waarderingen kan men voorspellen.
Zulke waarderingen berusten uileindelijk op het subjectieve belang om bepaalde
veranderingen een bepaalde naam te geven. De notie 'oorzakelijk verband' komt neer
op een constante relatie tussen een natuurwet en de subjectieve waardering daarvan.
De notic 'oorzaak' wordt hierdoor overbodig, omdat de relatie tussen een natuurwet
en de subjectieve waardering daarvan geen oorzakelijk verband is. Bovendien is het
traditioncle onderscheid tussen de woorden 'oorzaak' en 'gevolg' misplaatst, omdat
beide woorden ee"n en hetzelfde betreffen: natuurwetten die constant werken. Het
gewoonlijk gemaakte onderscheid tussen oorzaken en gevolgen suggereert ten
onrechte dat het om vcrschillende zaken zou gaan die werkelijk bestaan. 'Oorzaak'
en 'gevolg' vallen samen, omdat de natuurkrachten en datgene wat zulke krachten
bewerken een proces vormen. Ten slotte hebben woorden die het "werken" van een
bepaald verschijnsel op een bepaald ander verschijnsel beschrijven alleen betekenis
in een menselijke context; daarbuiten zijn zij betekenisloos.

Tot slot: Piersons opvattingen over causaliteit die hij in Wysgemg o/j*ferzoe£
ontvouwt, vormen een nadere uitwerking van een opmerking die hij eerder summier
had verwoord in het artikel £en Äeerpu/if in de wysrgeenge o/i/w/Me/mg (1871).'
Bovendien zij opgemerkt dat Piersons conclusies lijken aan te sluiten bij de
opvattingen over causaliteit van de Engelse positivist G.H. Lewes. In het tweede
Aanhangsel bij WT/sgrnvg o/icferzod: verwijst Pierson expliciet naar diens Profe/e/?is
o////e a/id /m/irf (1875). In dat boek komt naar voren dat 'oorzaak' en 'gevolg' ee"n
proces betreffen dat vanuit twee verschallende gezichtspunten wordt bekeken.
Bovendien wijst Lewes er op dat het causaliteitsvraagstuk alleen kon ontstaan door
te ondcrstellen dat proces en uitwerking werkelijk aparte zaken zijn; Lewes acht dit
echter onjuist. Het betreft alleen het onderscheiden van bepaalde aspecten, en niet
het scheiden van zaken die in werkelijkheid zouden bestaan. Dit ten onrechte
gemaakte onderscheid heeft het denken over causaliteit, zoals bij Hume en Kant,

' cf. Pierson, A. (1871), Ee/i terpi//i/ /« rfe vvysgeer/ge on/vW&fe/i/ig, p. 472-473, 'Bij den
tegenwoordigen stand van de wetenschap der natuur moet de vraag oprijzen: is eroorzakelijk-
heid; is zij niet als verouderd te beschouwen, die geheele kategoric van oorzaak en gevolg? en
dus op dc ruimen met zooveel metafysisch als de natuurwetenschap nog aankleeft? (....) Dat
begrip (oorzaak) valt weg, om plaats tc maken voor de erkenning van de objektieve identiteit
dicr verschijnselen, tusschen welke men vroegcr een kausaalverband aannam, en voor de
bepaling van de volgorde der vormen, waaronder ik mij de altijd met zichzelve identische
kracht voorstellen moct. Want zoodra het vaststaat, dat die kracht identisch blijft, wordt er
niets uitgewerkt, en is cr dus ook gecn oorzaak. Alles wat wordt, heeft een oorzaak; maar,
indien er niets wordt! Elk ondergaan heeft een oorzaak; maar, indien er niet ondcrgaat! En dit
herhaald i/t</ie;i sluit juist in hetgeen door dc naluurwetenschap loegegeven, ja verkondigd
wordt. Die wetenschap bepaalt zieh tegenwoordig, in zooverre zij reeds wetenschap is, tot de
aanwijzing van volstrekle ecnzelvighcid in de voor ons bewustzijn meest uileenloopendc
verschijnselen.'
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op een geheel verkeerd spoor gebracht.' . , i... ., .1.. ..... ..... ..
Pierson analyseert vervolgens de argumentaties waarop de traditionele bctekenis

van de nolie 'oorzaak' zou zijn gebaseerd. Ten slottc gaat hij na waar de, volgens hem,
"klassieke" misvatting op berust die inhoudt de notie 'oorzakelijk verband' een
/ydsorde zou impliceren. Deze onderwerpen komen in het navolgende aan de orde.

Om /en aa/iz/en van ne/ ftegry? t/a/ o/is feezig noud/ to/ meer /le/c/er/je/rf /e Aomew,
/iee// men, /wee« /it, /ia /e rfenite/i over Je mees/ a/ge/weene s/e//i/ig »vaarva/i fey de
vor/m/ig va/i da/ feegr/p (oorzaaA:) de waar/ietd s/i/zvvygertd word/ aa/ige/10/ne«. Zoo
ge/oo/iA voor my a///ians «e/ fees/ to/ ee/i prwic/p/ee/e fee/iande//ng va/i d/7 gedee//e
va/i ons onderwerp /e gerädert. ̂

Deze a/ge/nee/ie s/e////jg treft Pierson aan in Hume's £/!gw/ry. Hume was er van
uitgegaan dat het redelijke denken en het onderzoek zieh uitsluitend richten op twee
soorten voorwerpen: op relaties tussen ideeen en op feiten.' Zulke feiten vat Pierson
op als een o/ider/mge fee/reA:A/>jg /ussc/je/i /ei/en. In de onderstelling dat er zo'n
oflder/mge fee/reAA:j>;g /««c/ie/i/ej/e/i of relaties tussen feiten mogelijk zijn, schuilt
echter de dwa/i>ig d/e aa/i een /a/ne/y'it verspretde o/?va//ing van oorzaait /e/j grond-
5/ag /ig// Want, «5 er (...) ee/i fee/reA*//ig /«5sc/ien/ei'/en moge/yA? En: zi/n/ei/e/i
dinge/i, /«5sc/ie/i we/Ae ie/5 £an feej/aan, da/ een 6e/reMi/ig Aan /zee/en ?' Piersons
antwoorden op beide vragen luiden ontkennend.

Het aangrijpingspunt voor de motivering van Piersons antwoorden is Hume's
argumentatie dat alle uitspraken of redeneringen over feiten berusten op de relatie
tussen oorzaak en gcvolg. Pierson wil aantonen dat allecn relaties tussen begrippen
mogelijk zijn, terwijl relaties tussen feiten dat niet zijn. Omdat volgens Hume relaties
tussen feiten berusten op de relatie tussen oorzaak en gevolg, leidt Pierson uit de
onmogelijkheid van het bestaan van relaties tussen feiten af dat het ook onmogelijk

' cf. Lewes, G.H. (1875), ProWe»« 0/ ///e a/irf wwu/, p. 376, '... the process and the
product are one, viewed under two aspects (...). All the vexed questions which have been
raised respecting Causation turn on the illusory separation of process and product, cause and
effect, which is properly a distinction of aspects, not a separation of reals; the antecedent is
not one thing, and the consequent another different thing (...). When Hume puzzled the world
with his sceptical argument, (...) alarmed Philosophy sought everywhere for proofs of a
connexus and evidence of this power, evidence confessedly not given in sensation, and which
nevertheless was assumed to be discoverable somewhere; so that Kant's announcement of
causality as one of the forms of Thought, and thus one of the conditions of Experience, was
eagerly welcomed.' Gecileerd in Pierson, A. (1882), op. cit. p. 307.

'cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 266. . " . , " . ' . ' . " "! ."'.'
' cf. Hume, D. (1748), op. cit., section IV, part I, p. 20, 'All the objects of human reason

or enquiry may naturally be divided into two kinds, to wit, relations of ideas, and matters of

'cf. Pierson, A. (1882),op. cit. p. 267. ... , , " . . . . . . . .
- cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 267. ' ' • '!
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is om 'oorzaAre/y'A- verfea/;o" gelijk te stellen aan een relatie tussen feiten. Deze
argumentatie werkt hij als volgt uit.

In de f/i^M/ry had Hume betoogd dat van ieder feit het tegendeel mogelijk is
zonder dat er een tegenstrijdigheid ontstaat. Bijvoorbeeld: de Stelling dat de zon
morgen met zal opgaan is even begrijpelijk en behelst evenmin een tegenspraak als
de bewering dat de zon morgen we"l zal opgaan. Bovendien had Hume naar voren
gebracht dat al het redeneren over feiten schijnt te berusten op de relatie tussen
oorzaak en gevolg. Uitsluitend door zo'n relatie kan men uitkomen boven de
getuigenis van de herinnering en de zintuigen.'

Pierson rekent eerst af met Hume's opvatting dat er relaties tussen feiten zouden
bestaan. /A: /«een re A:«/i/ie/i aa«/o/ie/j, rfaf //«me zy'/ie j(e//ing mef fteweze/i Aee//,
n/aWe/y'A: owrfa/ Ay fey zy/i fte/oog s/ec/i/s w 5c/iy« over/e/te/i /ia/iaW/.* Hume had
beweerd dat het fege/ioverges/eWe van ieder feit altijd mogelijk is, omdat het niet
tot een tegenstrijdigheid leidt. Meteen daarna had Hume echter naar voren gebracht
dat 'de zon zal morgen niet opgaan' een Stelling is, terwijl hij 'de zon zal morgen
opgaan' als een bewering had beschouwd, aldus Pierson. Hieruit blijkt volgens hem
dat Hume het hclemaal niet over feiten heeft, maar alleen over 6egr//?pe/i; immers,
voor een /e/7 stelt hij onmiddellijk een oo/-o"ee/ in de plaats. Pierson acht Hume's
redeneerstap begrijpelijk, want waf A:an fee/eeAenen: /ief /egenovergesfeWe van ee«
/<?//?* Dit is een onzinnige vraag. Immers, wat het fege/iovergesfe/o'e van een feit is,
is evenmin te begrijpen als de vraag wat het legenovergestelde van twee of drie zou
zijn. Pierson concludeert dat 'de zon zal morgen niet opgaan' uitsluitend als een
sfe////ig kan worden opgevat en niet als een feit, omdat alleen bij een sfe//j'/ig een

mogelijk is/ Dit leidt tot de vraag: /naar /nef we/A: ee/ie sfe//mg /leftfeen

' cf. Hume, D. (1748), op. cit., section IV, part I, p. 21-22, The contrary of every matter
of fact is still possible; because it can never imply a contradiction, and is conceived by the
mind with the same facility and distinctness, as if ever so comfortable to reality. 77iaf f/ie su/i
wiV/ »of n'xe to-wio/row is no less intelligible a proposition, and implies no more contra-
diction, than the affirmation, //;ar M w«7/ rae. (....) All our reasonings concerning matter of fact
seem to be founded on the relation of cause and effect. By means of this relation alone we can
go beyond the evidence of our memory and senses.'

- cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 268.
' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 269.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 268-269, 'Het tegenovergestelde, hoorden wij, van elk

feil is altijd mogelijk, omdat het nooit een kontradiktie kan insluiten. Waarop dan onmiddel-
lijk volgt: "dat de zon morgen niet zal opgaan, is een even verstaanbare en even ongerijmde
Stelling als de bewering: zij zal opgaan". Met bemerkt natuurlijk het eigenaardig quid pro
quo. Voor feit wordt Stelling in de plaats geschoven. Eerst heel het: "the contrary of every
matter of fact is still possible". Onmiddellijk daarop volgt: "that the sun will not rise to-
morrow, is an intelligible proposition and implies no contradiction". Hier blijkt al terstond dat
Hume slechts in schijn feiten tegenovcr begrippen plaats. Hij moet terstond het feit laten
varen, en er een oordeel voor in de plaats stellen. (....) wat kan beteekenen: het tegenover-
gestelde van een feit? Hel tegenovergestelde van een feit is natuurlijk evenmin te begrijpen
als, bijvoorbeeld, het tegenovergestelde van twee of drie. Wij hebben dus uit-sluilend met een
Stelling tedoen. Slechts bij een Stelling kan sprake zijn van een legenslelling.' • . . • : .



»vy /i/er re doe«? A/ef ee«e, rf/e a//ee/j oefreM/z/g /lee/f op ee« /ei/?' De Stelling 'de
zon zal morgen opgaan' bctreft geen feit, maar een ftegnp; bovendien is die Stelling
niet identiek aan de Stelling 'een zon gaat op', die daarentegen wel een feit kan
betreffen. De eerstc Stelling is immers een impliciet oordeel over een /noge/i/Me«/
dat de zon zal opgaan.* Men verwacht dat de zon die men ziet ondergaan, ook weer
zal opgaan. Het rfen^feeeW of begrip van 'de zon' kan men verenigen met het
rfe/iAbee/rf of begrip van 'weer opgaan' of 7er«gA;eerert'. Of de zon weer opgaat,
gebeurt of gebeurt niet. Als de zon inderdaad weer opgaat, dan is de s/e/Zi/ig 'de zon
zal opgaan' niet innerlijk tegenstrijdig. Immers, het is niet tegenstrijdig om te zeggen
dat iets za/gefeeure/i als het ook A:a/i gefee«/en. Als echter blijkt dat men het begrip
'de zon' en het begrip 'weer opgaan' niet met elkaar kan verenigen, dan is de sfe/Zing
'de zon zal opgaan' innerlijk tegenstrijdig; het is immers ongerijmd om Aei
omnoge///A:e foeAro/wsrig re noe/new/ Tegenover de Stelling 'de zon zal opgaan' zet
Pierson de Stelling 'een zon gaat op'. Deze laatste Stelling kan nooit tot een
tegenstrijdigheid leiden, omdat het lidwoord 'een' betekenl dat het </e/i£fceeW 'zon'
nog gcen a/gero/ic/ JenAroeeW of begrip vormt. Door 'de' in plaats van 'een' voor het
rfew^fteeW 'zon' te plaatsen gaat men er van uit dat het begrip 'zon' wel is afgerond.
Vervolgens kan dan worden nagegaan of bijvoorbeeld het begrip 'weer opgaan' met
dit begrip verenigd kan worden. De Stelling 'de zon zal morgen niet opgaan' betreft
derhalve een relatie tussen begrippen, en geen relatie tussen feiten. Dit wordt nog
duidelijker als men de Stelling 'de zon zal morgen op de aarde vallen' en de Stelling
'de zon zal morgen opgaan' met elkaar vergelijkt. Formeel zijn beide Stellingen gelijk;
de eerste Stelling is echter innerlijk tegenstrijdig en de tweede niet. Immers, als men
de betekenis van de begrippen 'de zon' en 'op de aarde vallen' begrijpt, dan ziet men
meteen in dat de Stelling 'de zon zal morgen op de aarde vallen' tegenstrijdig is. Dit
komt overeen met wiskundige Stellingen. Het begrijpen van de betekenis van een
wiskundige Stelling is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde om daarvan de
tegenstrijdigheid in te zien als men bijvoorbeeld zo'n Stelling zou ontkennen. Als
men de Stelling 'de zon zal morgen niet opgaan' niet innerlijk tegenstrijdig acht, dan

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 269.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 269-270, 'Met eene (Stelling), die alleen betrekking

heefl op een feit? Volstrekt niel; met ecne die betrekking heeft op een begrip. De Stelling: de
zon zal morgen opgaan, heeft geen betrekking op een feit. Zij slaat niet gelijk met de Stelling:
een zon gaat op. (....) .. de eerstgenoemde Stelling behelst (impliciet) een oordeel over een
mogelijkheid; leert (wel meer dan, maar loch ook) een mogelijkheid.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 270,'... de zon die gij kent, die gij heden ziet verdwij-
nen, is een voorwerp, dat niet over eenige uren voor goed verdwijnen kan: het denkbeeld, dat
gij u vormt van de zon, is vereenigbaar met het denkbeeld: terugkeeren. Dit is zoo of dit is
zoo niet. Is het zoo: zijn werkelijk die beide denkbeeiden vereenigbaar (zon en terugkeren),
dan sluit de Stelling geen kontradictie in, want te zeggen: gebeuren zal, wat gebeuren kan, is
niet ongerijmd.'
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begrijpt men kennelijk nict de betekenis van de begrippen 'de zon' en 'niet opgaan'.'
Kortom: relaties lussen feiten zijn onmogelijk; alleen relaties tussen begrippen zijn

Nadat Pierson heeft afgerekend met Hume's opvatting dat er relaties tussen feiten
zouden bestaan, is het voor hem eenvoudig om korte metten te maken met diens
opvatting dat al het redeneren over feiten schijnt te berusten op de relatie tussen
oorzaak en gevolg. Piersons parafrase van deze opvatting van Hume luidt:
«//yd vfl/i de ortders/e///ng MJ7, da/ er een fce/reAAz'«g ts /us.?c/>e/i een/ei/ en
/<?i7. ///d/e/i er 2«//: een iefreMing wie/ ftes/ond, ZOM O/JS fees/«// van ne/ eene/ei/ tor
/ie/ fl/;c/ere 0/7 ge/iee/ /osse sc/iroeve/i s/aan/ Bijvoorbeeld: als iemand een horloge
vindt op een verlaten eiland, dan kan men daaruit afleiden dat daar iemand eerder
is geweest.'' Echter, het feit dat iemand op een eiland is geweest, is niet de oorzaajfc
dat iemand anders daar een horloge vindt. Het gaat in dit voorbeeld niet om een relatie
tussen feiten, maar om een relatie tussen begrippen. Met andere woorden: het is een
ana/y/ücw oordee// In het ftegr//? 'een horloge op een verlaten eiland' ligt namelijk
hel volgende begrip besloten: Vie/ vverA: va/i een /nensc/i in een ver/a/en e//a/ia". Het
is daarom niet nodig om met behulp van de relatie van oorzaak en gevolg feiten met

« f i t ' i n - / ! - . ' 1 - ; . - ! • > . - r s r t - . :

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 270, 'Maar zijn beide denkbeeiden niet vereenigbaar,
dan sluit de Stelling we I dcgclijk een kontradiktie in, daar het ongerijmd is het onmogclijkc
loekomstig te noemen. Beweer ik: een zon gaat op, dan kan zulk een Stelling nooit aan
innerlijke tegenstrijdigheid leiden, omdat het niet bepalend lidwoord, voor het woord: zon
geplaatsl, de afwezigheid kenteekent van elk afgerond denkbeeld, dat ik mij reeds van die zon
zou hebben gemaakt. Zoodra ik evenwel dat niet bepalend lidwoord in het bepalend lidwoord
verander, heb ik aangenomen dat het denkbeeld afgerond is, en kan men dus beoordelen of
een nieuw denkbeeld: opgaan of terugkeercn of wat dan ook, met het eerste te vereenigen is.
(...) De zon zal morgen op de aarde vallen is een Stelling, formeel volkomen gelijk staande
met: de zon zal morgen opgaan. Zal men nu beweeren, dat de Stelling: de zon zal morgen op
de aarde vallen geene kontradiktie behelst? Wie het denkbeeld de zon en het denkbeeld: ter
aarde vallen begrijpt, kan die twee denkbeelden evenmin vereenigen als rood en niet-rood,
zijn en niet-zijn.'

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 271, 'Maar indien het begrijpen van de wis- of
rekenkunslige Stelling onmisbaar, en tevens voldoende is, om tegenstrijdigheid op te merken,
die aan de ontkenning of erkenning dier Stellingen verbonden is, dan zal ook het begrijpen
van de Stelling: de zon zal morgen niet opgaan, even onmisbaar als voldoende zijn, om ons de
kontradiktie in te doen zien, die zij behelst. Hiermede is (...) de eigen grondslag weggenomen
waarop die leer van Hume omtrent een betrekking tusschen feiten rust. Is zulk een betrekking
er niet, dan kan ook het oorzakelijk verband zulk een betrekking niet zijn.' :

•' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 272.
• ' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 271-272, 'Alle redeenering omtrent feiten, zegt hij,
schijnen te rüsten op dc betrekking van oorzaak en gevolg. Alleen door die belrckking zullen
wij, volgens hem, meer kunnen weten dan waarneming en geheugen ons leeren. Waarom
gelooven wij aan het bestaan van iets: dat wij evenwel zien noch ons herinneren? (....) Iemand
vindt een horloge of een andere machine in een verlaten eiland; nu besluit hij, dat er vroeger
een mensch in dat eiland is geweest.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 273.
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elkaar te verbinden, omdat er al een relatie tussen begrippen is.' Met andere woorden:
de relatie van oorzaak en gevolg is overbodig. ft s.*w^: «folv-.

Als men er echter van uit zou gaan dat bepaalde feiten niet met elkaar zijn
verbunden, is het dan mogelijk om zulke feiten alsnog met elkaar in verband te
brengen? /Can i£ ze dan nog veree/iige/i.^ Piersons antwoord luidt ontkennend, omdat
uit het feit dat iemand op een verlaten eiland een horloge vindt niet noodzakelijk
volgt dat er eerst iemand op dat eiland geweest moet zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk
dat het horloge door iemand op het eiland is gegooid zonder een voet aan wal te
zelten. Pierson concludeert dat er in dit geval twee mogelijkheden zijn. Hetzij: het
laatste feit (zeg: een b) ligt reeds besloten in het eerste feit (zeg: een a). Als dat zo
is, dan is het niet nodig om een a en een b te verbinden. Of: een b ligt niet in een
a besloten. In dat geval kan men een a en een b niet met elkaar verbinden, omdat
er geen relaties tussen feiten bestaan. Hume's opvatting dat men door feiten met elkaar
in verband te brengen op grond van de relatie van oorzaak en gevolg uitkomt boven
dc getuigenis van de herinnering en zintuigen en dat men daardoor m'euwe /tennis
vormt, biedt geen soelaas. Immers, of men wist al dat een b besloten lag in een a,
of men wist dit niet. In dat laatste geval kan men nooit op grond van het bekende
feit het onbekende feit kennen, omdat er gee/i weg voert va/i een/ejV /of ee/i/et7, /...._/
er is gee/i o/ider//nge oetreAAjVig voAi/e/7e/i wioge/y'A/ ft

Kortom: Pierson verwerpt Hume's opvatting dat er relaties tussen feiten bestaan.
Er bestaan allcen relaties lussen begrippen. Omdat eralleen relaties tussen begrippen
bestaan, vervalt daarmee ook Hume's opvatting dat men door feiten met elkaar in
een oorzakelijk verband te brengen nieuwe kennis vormt. Hiermee meent Pierson
te hebben afgerekend met de dwa///jg d/'e aa/i ee/i /a/ne/y/fe verspreWe opva/f/ng va/i
oorzaaA: /e/i gronds/ag //gf.

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 273-274,' ...Hume (heeft) geen betrekking hoegenaamd
gekonstateerd, maar (hecft) uit een begrip afgeleid wat er naar zijn oordeel in opgesloten lag.
(...) Hume heeft eenvoudig een analytisch oordcel geveld. (....) In het begrip horloge ligt reeds
besloten, dat van menschenwerk. (....) In plaats van "een uurwerk in een verlaten eiland" kan
ik evengoed zeggen "het werk van een mensch in een verlaten eiland". Nu hoef ik toch niet te
verbinden wat reeds verbonden is.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 274. i*. ;., MIHJ «m<.» •-•;, i- --,<b
' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 274-275, 'Maar neem ik aan, dat zij niet reeds verbon-

den zijn. Kan ik ze dan nog vereenigen? Immers neen. Uit het eene feil vloeit ten aanzien van
het tweede niets voorl? (....) Dus een van beide: feit b is eenvoudig reeds ecn deel van feit a,
en dan bchoef ik ze niet te verbinden; of feit b is geen deel van feit a, en dan kan ik ze niet
verbinden. Om deze reden gaat het dan ook niet aan, te zeggen, dat wij door betrekking te
brengen tusschen feiten, een betrekking berustendc op den band van oorzaak en gevolg een
kennis vcrkrijgen, die verder reikt dan wat zinnclijke waarneming en geheugen ons geven. Er
wordt hier in het min.st geene nieuwe kennis opgedaan. Of wel wij wisten reeds, dat feit b om
zoo te spreken, stak in feit a, of wel wij wisten dit niet, en dan kan ons het eene, het bekende
van de twee feiten, nooit helpen aan de kennis van het andere, het nog onbekende feit; om de
goede reden dat er geen weg voert van een feit tot cen feit, dat er geen onderlinge betrekking
tusschen feiten mogelijk is.'
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Nogmaals: '<y7fconte' en
AJs men van de misvatling uitgaat dat de notie 'oorza£e/yA: verfca/j<f neerkomt op
relatics tussen feiten, zo betoogt Pierson verder, dan moet men ook concluderen dal
dit altijd een /ytfsonfe impliceert. Immers, gebeurtenissen vinden plaats in de tijd.
In de genwie //leorie over Aei oorzaAre/y'A: veroa/id der d/nge« speien tijdsaandui-
dingen zoals verleden, heden en toekomst daarom een belangrijke rol. Hierdoor
ontstaat ook het probleem of oorzaA:e/yA: veroa/id iets te maken heeft met fyc/sorde.
Botweg merkt Pierson op: /A veroor/oo/my daare/ifegen de vraag o//i/er wderdaad
m i profc/eew öeifaa/. //ef A:a/j aa/i stompz/«/j/g/ie/d //gge/i, /naar /'A: woe/ j/i a//e
oprec/if/ie/d ve/A/are/j, da/ /A: /ief profc/ee/n /i<ei z/e.'
, Hume had zieh in de ZT/jgu/ry afgevraagd of men uit het feit dat brood, of een
voorwerp met bepaalde zintuiglijk waarneembare hoedanigheden met de kracht om
de honger te stillen dat op een bepaald moment voedzaam is gebleken, kan afleiden
of een ander brood op een ander moment ook voedzaam zal zijn, en dat gelijksoortige
zintuiglijk waarneembare hoedanigheden gepaard moeten gaan met de kracht om
de honger te stillend In Piersons termen: /;oe £a/i /£ met zeA:er«e/d voorspe//en, da/
/ie/ brood dot /ny gevoed /iee//, wiy ooA: voede« za/?' Deze vraag is volgens Pierson
zinloos. Immers, Vief brood da/ /«y gevoed /iee/i', is opgegeten. Het ligt daarom voor
de hand dat dit specifieke brood mij ook niet meer zal voeden. Deze voorspelling
bevestigt alleen maar het volgende: 'als dit voorwerp een brood is, dan zal het mij
voeden'. De betekenis van deze voorspelling wordt pas duidelijk als men nagaat welk
tegr/p men met het woord brood' verbindt. Hume had een strikt onderscheid gemaakt
tussen de zintuiglijk waarneembare hoedanigheden van brood en de voede«de Arac/ir,
daarvan.'' Hij had onder 'brood' alleen de zintuiglijk waarneembare hoedanigheden
verstaan, waarmec hij vervolgens de voedende kracht verbond. Dit had voor Hume
tot deze vraag geleid: door wette rede/ieerwig weef iA, da/ die e/ge/iscTiappe/i a/fyd
ver6o/idt'/! z/d/e/! zy/i me( d/e voede/ide Arac/jr.^ Echter, deze tijdsaanduiding - 'zullen'
- is overbodig, zo betoogt Pierson. Het begrip 'brood' wijst immers niet alleen op

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 279.
* cf. Hume, D. (1748), op. cit. section IV, part III, p. 29, 'The bread, which I formerly eat,

nourished me; that is, a body of such sensible qualities, was, at that time, endued with such
secret powers; But does it follow, that other bread must also nourish me at another time, and
that like sensible qualities must always be attended with like secret powers.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 279.
•* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 279-280, 'Men zegt wel eens: hoe kan ik met zekerheid

voorspellen, dat het brood dat mij gevoed heeft mij ook in de toekomst voeden zal. Met zulk
een vraag kan men naluurlijk niets uitrichten. Het brood toch, dat mij gevoed heeft, zal mij
nooit meer voeden. Hetgeen in de voorspelling, waarvan hier sprake is, bevestigd wordt, is
niels anders dan het volgende: Gesteld, dat het voor mij liggend voorwerp brood is, dan zal
het mij voeden. Om nu de eigenlijke strekking van deze bewering in te zien, heeft men zieh
slechts rekenschap le geven van het begrip dat men met het woord: brood verbindt. Hume
onderscheidl zeer scherp lusschen de zinnelijk waarneembare hoedanigheden van het brood,
als omvang, kleur, enz. en hetgeen ik nu noemen wil de voedende kracht van het brood.'

'cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 280. f.,»., ; r̂ >«> ' . . < •• ,•,.;
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bepaalde zintuiglijk waarneembare hoedanigheden, maar het houdt ook in dat het
voedzaam is of voerfewrfe Axac/i/ heeft. In het begrip 'brood' ligt al besloten dat het
voedzaam is. Hieruit concludeert Pierson dat beide elementen - de zintuiglijk waar-
neembare hoedanigheden 6n voeoe/zoe Axac/i/ - behoren tot de inhoud van het begrip
'brood'. Als men de veerfe/z^e AratTtf daaruit weglaat, dan heeft men het niet meer
over brood. Het maken van een onderscheid tussen de zintuiglijk waarneembare
hoedanigheden van brood als oorzaak en de voerfemfe A:rac/jf daarvan als gevolg acht
Pierson dan ook onjuist.' Met andere woorden: met 'brood' wordt alleen een
subjectieve waardering aangegeven; een waardering die ook een subjectieve
waardering van de voedende kracht daarvan betreft.

Als men iets waarneemt dat de uiterlijke kenmerken van brood heeft, dan kan
men zieh afvragen hoe men uit zulke kenmerken kan afleiden of dit brood daarnaast
eigenschappen heeft die men niet heeft waargenomen. In Piersons woorden: w/'e wtf

*af /ze/ voorwerp, 6eWve o'er e/gensc/zappe«, a7e men /zee// X^mien
rt, ooA e/gensc/iappe/z ftez/7 a7e we« n/e/ /zee/i fawne« woarA/ewe/z, woarvo«

me/z /ze/ ftes/aa« op gee«e/7e/ wyze /zee// A;//«/i«?/; £o/zs/a/eere« ?* Op grond van het
waarnemen van alleen de uiterlijke kenmerken van een specifiek brood zal niemand,
zonder verder onderzoek te doen, willen zeggen dat dit brood inderdaad behoort tot
de soorr van voorwerpen die men brood noemt. Men zal alleen zeggen dat de soort
van voorwerpen die men brood noemt, voedzaam is. Hiermee geeft men dus alleen
een bepaalde woordbctekenis. Men kan de Stelling echter ook omdraaien en zeggen:
'iets dat bepaalde uiterlijke kenmcrken heeft en ook nog voedzaam is, is brood'. Of:
'als dit voorwerp, als de schijn niet bedriegt, brood is, dan zal het bepaalde uiterlijke
kenmerken hebben en zal het, nadat het is opgegeten, voerfe/z^e £rac/z/ blijken te
hebben.'^ Pierson erkent overigens echter wel dat niemand op zo'n «awH'/fceKnge
manicr zal spreken. Hij is het daarom eens met Hume dat men er door gewoonte toe

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 280-281, 'En na dit onderscheid gemaakt te hebben,
stell hij de zaak zoo voor, alsof wij, van brood sprekende, voorlopig alleen bedoelcn het
geheel van die uitwendige hoedanigheden, om dan later met dat geheel de voedende kracht te
verbinden. Door welke redeenering weet ik, dat die eigenschappen altijd verbonden zullcn
zijn met die voedende kracht? Voor dit zullen, voor dezen toekomenden tijd, is evenwel niet
de minstc reden, wanneer men het denkbeeld, met het woord brood te verbinden, niet
willckeurig halveert. Brood is niet alleen voorwerp dat zekere uitwendige hoedanigheden
verloont, maar dat, genultigd, het lichaam voedt. (....) Een voorwerp dat die vereeniging bezit,
daaraan geeft ik de naam brood. Zeg ik dus: brood zal voeden, dan zcg ik niets anders: brood
zal brood zijn. Er is niet eerst brood, als oorzaak, en nog eens voeding als gevolg.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 281. fji.i-,- p *
' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 282, 'In het geval dat ons bezig houdt, zal hij (theore-

tisch) nooit iets anders willen zeggen dan dat de soort brood voedt, en daarmede niets anders
bedoelen te geven dan de bepaling van een woord, zoodat hij ook bereid is de Stelling om te
keeren en te verklaren: wat die of die eigenschappen bezit en daarbij voedt is brood; waaraan
hij dan, zoo hij het noodig acht, kan toevocgen: ondersteld, dat dit op brood gelijkende voor-
werp door den schijn mij niet bedriegt, dan zal die en die eigenschappen en, nadat het in mijn
lichaam opgenomen is, voedende kracht bezitten.'
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geneigd is om bepaalde waarneembare eigenschappen in verband te brengen met
bepaalde niet-waarneembare eigenschappen. Zo'n gewoonte resulteert ten slotte in
een bepaald gevoe/ van ze^er/ie/d."

Het laatsle - het gevoe/ van zete/7ietd - vormt voor Pierson ten slolte aanleiding
voor de volgende vraag: maar wa/ fee/ee^en* rfeze gewoonte, o/tfeze ze/ter/ie/d «if
mi zMiwer f/ieore-f/sc/i oogpwnf ?̂  Hume's vraag welke rafee/ieri/ig ten grondslag
ligt aan de overgang van de uitspraak 'het brood heeft de honger gestild' naar 'het
brood zal de honger stillen' acht Pierson 6e/ac/ie/i/£. Hij wijst er op dat Hume met
deze vraag twee bedoelingen gehad kan hebben. Het ging Hume hetzij om het gevoel
van zckerheid van de zw/ve/- f/ieo/e/ivc/je ste////ig: 'dit specifieke brood zal mij voeden'.
In dat gcval kan men echter geen redenering aangeven waardoor men iets kan zeggen
over wat men niet kan waamemen. Of het ging Hume om een gevoel van zekerheid
dat men heeft omtrent de voede/ide /:rac/j/ van een voorwerp dat op brood lijkt.
Echter, in dit geval kan een redenering niet in een gevoel van zekerheid resulteren
dat praÄ/isc/i /lu/z/g is; bovendien acht Pierson het niet nodig om dit gevoel door een
redenering te rechtvaardigen/

Kortom: de misvatting dat er relaties tussen feiten bestaan, moet tot de verkeerde
conclusie leiden dat 'oorzakelijk verband' een /yV&onfe impliceert. Er bestaan alleen
relaties lussen begrippen. Voorspellen komt daardoor uileindelijk neer op een
explicatie van wat reeds in een bepaald begrip ligt besloten. Met een volgen in de
tijd heeft dit echter niels te maken. ov, • ^ .. «,< »;v.

De voorafgaande analyses van Pierson brengen hem ten slotte tot de volgende
conclusies. Hij concludeert dat hei in de meeste gevallen hclemaal niet nodig is om
de notie 'oorzaak' te gebruiken. Dit zijn bovendien juist die gevallen die leken te
ondersleunen dat 'oorzaAe/yA: verfcanrf en 'fy'dsorrfe' identiek zijn. Immers, de Stelling
dat brood de oorzaak en vocding het gevolg is, heeft /u'ef rfe a//ergm>igste f/ieorefi-

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 282-283, 'Hume heeft er volkomcn gelijk aan, dan
niemand in het dagelijksch leven zoo nauwkeurig spreekt, en inderdaad iedereen door
gewoonte er toe gebracht wordt, met zekere eigenschappen die hij waarneemt andere
eigenschappen tc verbinden die hij niel waarneemt. Door die gewoonte ontstaat ten deze een
gevoel van zekerheid,....' . - . . . ' • • . • . j - - - ' ••;;•• ,

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 283.
•' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 283, 'De vraag van Hume: welke redeneering brengt

mij van het gevoed hebben tot het zal voeden, komt mij belachelijk voor. (....) Hume bedoelt
met zijn vraag of de zuiver theoretische Stelling: dit bepaalde brood zal mij voeden, - en dan
kan er gcen redeneering bedacht worden die mij vergunt iets te verzekeren van hetgeen
waarvan ik nicts wect; - of Hume bedeoelt alleen dc verzekerdheid die ik koester aangaande
de voedende kracht van een bepaald brood op een brood gelijkend voorwerp, en dan moet
geantwoord worden, dat geen redeneering ter wereld een gevoel kan doen ontstaan, een
gevoel, dat praktisch nuttig blijkt, ook van gcen redeneering eenige rechtvaardiging bchoeft te
ontvangen.' •-.... .,
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sc/te waanfe. 'Brood' is slechts de /joa/n van een verzameling van verschijnselen.
De voedenrfg Arac/if van brood is e'en van die verschijnselen. Die kracht merkt men
pas op als men het brood opeet: fcrooa* is ef rs/ ferooa* a& /ief ge/iMi/iga* is. Het is
</»eort?/ise/i owgeoor/oo/a" om op grond van alleen het waarnemen van de uiterlijke
kenmerken van een bepaald voorwerp te voorspellen dat het zal voeden. Bovendien,
als men het brood eet, dan is dit strikt genomen niet de oorzaak dat men wordt gevoed.
Het objectieve fysiologische proces dat er zorg voor draagt dat het brood in het
lichaam wordt opgenomen is de oorzaak dat men wordt gevoed. Het gaat hierbij om
een objectief proces in het lichaam en de subjectieve waardering daarvan; en dat
laatste berust uiteindelijk op een persoonlijk belang.* Maar waar 6/y//«« /ief voor
e« na; waar aV fi/dsorcfe?* Pierson concludeert dat men daarbij geen tijdsorde of
volgorde in de tijd kan aangeven. Fysiologische processen zijn natuurwetten of ^ n
<fer per/na/ie/i/e voorwaaraWi voor /ief besraa/iaV. Het feit dat er in het lichaam met
het brood /ete gefeeMrt wordt subjectief gcwaardeerd; deze waardering noemt men
het gevo/g. Als men ccn bepaald feit niet zou waarderen, dan is er ook geen sprake
van gevolg. Hieruit leidt Pierson af dat er in wcrkelijkheid niets is dat de aanleiding
vormt om te spreken in termen van fi/'a'sora'e of het volgen in de tijd.''

Pierson concludeert tevens dat de wetenschap niets met absolute zekerheid kan
voorspellen over specifieke gevallen. Zij kan over zulke gevallen alleen /rypof/ie/isc/ie
uitspraken vormen, die bovendien tautologisch zijn. Bijvoorbeeld de uitspraak: 'als
dit voorwerp een brood is en als het door het lichaam wordt opgenomen, dan zal
het bepaalde kenmerken hebben'. Daar komt nog een andere tautologie bij: als
belangen niet veranderen, dan verändert de subjectieve waardering van verschijnselen
evenmin. Op het eerste gezicht lijkt dit geen tautologie, omdat men geneigd is om
belangen als de oorzaaA: van subjectieve waarderingen op te vatten. Als dat zo zou

' cf. Pierson, A. (1882), op. cil. p. 283-284, 'Is mijne kritiek van Hume gegrond, dan
hebben wij in een groot aantal gevallen, waarin men het tot dusver wel deed, niet van oorzaak
te spreken, en dan blijkt tevens, dat het juist die gevallen zijn, die het meest de vcreenzelvi-
ging van oorzakelijk verband met tijdsorde schenen te begünstigen.'

* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 284, 'Brood is de naam van een groep van verschijnse-
len. Tot die verschijnselen bchoort zijn voedende kracht. Dit verschijnsel grijpt eerst plaats
als het brood door mij genuttigd wordt. Derhalve: hctgeen op tafel ligt heeft niet de minste
voedende kracht; daarvan te zeggen: het zal voeden is, theoretisch gesproken, ongeoorloofd.
En wannccr ik nu het brood heb genuttigd, dan wordt niet het brood in mij de oorzaak van
mijn voeding, maar hetgeen dan met het brood gebeurt, dat is mijn voeding; dat is niets
anders dan mijn voeding zelve, zoodra ik hetgeen objektief gebeurt in verband beschouw met
mijn belang; dus, met andere woorden, het waardeer.' j»"-«i: ,"- .-•̂ ••v. •

•' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 284.
* cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 284-285, 'Een der permanente voorwaarden van het be-

staande is, dat met de Stoffen, waaruit een bepaald voorwerp is samengesteld, zoodra zij in
mijn lichaam gebracht zijn, icts gebeurt. Dat. wat gebeurt, waardeer ik, en dat gewaardeerde
feit noem ik het gevolg. Wat in mijn maag gebeurl. kan ook zeer wel daarbuiten gebeuren.
Dan zou ik het niet waardceren; dan zou het zoogenaamde gevolg uitblijven! Dit toont
immers duidelijk, dat er in de werkelijkheid niets aanwezig is, dan aan een tijdsorde kan doen
denken.'
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zijn, dan zou er wel sprake zijn van een ti/tfeortfe of vasfe vo/gorde. Echter, als men
iels beschouwt op grond van een belang, dan ligt daar impliciet een waardering in
besloten. 'Belang' en 'waardering' zijn fwee woorden voor dezeyyezaaifc.' Met andere
woorden: ook subjectieve waarderingen impliceren geen fydsorde.

£)e s/ofsom van d/f onderzoeA: C...J mag op aeze wyze worden opgemaaAtf. //er
fcegr/p 'oo>:zflaA;7!ee//geene f/ieore/isc/ie waarde. Me/nandfain er de/i;wisfen »Vi/jowd
van aangeven. /« deprafoyA: is ne/ on/nisoaar, maar zy'ne aan wending word/ /erstand
gevaar/yß, wanneer /ie/ nog voor ie/s andere, voor iett meer dan een /ou/er, praA:/iscn
fcegr/p, da/i een "/lu/p/n/dde/ der voorsfe//ing " aanzie/. Zuiver //leore/isc/i A:an ner
/i/e/ ge/ia/;d/iaa/d worden, zonder een vree/nd, een /njs/ieA: o/een oovennafuur/yA:

de we/ensc/iap Wnnen ^

Samengevat komt de argumentatie van Pierson in hoofdlijnen op het volgende neer.
Spruyts Froeve is de aanleiding van Piersons Wysgeer/g onderzoe*. /CnVtsc/ieprofe-
go/ne/ia van es/ne/ie/:. Pierson beschouwt Spruyt als de belangrijkste representant
in Nederland van het kantiaanse rationalisme. Deze denkwijze acht Pierson echter
een belemmering om een adequate esthetica te formuleren.

Spruyt had het lot van zijn causaliteitsleer, en vooral de opvatting dat het
causaliteitsbeginsel a priori is, verbonden aan Kants bewijsvoering bij de tweede
analogie der ervaring. Pierson rekent af met Spruyts leer door rechtstreeks lacunes
in Kants bewijsvoering van deze analogie bloot te leggen.

Algemeen gesteld komen de twee kernpunten van Piersons Kant-kritiek neer op
het volgende. Ten eerste: Kant had met de twccde analogie der ervaring de Stelling
verdedigd dat verschijnselen volgcns een vaste regel a priori in de tijd worden
geordend. Dit houdt in dat de betekenis van de notie 'causaliteit' of 'oorza/fce/y'A:
verba/k/" gelijk wordt gesteld aan 'vaste volgorde' in de tijd; hetgeen Pierson onjuist
acht. En ten twecde: in tegenstelling tot Kant is Pierson van mening dat het geheel
overbodig is te menen dat hel causaliteitsbeginsel een den£vor/n is. Uit de onderzoek-
praktijk blijkt namelijk dat men daar aan zo'n rechtvaardiging geen behoefte heeft.
De gedachte dat voor ieder verschijnsel een oorzaak is te vinden, ontstaat door
gewoonte; dat laatste is een voldoende basis om wetenschap te beoefenen.

Een van Piersons belangrijkste speeifieke argumenten legen Kants bewijsvoering
bij diens tweede analogie is dat Kant aan voorstellingen kennelijk al objectivitcit
verleent nog voordat zij door de causaliteitswet worden verbonden. Echter, Kant

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 285-286, 'Op grond van het aangevoerde moet ik dan
ook evenzeer ontkennen, dat de wetenschap ooit tot apodiktisch voorspellen van het concrete
in Staat zou zijn. (....)... een niet zeer imposante verklaring, want dit hypothetische oordeel is
loutcr een tautologie; waarbij dan nog deze andere tautologie kan worden gevoegd: gesteld
dat mijne belangen niet veranderen, dan verändert ook mijne waardeering van die eigen-
schappen of van dat verschijnsel niet.'

' cf. Pierson, A. (1882), op. cit. p. 299-300.
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had betoogd dat voorstellingen juist door de causaliteitswet een objectief karakter
krijgen. Picrson vraagt zieh dan ook af wat de meerwaarde van deze wet zou moeten
zijn. Hij leidt uit zijn Kant-kritiek af dat Kant niet heeft bewezen dat het causaliteits-
beginsel a priori is. Bovendien leidt hij daaruit af, dat men, zolang men de betekenis
van de notie 'oorzaak' nog niet heeft vastgesteld, het causaliteitsbeginsel alleen moet
zien als een hulphypothese. Alleen door het bepalen van de betekenis van de notie
'oorzaak' kan men de aard van die hypothese bepalen.

Na zijn kritiek op Kant gaat Pierson vervolgens na wat de notie 'oorzaak' betekent.
Hij concludcert dat Hume's omschrijving van deze notie voor verbetering vatbaar
is. De betekenis van de notie 'oorzaak' komt voor Pierson neer op een relatie tussen
twee feiten. Door herhaalde waarneming ontstaat de gewoonte om deze relatie als
onveranderlijk te beschouwen. Op grond van deze o/ivera/irfer/yWie/rf weet men dal
het tweede feit bestaat als men het eerste feit heeft waargenomen. Bovendien wijst
Picrson er op dat Hume, Kant en Spruyt ten onrechte hadden aangenomen dat de
notie 'causaliteit' gelijk is aan 'vastc volgorde' in de tijd tussen waargenomen objecten.
Bij het verklaren van verschijnselen moet men uitgaan van hypothetische
natuurwetten. Zulke wetten werken constant. 'Causaliteit' houdt voor Pierson niets
anders in dan zulke natuurwetten. 'Oorzaken' en 'gevolgen' zijn bovendien twee
verschillende namen voor een en hetzelfde: natuurwetten. Als men een onderscheid
maakt tussen 'oorzaak' en 'gevolg' suggereert men ten onrechte alsof het om twee
afzonderlijk bestaande zaken zou gaan, terwijl het in feite alleen twee aspecten van
hetzelfde betreft, wederom natuurwetten. 'Oorzaak' en 'gevolg' vallen samen, omdat
de natuurkrachten en wat zulke krachten bewerken een proces vormen. Pierson leidt
daaruit af dat het sprcken in termen van 'oorzaken' betekenisloos is.

Pierson rekent vervolgens af met een misvatting die aan het denken over
'oorzaken' ten grondslag ligt. Deze misvatting, die zijn oorsprong vindt bij Hume,
komt er op neer dat er relaties tussen feiten zouden bestaan. Picrson acht dit
onmogelijk. Er bestaan alleen relaties tussen begrippen; hieruit leidt Pierson
vervolgens af dat daarmee ook Hume's opvatting dat men door het in verband brengen
van feiten, dat volgens Hume zou berusten op de relatie van oorzaak en gevolg, kennis
zou kunnen uitbreiden. Bovendien moet de misvatting dat cr relaties tussen feiten
bestaan tot de verkeerde conclusie leiden dat 'oorzakelijk verband' een /zyrfsorrfe zou
impliccren. Omdat er alleen relaties tussen begrippen bestaan, komt voorspellen
uitcindelijk neer op een explicatie van wat reeds in een bcpaald begrip ligt besloten.
Met een volgen in de tijd heeft dit niets te maken.

Een van de belangrijkste conclusies die Pierson aan zijn kritiek op Kant, Spruyt
en Hume verbindt is dat de notie 'oorzaak' voor wetenschappelijke doeleinden geen
meerwaarde biedt. En, als men aan deze notie meer dan alleen een praktische
betekenis geeft, dan kan dit bovendien leiden tot ongewenste mystificaties.

Terecht had Van der Wijck in 1898 opgemerkt dat Piersons stcrke punt is gelegen
in het opsporen van voe/o/igdi e/i A/ernme/i in argumentaties. Dit blijkt niet alleen
uit zijn kritiek op Kant, maar ook uit zijn beschouwingen naar aanleiding van Spruyt
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en Hume. Tevens kan men opmerken dat in Piersons "analytische methode"
betekenisvragen en aandacht voor taaluitingen centraal staan. Vanuit dit perspectief
levert Pierson fundamentele kritiek op de benaderingen van Kant, Hume en Spruyt.
Voorts kan men er op wijzcn dat Pierson door zijn aandacht voor taal en betekenis
in vergelijking met Opzoomer, Van der Wijck, Spruyt en Huet als een atypisch denker
kan worden gezien, als een vernieuwer in methodologisch opzicht 6n als een vroege
voorloper van de 20ste eeuwse taalanalytische orientatie in de filosofie. Als een
interessant voorbeeld hiervan kan worden verwezen naar Piersons beschouwing over
de functie van de lidwoorden 'de' en 'een'.

Net als bij Spruyt werd opgemerkt, kan ook bij Pierson worden geconstateerd
dat de discussie over causaliteit in een breder historisch kader wordt geplaatst.
Hoewel de directe aanleiding voor Piersons onderzock Spruyts Proeve was, acht
hij het effectiever om de bijl aan de worteis van Spruyts causaliteitsleer te slaan: Kants
tweede analogie der ervaring. Uit historiografisch oogpunt kan men daar bovendien
aan toevoegen dat de argumentatieve functie van Piersons Kant-kritiek in latere
beschouwingen over Piersons filosofische werk [Boersema, 1924; De Graaf, 1962;
Van Dooren, 1983] nauwelijks naar voren komt. Een verklaring hiervoor moet worden
gezocht in de gebruikte onderzoekmethoden; deze zijn voornamelijk biografisch
gericht [Boersema, 1924; De Graaf, 1962; Van der Veen, 1997] of zijn gericht op
het typeren van Piersons opvattingen; dat wil zeggen, de doxografische benadering
[Van Dooren, 1983]. De in dit onderzoek toegepaste probleemgerichte benadering
laat wel duidelijk de argumentatieve functie van Piersons Kant-kritiek zien.

Piersons argumentatiestrategie is volgens twee lijnen opgezet: formele kritiek
op redencringen en kritiek op de betekenis die aan begrippen en uitspraken wordt
toegeschreven. De ccrste vorm van kritiek komt duidelijk naar voren in zijn
commentaar op de relatie tussen Kants twecde analogie van de ervaring en de daarop-
volgende bewijsvocring; Kant bewees in Piersons ogen nict wat hij wilde bewijzen.
De tweede vorm van kritiek wordt duidelijk uit zijn analyse van de opvattingen van
Kant, Hume en Spruyt. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn Piersons kritiek op de
onderstelling dat er relaties tussen feiten zouden bestaan, en zijn kritiek op de
ondcrstelling dat de notie 'oorzakelijk verband' een lijdsorde impliceert.

Piersons conclusies ten aanzien van de betekenis en functie van de notie 'oorzaak'
zijn voornamelijk negatief en pragmatisch. Dit blijkt uit Piersons opvatting dat deze
notie (en het causaliteilsbeginsel) voor wetenschappelijke doeleinden waarde weinig
heeft. Het kan ten hoogste als een hulphypothese worden gezien. Het meer dan
praktisch gcbruik van dcze notie kan zelfs gevaarlijk zijn, omdat het tot allerlei
mystificaties kan leiden.

Zowcl Pierson als Huet komen tot de slotsom dat de notie 'oorzaak' voor
welenschappelijk gebruik weinig nut heeft. Bovendien kan men opmerken dat Pierson,
door zijn nadruk op de rol van natuurwetten om verschijnselen te verklaren, en door
zijn conclusic dat aan de notie 'oorzaak' in de wetenschap bij voorkeur slechts een
praktische betekenis moet worden toegeschreven, als een van de eerste Nederlandse
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I
vertegenwoordigers van de "wetenschappelijke wending" in de filosofie kan worden
gezien.

Ten aanzien van Pierson argumentatiestragegie kan nog het volgende worden
opgemerkt. Waar bijvoorbeeld Spruyt, Van der Wijck en Opzoomer soms autoriteits-
argumenten gebruiken, blijkt dal Pierson hieraan kennelijk geen behoefte heeft. Net
als Huet is Pierson zeker geen "navolger van", maar cen zelfstandig denker.

Ten slotte: Pierson ziet maar weinig heil in het aannemen van "logische
clcmcnten" in het denken, hetgeen duidclijk blijkt op zijn kritiek op Kant. Hierdoor
kan men spreken van een Sterke familiegelijkcnis tussen de opvattingen van Pierson,
Opzoomer, Van der Wijck en Huet. ^ ,;: «n';« r !~ •!**,• / ' i ;;r is. :•>-"

Piersons Wi/5geer(g onderzod: kon de filosofische gemoederen maar weinig beroeren.
Het voorwerp van zijn niet mis te verstane kriliek, Spruyt, reageert, men kan het niet
anders zeggcn, flauw. Het cnige wat hij zes jaar later over zijn lippen kan krijgen
in de marge van een overzichtsartikel in Arc/i/v/ü/- rf/e Gesc/j/c/i/e c/er P/»/oso/?/»'e,
getiteld D/e Gesc/iic/ite <fcr F/»7o5op/i/e in //o//a«d vo« 7S7S 6« 7SSS (1888), is
dat voor Pierson Spruyts Froeve kennelijk een steen des aanstoots vormt. En nog
weer later, veerlien jaar na het verschijnen van de /Voeve, levert J.D. Bierens de Haan
terloops kritiek op Piersons causaliteitsleer in de brochure De ^syc/i/sc/ie a/fco/ns/
va/i /wrf oorzaaAöcgn/? (1895a), en wel op diens Stelling dat het volgen in de tijd uit
de notie 'oorzakelijk verband' geelimineerd zou moeten worden. Bierens dc Haan
is het hier niet mee eens, aangezien het volgcns hem bij causalitcit altijd gaat om
het volgen van bepaalde loestanden in de tijd. Hij is van oordeel dat de /i/c/sopvo/g/ng
ee« zeer r tw/e c/j o/i/;i£sbare gerfac/i/e-i'n/iouc/ vormt, en dat met Je o«/Ä:e«/«/ig va/i

vc77i/e//g</ fis^.' Bierens de Haans kritische kanttekening heeft overigens
niet tot cen discussie met Pierson geleid, wellicht omdat de laatste kennelijk tijd te
kort kwam; Pierson stierf namelijk kort daarna, in 1896. ,-, . ) / .»•r>i'ht;-i;;i.,.•,.•

Met Wysgemg o/jf/erzoeA: is echter niet het laalste woord in de causaliteitsdiscussies
gesproken. Uit het laatste hoofdstuk van deze Studie zal blijken dat over de funetie
van het causaliteitsbegrip en de rol van /ogwc/ie e/e/ne/i/e/i in het causale denken
door Heymans principieel verschillend wordt gedacht.

r j : L r ! . • : ' ? - ; • > • - - ' * '" / - . • ' . ! r a i ' ; ; ! / • • . , • ' • { .

' cf. Bierens de Haan, J.D. (1895a), De pjyc/ii'sc/ie a/toffisr wa/i /ier oorzoflitfcegr/p, p. 30.
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V. HEYMANS VERSUS BETZ, JELGERSMA EN BOLLAND

#jy* i'i'i .ah*:-- ..rrt -I -
f i t ) ' ^ >
* • • - • • • d

Heymans is tegenwoordig beter bekend als psycholoog dan als filosoof. Dit is
begrijpelijk, omdat hij een zware Stempel heeft gedrukt op de psychologiebeoefening
in Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog.' Als eerste in Nederland had hij
in 1892 naar voorbeeld van Wilhelm Wundt een laboratorium ingericht voor
experimented onderzoek op het gebied van de psychologic Heymans' belangstelling
voor experimenteren blijkt al duidelijk uit de titel van zijn inaugurele rede uit 1890,
getiteld //e/ expenme/i/ w de p/z/fosop/i/e; deze belangstelling kwarn echter vooral
tot uitdrukking in het onderzoek dat hij later verrichtte op psychologisch gebied;
experimented onderzoek dat hem wereldberoemd maakte.

Echter, vcel van zijn tijdgenoten, zowel nationaal als internationaal, hadden ook
vooral grote waardering voor hem als filosoof, en wel voornamelijk als de auteur
van het meermalen herdrukte £»;/i//in/ng in d/e Metap/zysi/:
£V/a/irw/!g (1905), van de
(1914) of van zijn methodologische hoofdwerk en leerboek Gese/ze und £/e/wente
des MsseHsc/ia/7/c/ie/i De/iA:e/is (1890-1894), waarvan drie herdrukken versehenen:
in 1905, 1915 en in 1923.

Toen Heymans in 1890 als opvolger van Van der Wijck de Groningse leerstoel
in de geschiedenis van de filosofie, logica, metafysica en in de zielkunde aanvaardde,
had hij zijn sporen in de wetenschap en filosofie reeds verdiend. Nadat hij in 1880
bij de Leidse hoogleraar Land op het proefschrift KaraÄfer e/i /wef/iode der sfaaf-
/Hus/tout/fcn/ftfe in de politieke economie gepromoveerd was, promoveerde hij in 1882
in de filosofie op de disserlatie Zur /Cr/7/A: des l/fi/ümus aan de Universiteit van
Freiburg. Vervolgens werd Heymans in 1883 als privaatdocent in de filosofie
toegelaten aan de Rijksuniversiteit Leiden. In de zeven jaar tot aan zijn benoeming
tot hoogleraar in 1890 hield hij zieh uitvoerig bezig met ethiek en Kants kcnnisleer.
Dit blijkt uit een serie artikelen die hij in die tijd publiceerde.^ Aan het einde van
deze periode moet Heymans, naar aanleiding van een prijsvraag die het Leidse
Stolpiaansch Legaat in 1888 had uitgeschreven, ook zijn begonnen met de Sc/iefs
ee/ier Är/z/sc/ie ge5c/»"ede«/s ran /ie/ caitfa/f'te/'tefegr/p wi de n/e«were »vysbegeerfe.
Net als Spruyts Praeve in 1879, werd de 5c/ie« met goud bekroond; het werk werd
vervolgens in 1890 gepubliceerd. Heymans' Sc/iefs luidt de laatste episode in van
de causaliteitsdiscussies in Nederland in de tweede helft van de 19de ceuw.

' Zie hiervoor bijvoorbeeld het themanummer van De/wyc/io/oog (1992) getiteld /00/aar
g /'// /Verfcr/a/irf (7892-/992,), dat geheel is gewijd aan Heymans als psycholoog.

'Zie: Heymans, G. (1883), (1886), (1888), (1889a) en (1889b).
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•' Het is opmerkelijk dat Heymans in de reeks artikelen die hij in de jaren lachtig
publiceerde vrijwel niet ingaat op het causaliteitsvraagstuk. Dit maakt hij meer dan
goed met de ScAe/s, en ook met het tweede deel van zijn Gesetze w«d£7eme«/e de5
wme«5c/ia////c/iens DenA:e«5 (1894). In beide werken formuleerde hij een
causaliteitsleer waaraan hij, ondanks veel kritiek, altijd zou blijven vasthouden; dit
blijkt namelijk uit veel van zijn latere filosofische geschriften.'

In dit hoofdstuk staat Heymans' causalileitsleer centraal zoals hij deze in de Sc/jete
heeft geformuleerd. Daarnaast komen de "vroege" filosofische kritieken op Heymans'
leer aan de orde: de kanttekeningen van het Curatorium van het Stolpiaansch Legaat
z61f en de kritieken van H.J. Betz, D.G. Jelgersma en G.J.P.J. Bolland. Benevens
komen de discussies aan de orde die zieh naar aanleiding van deze kritieken
ontsponnen.

De "latere" kritieken van de natuurkundigen J. Clay, Ph. Kohnstamm en J.D. van
der Waals jr. op Heymans' causaliteitsleer en de discussies die daarover rond de jaren
twinligvan deze eeuw ontstonden, worden in deze Studie buiten beschouwing gelaten,
omdat dit buiten dc doelstelling van dit onderzoek valt.

De hoofdgedachten die Heymans in de Sc/ie/s over causalileit ontvouwt, vindt
men dikwijls letterlijk terug in zijn latere Gesefze ««d £/emen/e. Dat werk wordt
in de navolgende behandeling daarom alleen betrokken voor zover het, zo te zeggen,
recente aanvullingen of verduidelijkingen op Heymans' causaliteitsleer uit de Sc/iels
betreft.

Waar het in dc Sc/ie/s om gaat wordt duidelijk in het slotwoord. Daar merkt
Heymans op dat ivy «eboe« gez/e« /ioe de o/i/deM/ng van //«/we a/5 ee/i s/ormwi/id
was /ieer#eA:o/«e/i onder de cawsa/e öegnppe/i; /ioe zy a//es war /«en d/e/iaa/igaa/ide
in de /oop der ///de« //ad on/deA;/ door e/A:aar /iad geivorpen, e« de weze«/yfc/e
6e5/a/idde/e/i va/i «e/ cawsa/e de«A:e« o«der depui«/iope« /lad oedo/ven. De causa/e
axio/na's die door ßaco/i e/i Z.ocA:e eve« o/ivoo/'waarde/y'A: a/s door Descar/es e«
Lei'oniz waren er/tend, werden «a //umegewan/rouwdo/ge/iee/verwaar/oosd, door
Ka«/ e« Ä'c/iope«/iauer «/eJ m/nder da/r door A//// en 5pencer; de o«/deÄ:A:/;ig va«
//a/«///on fe/ee/d/e/i/e/igevo/ge o«opge/«erA/; e/i de o«dersc/je/de«de pog/«ge« o/n
/je/ causa///e//sprofe/ee/« op /e /osse«, s/eunende op e/i ge/oe/s/ aa« ee« o«vo//ed/g
/e/fen/na/en'aa/, A:onde« n/e/ anders da/i onvruc/i/ftaar fe/yven. Echter, zo merkt hij
verdcr op: aan deze verwarr/«# nu sc/iy«/ /a«gzamer/iand ee« e/'nde /e Ao/ne«. De
we/e«sc/iap 6eg»i/ z/c/i /e /iers/e//e« va/i de« doors*a«e« sc/ioA; zy fowl op «ieuw
to/ ne/ inz/c/j/ da/ gegeve« /e//e« n/e/ verwaar/oosd möge« worden, oo£ a/ zy« zy
onverAr/aarfeaar. Zoo word/ da// /ie/ /og/sc/ie A:araA/er der causa/e oe/reM/ng e/i de
weze/i/y'Ae oe/e^ee/j/s der causa/e a.t/o/na's /neer e/i /neer erA:e«d; e/i me/ die
er£e«H/«g gaa/ /ia/;d »1 /ia/id de s/eeds a/ge/neenere aanvaardi/ig der Zneor/e va«
//a«ii//o/i, vo/ge«s »ve/A:e /ieZ causa/e de«Ä:e/i fcerus/ op de apr/oräene over/u/gi'/ig
va/i de o/yvende /de«//7t'// der d/«ge/;. Over de vraag, /ioe d/'e over/u/g/«g op «are

' Zie: Heymans, G. (1902), (1905), (1918) en (1923).
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fcewrt ve/A:/flarrfe/i gerec/j/vaflrd/grfmoef worc/en, /oopen voorze^er dedeflifc&eeWen
nog zeer ver MiVeen; in/ussc/ie/i /ie/ is reeds vee/ vraard, wa/t/ieer zzc/i /en
van de verscnyn.se/en ze/ve en van /i«n on/m'dde//y'A:en ge/«ee«
gronds/ag de meem/ige« &eg/n«en /eykee/en.' Kortom: Hume's ontdekking en zijn
oplossing van het causaliteitsvraagstuk hadden onder filosofen grote verwarring
gezaaid. Hierdoor kon Hamiltons ontdekking, die volgens Heymans de sleutel vormt
voor de oplossing van dit vraagstuk, lange tijd niet naar waarde geschat worden.

Historisch gezien is de oorsprong van Heymans' belangstelling voor Hamilton
overigens moeilijk te traceren. In Nederland werd voorafgaand aan Heymans' Sc/ie/s
vrijwel niets over Hamilton gepubliceerd. Alleen Van der Wijck gaat in het artikel
/A: en nie/-//fc (1866) op deze denker in, waarbij hij echter alleen de kritiek van J.S.
Mill (1865) op Hamilton bcspreekt; op het causaliteitsvraagstuk wordt in dat artikel
niet ingegaan. Wei is het mogelijk dat Van der Wijcks artikel Heymans op het spoor
van Hamilton heeft gebracht. Een andere mogelijkheid is dat Land Heymans tijdens
zijn studie filosofie te Leiden op Hamiltons causaliteitsleer had gewezen. Hoe deze
receptiegeschiedenis in elkaar steckt is een nader onderzoek waard.

Heymans formuleert in de Sc/iete allercerst het causaliteitsvraagstuk. Vervolgens
schrijft hij aan Hume de ontdekking van het causaliteitsvraagstuk toe. Hume's
psychologische oplossing van dat vraagstuk grijpt hij aan om een aantal ernstige
tekortkomingen daarvan te constateren. Na te hebben afgerekend met Hume, ontvouwt
Heymans een op Hamiltons ideeen geente causaliteitsleer. De uitgangspunten en
consequenties van die leer roept bij een aantal denkers echter meer vragen op dan
die theorie beantwoordt. Het Curatorium van het Stolpiaansch Legaat plaatst als eerste
vraagtekens bij Heymans' leer, waar Heymans direct op repliceert. Toch blijkt deze
repliek niet afdoende te zijn. Heymans' leer bevat kennelijk zoveel discutabele
elementen dat achtereenvolgens Betz, Jelgersma en ten slotte ook Bolland hun kans
schoon zien om die leer vanuit verschillende gezichlspunten met ferme kritiek te
bestoken. Voor Heymans is dit weer aanleiding om zijn leer tegen deze aanvallen
te verdedigen.

1. HET CAUSALITEITSVRAAGSTUK VOLGENS HEYMANS

Filosofie is geen 6/oo/e nersengy/nnasfceA:, maar een we/ensc/iap die er op is gericht
om waa/7ie/d te vinden, zo betoogt Heymans. Filosofie is vvefen.scnappe/yA:e

.* En aangezien het in de wetenschap gebruikelijk is om ieder onderzoek

' cf. Heymans, G. (1890a), Sc/iefs ee/ier tr/risc/ie gesc/ire/i«
rfe meuwere wysftegeertc, p.259-260.

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 4, 'De Philosophie is nu eenmaal geen bloote hersen-
gymnastiek; zij is wetenschap en wil waarheid.'
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te beginnen met een heldere formulering van de probleemstelling, gebeurt dit ook
in de Sc/ie/s.

Over de« f'«/ioM<i der versc/jynse/en va/j nef causa/e rfe/^e/i neerscn/ gee« sfryd,
zo betoogt Heymans. / /e / 6es/aan van een cfl«5a/^ej(5proö/ee/n word/ door gee/i
er/is/ig onderzoe^er onfAend, en ooA: over de wyze waarop daf proö/ee/n moe/ worden
ges/e/d ftestoar /n de grond der zaaA geen verscn/7. De siry'd der p/ii/osop/i/sc/ie
5c/io/en 6eg/n/ eersf oy de vraag, in we//;e i/jeor/e de op/oss/ng va/j da/ pro6/ee/n
ffioe/ worden gezoc/tf.' ' ; - - . 5 i i A < i ÜJJWIH .

Het feit van het causale denken dat men, op grand van het herhaald waarnemen
van het on/m'dde//y'A: volgen van een bepaald verschijnsel nadat een bepaald ander
verschijnsel is opgetreden, aanneemt dat er een noodza£e/y& verband tussen die twee
verschijnselen bestaat*, acht Heymans al voldoende om 0/15 van 7 oesfaan van een
cau.ni//7e/fspro6/eeMJ te overfuigen.' Immers, onmiddellijk rijst de vraag: we/fcen grand
Aeoften wy, om een noodza^e/yA: veroand /«ssc/ien de gegeven versc/iynse/en aon
/e ne/nen?* Uit de inhoud of de gegevens van dc waarneming kan men zo'n nood-
zakelijk verband niet afleiden. Men kan daaruit ten hoogste afleiden dat bepaalde
verschijnselen rege//na//g sa/nengaan of e/A:ander vo/gen. Echter, als men heeft
waargenomen dat een bepaald verschijnsel tot dusver altijd is gevolgd door een
bepaald ander, verschijnsel, concludeert men toch dat het tweede verschijnsel
noodzakelijk zal volgen als het eerste optreedt. Met andere woorden: het na elkaar
volgen van verschijnselen (seouen/ze) wordt getransformeerd tot het uit elkaar volgen
van verschijnselen (consegHenf/e). Heymans acht het echter onmogelijk om deze
overgang te verklaren door een beroep te doen op de inhoud onzer waarne/mngen.'

Als men een bepaald verschijnsel als de oorzaaÄ voor een bepaald ander
verschijnsel beschouwt, dan constateert men dat cr een relatie of öefreMwig bestaat
die men noch heeft waargenomen noch uit de inhoud van de waarneming heeft

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p.8.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 8-9, 'In bepaalde gevallen, o.a. wanneer wij meer-

malen een verschijnsel B onmiddellijk na een ander verschijnsel A hebben waargenomen,
nemen wij aan dat er lusschen die beide verschijnselen een noodzakelijk verband bestaat. Dat
wil zeggen, wij nemen aan dat, het verschijnsel A (de oorzaak) eenmaal gegeven zijnde, het
niet ander kon of verschijnsel B (de werking) moest daarna komen.'

•' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p.9.
" cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p.9.
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 9-10, 'In de gegevens der waarneming is zulk een

grond niet te vinden; zij kunnen ons ten hoogste leeren dat verschillende verschijnselen, voor
zoover onze ervaring reikt, regelmalig samengaan of elkander opvolgen, - niet dat wanneer
het ecne verschijnsel gegeven is, ook het andere noodzakelijk waar te nemen moet zijn. (....)
Wij hebben waargenomen dat B op A volgt, een-, tien-, duizendmaal, - en wij concludeeren
dat B met noodzakelijkheid op A volgen moet. Uit de gegeven sequentie maken wij een
consequentic; het "volgen op iets" wordt tot een "volgen uit iets" verwerkt. En wij mögen den
inhoud onzer waarnemingen analyseeren zoover wij willen, het gelukt ons niet daarin de
elementen te ontdekken, wier aanwezigheid in onze causale oordelen zieh toch onmogelijk
laten wegredeneeren.' J ; ? ! : ^,' i;.v n, -J.J! •••*irj>w> ii . \ ;*
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afgeleid. Men kan zieh zelfs niet voorstellen hoe men zo'n relatie uit het waarnemen
of uit de inhoud van waarnemingen zou kunnen afleiden. Men kan zieh dan ook
afvragcn of er nog ««rfere gegevens naas; de waarrte/nmge/i zijn waar men deze
relatie uit afleidt. Van zulke a/irfere gegeve/15 is men zieh echter niet bewust; evenmin
acht men het begrijpelijk dat men zieh hiervan bewust zou kunnen zijn. Immers, als
uit het herhaald waarnemen van het regelmatig volgen van verschijnsclen een n/ef
waarge/io/ne/i oorza^e/yA: verband wordt afgeleid, dan gebeurt dat onnj/dde//yA:. Men
vraagt zieh echter niet af op welke gro/trfen men deze afleiding /og/sen kan
rechtvaardigen. Deze afleiding vindt bovendien plaats zonder bewust gebruik te
maken van a/icferegegevms dan de gegevens van de waarneming.' Deze overweging
leidt tot de volgende vragen: werte zoitden d/e a/ic/ere gegeve/15 Ari/nne« zyn ? //oe
zo»de/i zy, va/j eWers Ao/we«c/e c/a/i va« de ofcyecren onzer cawsa/e oorc/ee/en ze/ve,
mi voWoe/ide« gro/jrf/:«rtnen op/everen om over ftefreMinge/j /«55cAe/i d/e 06/ecre/i
een oordee/ u/7 re 5preA:e« ? //er ge/«Ar 0/15 met op rfeze vragen een fcevrerf/'ge/id
anrwoord re v/nrfe«.^

Als deze /e/ren van het causa/e rfe/iA:en worden erkend, dan wordt ook erkend
dat er een causaliteitsprobleem bestaat. Omdat mensen rerfe///A:e wezens zijn, zo
betoogt Heymans, wil men de overtuigingen die men er op na houdt op reaWi/ite
gro/it/e/i verklären. Als men zulke gronden niet kan vinden, dan zal men zulke
overtuigingen vaarweZzeggen. Echter, ook al wordt ingezien dat voor de overtuiging
dat verschijnselen noodzakelijk met elkaar zijn verbunden geen redelijke grond '
gevonden kan worden, wordt toch aan deze overtuiging vastgehouden. Vanrfaar de
verwowt/ermg, we/Are rfe versc/iy/ise/e« va/i /rer cousa/e denken, zoodra /wen zic/i
van /IM/I f'/j/iouo' reA:e/i5c/iap gee/r, 6y de narfenAende opweA:)ten; van de oe/ioe/fe
owi d/e ver5c/iyn5e/en re ver^/are/i. D/e verÄ:/ar//;g re /everen, den srryd r«ssc/ie/i
//ieen//jge/i over ner de/iA:e/i e/i de/e/ren van ner denken op re Zossen, is i'n de eersre
p/aars de raaA: der caHsa/Zre/rsr/ieor/e."'

E6n en ander leidt voor Heymans tot het formuleren van twee verschallende
causaliteitsvraagstukken:hetpsychologischeenhetfilosofischecausaliteitsvraagstuk.

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p.10, 'Het blijkt dcrhaive dat, zoo vaak wij een ver-
schijnsel de oorzaak noemen van een ander verschijnsel, wij met volkomen vetrouwen het
bestaan ecner betrekking constateeren, die wij niet hebben waargenomen of uit waarnemingen
afgeleid, en waarvan wij ons zclfs niet kunnen voorstellen hoe wij ze zouden kunnen
waarnemen of uit welke waarnemingen wij ze zouden kunnen afleiden. Beschikken wij dan
misschien in de aangewezen gevallen nog over andere gegevens naast de waarnemingen? Wij
zijn ons niet bewst dat dit het geval zou zijn, noch ook zien wij in, hoe dit het geval zou
kunnen zijn. Wanneer wij van de waargenomen regelmatige succcssie concludeeren tot het
niet waargenomen oorzakelijk verband, dan doen wij dit onmiddellijk, zonder ons rekenschap
te geven van gronden die deze stap logisch zouden kunnen rechtvaardigen, zonder met
bewustzijn gebruik te maken van andere gegevens dan die, welke in de waarnemingen
waarvan wij uitgaan liggen opgesloten.'

"cf. Heymans, G. (1890a), op. cil. p.10. ' • -^
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 11.
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De formulering van het psychologische causaliteitvraagstuk luidt als volgt: Aoe
«/je/ Je verMaren t/ar /« o/is 6ewws/zy/j HI7 fcepoaWe waarrtem/nge/i de zeAer/ieid

van ee/i n/e/ waarge/iome/i nood!2aA:e/yA: verband /«ssc/ie/i de otyecte/i rfi'er
Met andere woorden: hoe kan men verklaren dat men er op grond

van waarnemingen vast van overtuigd raakt, dat er tusscn wat men waameemt een
niet-waarneembaar noodzakelijk verband is. Ook al zou de verwerA://ig t/er waar-
/iem//jg.sgegeverts geheel door associatiewetten - /wyc/iisc/ie gronrfwe/ren en gro/id-
Arac/i/e/z - verklaard kunnen worden, dan wordt hiermee nog niet het volgende
probleem opgelost. Het blijkt namelijk dat men niet alleen de subjectieve overtuiging
of het 5u£yec//eve gevoe/ van ze£er/ie/d bezit dat er noodzakelijke verbanden tussen
verschijnselen zijn, maar het blijkt ook dat latere waarnemingen de verwachtingen
die berusten op zulke subjectieve overtuigingen altijd bevestigen. Erbestaat kennelijk
een s/rewge overeensfe/wm/rtg tussen psyc/i/sc/ie e/i p/iys/sc/ie versc/iy/ise/e/i; dat
wil zeggen, er zou een overeenstemming bestaan tussen de verwachting of het besef
dat gelijke omstandigheden tot gelijke gevolgen leiden enerzijds, en bepaalde
p/iys/sc/ie versc/iynse/e/i anderzijds. Het laatste wil zeggen: het feit dat de
waarneming verwachtingen ook bevestigt.* Men kan zieh dan afvragen: vanwaar
d/e s/re/ige overee/is/emmi/ig /«ssc/ie« psyc/iüc/ie en p/iysisc/ie versc/iyVise/en ? Of:
/ioe Ao/nf /ier dar o/ize .SMfe/ecf/eve, voor zoover wy z/en /:«/irte« /i/e/ aa« rfen /n/totn/
der waar/iewitfig o/r//ee/irfe ze^er/ie/rf rfoor /afcre waar/ie/n/«ge/i «oo// worrf/ ge/oge«-
sfrey??^ Met andere woorden: hoe kan worden verklaard dat de subjectieve zekerheid
van het bestaan van een noodzakelijk verband tussen verschijnselen, die niet berust
op waarneming, toch altijd wordt bevestigd. Tussen de processen van het denken
en de versc/ii/'/ise/e/i der bu/fe/iwereW moet daarom een /7ara//e///e bestaan, aldus
Heymans. Het is echter onduidelijk waarom beide zo verschillende processen parallel
zouden zijn. Dit/Kjra//e//tsme vormt de kern van het filosofische causaliteitsvraagstuk:
/ioe /s /ief /e verA/aren da/ de gegeve/i versc/jy>i5e/en z/cA r/c/j/e/i naar de
door /je/ denJte« me/ de voors/e////ig dezer versc/»y/J5e/e/i verfeo/iden ? Of: we

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 11.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p.12, 'Gesteid nu evenwel dat dit psychologische cau-

saliteitsprobleem was opgelost, dat het was gelukt de verwerking der waarnemingsgegevens
in den geest uit psychische grondwetten en grondkrachten te verklären, dan nog zou er een
tweede probleem overblijven. Immers, de ervaring leert, niet slechts dat wij aangaande het
beslaan van noodzakelijk verband subjeetief hei gevoel van zekerheid bezitten, maar ook dat
de verwachtingen op die zekerheid gebaseerd, door latere waarnemingen worden bevestigd.
Wanncer ik een stuk blauw lakmoespapier, in een zure vloeistof gebracht, zieh rood zie
kleuren dun constatecr ik vooreerst in mijn bewustzijn de overtuiging dat die kleuring een
noodzakelijk gevolg was van de indompeling; maar wanneer ik vervolgens uit dat ondersteldc
noodzakelijke verband afleid dat onder gelijke omstandigheden die kleuring altijd zal
ontstaan, dan wordt deze voorspelling door latere ervaring ten volle bevestigd. (....) KJaarblij-
kelijk ligt in deze feiten een nieuw probleem: vanwaar die strenge overeenstemming (usschen
psychische en physische verschijnsclen.'

•'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 12. . . . - • •
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wy dar de toe£om5f ortze cm/safe venvacAfwge« «ref za/ /ogensfra/j'e/i ?'
Met andere woorden: is er cen garantie dat toekomstige waarnemingen de verwachting
altijd zullen bevcstigen dat er tussen bepaalde verschijnselcn noodzakelijke causale
verbanden bestaan?

Met deze formulering van hct filosofische causaliteitsvraagstuk geeft Heymans
overigens al een indicatic van de richting waarin de oplossing van dat vraagstuk
gezocht moet worden. Immers, de formulering dat voorsfe////igeH van versc/iynse/en
zieh richten naar de tveMen va/i /ie/ de/i£e/i suggereert reeds dat bepaalde elementen
a priori in het denken besloten liggen. De door Heymans geformuleerde twee
causaliteitsvraagstukkcn sluiten bovendien nauw aan bij de twee benaderingswijzen
die in de discussies reeds naar voren zijn gekomen: de ontstaans- en geldigheidsbena-
dering.

Heymans' tweevoudige formulering van het causalileitsvraagstuk speelt een
belangrijke rol in zijn benadering van de historische ontwikkeling van dit onderwerp,
zoals hij dat in de 5c/ie/s uiteen zet. Voor het doel van deze Studie zijn daarbij vooral
twee hoofdlijncn van belang: Heymans' kritiek op Hume's oplossing van het
psychologische causaliteitsvraagstuk en Heymans' uitwerking van Hamiltons
postulaat. . . . . .... ,. . . . , , , ,

' • • ' " ' ' i u ^ ' A : • : . . . , • • : ' . ; : • . £ • : , , - . • ! ; « ; • > . i : • J .. j i . I : - • : I - ' . , •..•

" ! * " ' • • • ••'• " 1 . . • • • • V j / ! . > ; * ; , , ; ( ? • . - i - l v j ' ! i . ' • . • . " ' ! ' f ; - •. . ' i u , ' :

' : i v •:;. M ~- 2. HEYMANS' KRITIEK OP HUME ^ ,U : ,ri

Heymans schrijft aan Hume de ontdekking van het psychologische causaliteitsvraag-
stuk toe: eers/ //«me f.... J Ä:HWH /O/ /»e/ //izic/i/, c/a/ wy wi onze
meer over versc/iy/isefen zegge/i rfa// wy w rfe ver5c/iy/i5e/e/j /ie
en wen/zooc/e o/urfeWer va/j /ie; caHja//7ei'£spro6/ee/n.^ Met andere woorden: Hume's
ontdekking komt neer op het inzicht dat men met causale uitspraken of causale
oordelen meer zegt dan op grond van alleen het waarnemen van verschijnselen
mogclijk is. Hume's analyse van het causaliteitsvraagstuk had hem, zo betoogt
Heymans, tot de conclusie gebracht dat het herhaald waarnemen van het regelmatig
samengaan van twee verschijnselen tot dc over/w'gmg leidt dat cr een noodzakelijke
rclatie tussen beide verschijnselen is.' De uitkomst van Hume's onderzoek was echter
ogenschijnlijk strijdig met diens eigen bcginsel, namelijk dat overM/giflge/i m'ef meer
Aunne/i /«/toMde/i C/O/J /og/sc/i %/ bes/o/e/i i/i t/e tvaarrtemmge« waaru/r zy zyn
o/iwaan/ Ook Hume had deze /ege/isfryd/g/ieio' opgemerkt, en om dit op te lossen
had hij een antwoord trachten te vinden op de volgende twee vragen, in Heymans'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 12. . :,,
*cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 113. - . , .. .
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 140, 'Uit de waarneming dat twee verschijnselen re-

gelmatig samengaan ontstaat de overtuiging dat die verschijnselen noodzakelijk verbunden
zijn, - ziedaar het positieve resultaat van Hume's onderzoek.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 140.
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woorden: wa/ is ezgen/yA: eene over/u/g/7ig? Wiaf ne/wen wy //i o/is fcenwsfzyn
wan/ieer wy zegge« van /eis over/«/gd fe zyn?'

In hoofdzaak komt Hume's antwoord neer op een poging om het psychologische
causaliteilsvraagstuk geheel door associatiewetten te verklären. Heymans grijpt zijn
wcergave van Hume's antwoord aan om te concluderen dat noch het psychologische
noch het filosofische causaliteitsvraagstukdoor Hume's benadering worden opgelost.
<.'•-• •<•!'•') ' , ' \ \V . / ; u j i v , : Ai>v>i,-.-; , > ; i m t ' : , l s t , > r . ..-wJiHi;!.

Hume's oplossing en Heymans' kritiek
De hypothese van voorstellingsintensiteit was, zo betoogt Heymans, Hume's antwoord
op de vraag wat de notie 'overt«/,gi/ig' inhoudt. Het gevoel van overtM/g/ng komt neer
op de o/jrferv/m/mg van ae ftizo/zdere Arac/if en /evendig/ie«/ eener voorsfe//ing; die
kracht en levcndigheid (of intensiteit) van een voorstelling leiden er toe dat men van
zo'n voorslelling overtuigd is.* Deze hypothese zou ook een verklaring moeten bieden
voor het ontstaan van caMsa/e over/uigwigen. Zulke overtuigingen komen er op neer
dat op grond van een en&e/e waarne/n/Vig van een bepaald verschijnsel (oorzaai)
de overtuiging ontstaat dat een bepaald ander verschijnsel (vverAing) zal volgen.
Causa/e ove/7i«gi7igen kunnen alleen ontstaan door eerdere waamemingen van het
regelmatig samengaan van verschijnselen/ Ditproces kon men volgens Hume, zo
constateert Heymans verder, verklaren met behulp van de associatiewet van gelijkenis
en die van tijd-ruimtelijke nabijheid. Immers, als een bepaald verschijnsel lijkt op
een bepaald ander verschijnsel en als beide verschijnselen optreden in elkaars tijd-
ruimtelijke nabijheid, dan ontstaat tussen die verschijnselen een associatieve 6and.
Zo'n band leidt cr weer toe dat de voorstelling van een bepaald verschijnsel de
voorstelling van een bepaald ander verschijnsel oproept. De associatie van een
voorstelling die men ge/yfoyd/g met een bepaald verschijnsel waarneemt, maakt de
intensiteit van zo'n voorstelling sterker. Als de waarneming van een bepaald
verschijnsel tot dusver altijd in samenhang met een bepaald ander verschijnsel is
opgetrcden, dan ontstaat daardooreen sterke associatieve band. Het waarnemen van
het eerste verschijnsel leidt door associatie tot een zeer Arac/if/ge en /evertrfige
voors/e//«jg van het tweede verschijnsel. Hume, zo betoogt Heymans, had het hebben
van een zeer Arac/if/ge en /evenrf/ge voorstelling gelijk gesteld aan de overtuiging
dat datgene waar zo'n voorstelling betrekking op heeft ook bestaat; daardoor kon

> ? ; : • ; ; <

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 140.
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 143, 'De Stelling dat overtuiging, of het eigenaardige

gevoel waardoor zij zieh kenmerkt, (is) niets anders dan de ondervinding van de bizondere
krach I en levcndigheid eener voorslelling,... (....) ... overal en altijd (steunt) overtuiging op
kracht en levendigheid van voorstelling, en kracht en levendigheid van voorstelling (voert)
overtuiging met zieh.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 145, 'Hun (causale overtuigingen) algemeen karaktcr
is (...) dat de enkele waarneming van een bepaald verschijnsel (de oorzaak) de overtuiging
doet ontstaan dat een ander verschijnsel (de werking) volgen zal. De voorwaarde voor het
ontstaan dezer overtuiging bleck gelegen te zijn in het vroeger regelmatig samengaan der
beide verschijnselen.' ••-1 . . - . . .j. .•-.'.: • •. i :
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hij ook van oordeel zijn dat het ontstaan van causale overtuigingen was verkJaard
door het regelmatig waarnemen van het samengaan van verschijnselen. Bovendien
had Hume op grand van de hypothese van voorstcllingsintensiteit en de werking van
de associatiewetten geconcludeerd dat de notie '/iood!za£e/</A: verftanrf alleen
betrekkingkon hebben opiete</fl< wy/ieftfcert »vaarge/iome« ino/ise/gen 6etvus£zi//i.'

Hume's theorie dwingt Heymans' respect af.* Echter, Heymans' respect voor diens
theorie betekent nog niet dat hij het daar mee eens is. Hij vraagt zieh namelijk af:

Heymans' antwoord luidt ondubbelzinnig: neen. Deze theorie zou wellicht voor het
psychologische causaliteitsvraagstuk een aanknopingspunt voor een oplossing kunnen
bieden, maar zij verschaft zeker geen oplossing voor het filosofische causaliteitsvraag-
stuk. Immers, Hume's theorie betreft alleen het vraagstuk hoe men op basis van het
waarnemen van het regelmatig volgen van verschijnselen in combinatie met de
associatiewetten uit het optreden van een bepaald verschijnsel (antececfe/is) het
optreden van een bepaald ander verschijnsel (se^«e/is) afleidt. Deze theorie verschaft
echter gecn antwoord op de vraag hoe men deze afleiding /ogisc/i kan rechtvaardigen.
Het feit dat caifsa/e ve/-wac/u/>jgew steeds door de verschijnselen worden bevestigd,
wordt door Hume's theorie niet verklaard/

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 145-146, 'De ervaring leert, dat wanneer twee
verschijnselen A en B op elkander gelijken, of wel in tijd en ruimte elkander aanraken, er
tussclien die beide verschijnselen een band ontstaat, ten gevolge waarvan de voorstelling van
het eene verschijnsel die van het andere in den geest te voorschijn roept. (...) Het blijkt
derhalve, dat in het algemeen de associatie met een verschijnsel 't welk wij gelijklijdig
waarnemen, de kracht en levendigheid van elke voorstelling verhoogt. Maar dan is hel ook
geen wonder, wanneer de waarneming van een verschijnsel, 't welk wij voortdurend met een
ander verschijnsel verbonden hebben aangetroffen, en dus daarmede onverbrekelijk is
geassocieerd, onmiddellijk eene zeer krachtige en levendige voorslelling van dat verschijnsel
te voorschijn roept. En daar ex hypothesi eene zeer krachtige en levendige voorstelling
idenliek is met de overtuiging van het bestaan van haar voorwerp, is daarmede het totstandko-
men van causale overtuigingen uit waargenomen regelmatig samengaan verklaard. Zie ook:
Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 153, 'Wanneer wij spreken van noodzakelijk verband, dan
spreken wij van iets dat wij niet in de dingen hebben waargenomen, noch in een enkel geval
op zichzelf beschouwd, noch in een reeks van gevallen gezamenlijk. Wij spreken van iets dat
wij hebben waargenomen in ons eigen bewustzijn.'

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 152-153, 'De theorie van Hume is niet slechts, wat
vele philosophische iheorieen zijn, het werk van een genie, maar ook, wat slechts van weinige
kan gezegd worden, het werk van een vorscher. Wij hebben hier niet te doen met een van die
zeepbellen van het vernuft, die schoon zijn om aan te zien, maar uiteenspatten zoodra zij in
aanraking komen met de hardc werkelijkhcid (....) wij hebben hier te doen met een onderzoek
in den besten zin des woords. ( ) Het is nauwelijks denkbaar, dat iemand tot juistere
inzichten dan de zijne zou kunnen komen, zonder althans voor een oogenblik den invloed
zijner denkbeelden te hebben ondergaan.' , >, . . , r , , ^ , ...!••,.•• . . •• . • ,;-/

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 153.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 158-159, 'Ik begin met op te merken dat hier in elk

geval alleen van een oplossing van het psychologische causaliteitsprobleem sprake kan zijn.
De theorie van Hume wil verklären hoe het komt dat wij, gegeven de lot dusver regelmatige
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Kortom: Heymans beschouwt Hume's theorie slechts als een mogelijke psycho-
logische verklaring die het ontstaan van de subjectieve overtuiging betreft dat er
tussen waargenomen verschijnselen noodzakelijke causale verbanden zijn. Deze
verklaring vormt echter zeker geen oplossing van het filosofische causaliteitsvraag-
stuk. Zij biedt namelijk geen rechlvaardiging van de overtuiging dat verschijnselen
waarvan tot dusver is gebleken dat zij causaal met elkaar zijn verbunden, ook in de
toekomst causaal met elkaar zullen samenhangen.

Hume's theorie schiet loch ook ernstig tekort als oplossing van het psychologische
causaliteitsvraagstuk, aldus Heymans. Los van het feit dat Hume er niet in is geslaagd
om in het algemeen aan te tonen dat de intensiteit van bepaalde overtuigingen
rechtevenredig is aan die van bepaalde voorstellingcn, biedt zijn theorie evenmin
een verklaring voor de versc/iynse/en van het causale denken /n /n/n vo//e
fc/zono'er/ieo'en, yu/s/ zooa/s zy z/c/i /ie66en voorgedaan. Men kan zieh daarom
afvragen of efeze nypof/iese gesc/iifa en voWoe«rfe (is) o/?i ae versc/iynse/en van Zier
causa/e c/e«Aen /e ver)t/are/i ?' Deze vraag beantwoordt Heymans negatief.

Hume had met behulp van zijn hypothese van voorstellingsintensiteit het
verschijnsel verklaard dat het waarnemen van een bepaald verschijnsel uiteindelijk
resulteert in de overtuiging van het werkelijk bestaan van een bepaald ander
verschijnsel, omdat tot dusver is gebleken dat het eerste verschijnsel regelmatig
samengaat met het tweede verschijnsel.^ Heymans vindt dit een wat mager resultaat,
want, zo vraagt hij zieh af, « we/ </// e"ene versc/iynse/ /ie/ weze/i van /ie/ ca«5a/e

ui'/gep«/? Wefen wy van /ie/ causa/e rfe/iAe/i n/e/s /neer, c/a« daf ne/ aan de
van een verscnynse/ vas/inoop/ «e/ ge/oo/aan de /-ea/Z/e// van een

t/aar/nerfe s/eetfc «j verö/n</;'ng van /ya'enp/aa/.s waargeno/ne« ander ver^c/jyn^e/?'
Hume's hypothese biedt namelijk geen verklaring van andere/e/ten van het causa/e
denken, zoals de overtuiging dat alle gebeurtenissen een oorzaak hebben, de
overtuiging dat onder gelijk omstandigheden gelijke gevolgen zullen optreden, de
overtuiging dat verschillende gevolgen duiden op een verschillende oorzaken of de
overtuiging dat er geen tijd verloopt tussen oorzaak en gevolg. Heymans concludeert
dat ook zulke overtuigingen, opgevat als bewHs/zynsversc/iynse/en, door een causali-

opecnvolging der verschijnselen en de associatiewetten, uit de verschijning van eenig
antecedens toi die van het bijbehoorende sequens besluiten; maar zij beweert niet deze
conclusie logisch le kunnen rechtvaardigen. Het philosophische causaliteitsprobleem ligt
buiten haar bereik. De telkens vernieuwde bevestiging onzer causale verwachtingen door de
verschijnselen onderneemt zij niet te verklaren.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 166. * ' ' ' " • - '
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 166-167, 'Het algemeen karakter der verschijnselen

van het causale denken zou ongetwijfeld door Hume's hypothese verklaard kunnen worden.
Wanneer het waar is dat de associatie, die kracht en levendigheid der voorstellingen versterkt,
tevens het overtuigingsgevoel doet ontstaan, dan is het begrijpelijk dat de waarneming van
een regelmatig samengaan van twee verschijnselen het langzamerhand onmogelijk maakt, het
eene weer te zien zonder ook aan de realiteit van het andere te gelooven.' •• <i?; »*

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 166-167. "
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teitstheorie verklaard moeten worden.' Hij vraagt zieh echter retorisch af of rfe
? va/i //«me (verAe/iyA; //i s/aaf (7s,)* om zulke overtuigingen te verklären?

Terzijde zij opgemerkt dat Heymans de bovengenoemde overtuigingen causa/e
noemt. Hiermee voegt hij een nieuw element aan de discussies toe, dat

kennelijk bij hem opgekomen is naar aanleiding van zijn beschouwing over Leibniz'
verklaringen voorspeeifieke verschijnselen van overdracht van beweging/ Heymans
illustreert dit aan de hand van het volgende historische voorbeeld." Descartes was
van mening dat bij twee voorwerpen die in grootte van elkaar verschallen en met een
gelijke snelheid legen elkaar bolsen, het grootste voorwerp zijn beweging voortzet,
terwijl het kleinste voorwerp met dezelfde snelheid weer terugkaatst. Hij was er
bovendien van uilgegaan dat voorwerpen die even groot zijn en tegen elkaar botsen,
beide met dezelfde snelheid worden teruggekaatst. Leibniz had dit tegenstrijdig
geacht. Immers, als men uitgaat van het tweede geval en als een van de voorwerpen
maar iets groter zou zijn dan het andere voorwerp, dan zou men moeten onderstellen
dat de beweging van het iets grotere voorwerp wordt voortgezet, terwijl het iets
kleinere voorwerp met dezelfde snelheid wordt teruggekaatst. Leibniz had de
onevenredig grote gevolgen door een minimale verandering van grootte ondenkbaar
geacht. Dezc opvatting van Leibniz onderstelt, aldus Heymans, een beginsel of het
axioma dat oorzaak en gevolg evenredig aan elkaar moeten zijn: men kan de
veranderingen in de oorzaken dusdanig klein maken, dat de veranderingen in de
gevolgen een bepaalde grenswaarde niet overstijgen. Dit voorbeeld geeft goed aan
waar Heymans aan denkt als hei de notie 'causaal axioma' betreft: namelijk speeifieke
onderstellingen die worden toegepast bij de verklaring van verschijnselen die de
overdracht van beweging betreffen. Zoals nog zal blijken, zal de notie 'causaal
axioma', waarvan Heymans meent dat deze in de filosofie vanaf Hume ten onrechtc
was verwaarloosd\ in de "vroege" kritiek op Heymans' causaliteitsleer een belang-
rijke rol speien.

In zijn kriliek op Hume grijpt Heymans eerst Hume's omschrijving van de notie
'oorzaak' aan om te concluderen dat diens omschrijving daarvan te eenzijdig is.
Bovendien biedt die omschrijving geen voldoende verklaring voor het causaliteits-

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 167, 'Wij vinden in het causale denken onmisken-
baar overluigingen als deze: dat alles wat gebeurt een oorzaak heeft; dat onder volkomen
gelijke omstandigheden noodzakelijk volkomen hetzelfde moet gebeuren, en dat omgekeerd
iedere ongelijkheid in de werking onfeilbaar het gevolg is van eene ongelijkheid in de
oorzaken; dat er tusschen de oorzaak en hare werking geen tijd kan verloopen, enz. Eene
hypothese die het causale denken wil verklaren, moet ook van deze overtuigingen, als
bewuslzijnsverschijnselen beschouwd, rekenschap kunnen geven.'

- cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 167.
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 95, 'Dat elke verandering een oorzaak hebben moet;

dat deze oorzaak gelijksoortig, evenredig en gelijkwaardig moet zijn met hare werking; en dat
de oorzaak niet in tijd of ruimte van hare werking gescheiden kan zijn, - dat alles wordt,
uitdrukkelijk of stilzwijgend door Leibniz als vaststaande vooropgesteld.'

*cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 91-92. • ...
'cf. Heymans, G. (1890a),op. cit. p. 131-139. •'••-.';
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beginsel. Vervolgens stell hij vast dat Hume, door de nadruk die deze denker had
gelegd op het waarnemen van het regelmatig volgen van verschijnselen als bron van
de notie 'oorzaak', uit het oog had verloren dat vele verschijnselen in veel gevallen
niet met elkaar blijken samen te gaan. Ten slotte wijst Heymans er op dat Hume's
theorie de zekerheid van de eerder genoemde causale axioma's, die in de notie
'causalileit' liggen besloten, niet kan verklaren.

/?t?ge//narige success/^ e/i /ie/ cau^a/iiei/sfceg/nse/
Hume had in de 7Vea/ise (1739/1740) twee omschrijvingen van de notie 'oorzaak'
gegeven. In de 7>ea/ise heet het dat de notie 'oorzaak' het volgende betekent: een
voorwerp dat vooraf gaat aan en tijd-ruimtelijk grenst aan een ander voorwerp,
waarbij alle voorwerpen die lijken op het eerste voorwerp op een gelijksoortige wijze
geordend zijn in de tijd en ook op een gelijksoortige wijze tijd-ruimtelijk grenzen
aan de voorwerpen die met het tweede voorwerp overeenkomen; of, notie 'oorzaak'
betekent bij Hume het volgende: een voorwerp dat aan een ander voorwerp vooraf
gaat en daar tijd-ruimtelijk aan grenst, waarbij beide voorwerpen een zodanige
eenheid vormen dat het idee van het eersle voorwerp het denken zo bepaalt dat
daardoor het idee van het tweede voorwerp wordt opgeroepen, en waarbij de indruk
van het ene voorwerp een krachtiger voorstelling van het andere doet rijzen.' Echter,
zo vraagt Heymans zieh af, als deze omschrijvingen juist zijn /ioe Ao/ne« wi/ aa/i
rfe zeAer/ie/t/, aV/< a//es wo/ 0/7/s/aa/j is ee/i oorzaaÄ moe/ /ie6/?e/i?^ Met andere
woorden: bieden Hume's omschrijvingen van de notie 'oorzaak' ook een verklaring
voor het causaliteitsbeginsel?

Heymans wijst er allereerst op dat cr vele verschijnselen zijn die juist niet met
een verschijnsel dat daaraan vooraf gaat zo i/inig zijn geassocieerd dat de gea*ac/ite
aan het eerste verschijnsel leidt tot de g«/ac/i/e aan het tweede verschijnsel.' Hume
was er van uitgegaan dat de ervaring bij de successie van verschijnselen de groo/s/
/Mo#e/i/A:e rcge/znafig/ieitf aangecft. Die regclmatigheid, zo betoogt Heymans, treedt
alleen duidclijk op de voorgrond bij de tve/msc/iappe/i/A: verwwÄ/e ervori/ig; dat
wil zeggen, zodra ervaring stelselmatig is geordend en reeds vanuit een bepaald

' cf. Hume, D. (1739/1740), op. cit., book I, part III, p. 170, 'We may define a cause to be,
an object precedent and contiguous to another, and where all the objects resembling the
former are plac'd in like relations of precedency and contiguity to those objects that resemble
the latter'; of wcl: ' an object precedent and contiguous to another, and so united with it, that
the idea of the one determines the mind to form the idea of the other, and the impression of
the one to form a more lively idea of the other.' Geciteerd in Heymans, G. (1890), op. cit. p.
167.

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 167.
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 167-168, 'Er zijn toch onbetwistbaar verschijnselen

genoeg, die met geen ander voorafgaand verschijnsel zoo innig zijn geassocieerd, dat de
gedachte aan het eene die aan het andere in den geest te voorschijn roept.'
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wetenschappelijk perspectief betekenis heeft gekregen.' Als men verschijnselen niet
doorcfe/J fen/Jer we/e«5c/;a/7 beschouwt, zoals in hct vöör-wetenschappelijke stadium
van de ervaring, dan kan men in de meeste gevallen niet spreken van regelmatigheid.
In dat stadium neemt men weliswaar enkele regelmatigheden waar, maar het
merendeel van de verschijnselen komt op ons over als foortoee/rfe« ee«er c/iao/isc/ie
verwarn/ig. Echter, zo vraagt Heymans zieh af, beperkt men in dit stadium de notie

/yA: ver6a/icf tot die gevallen, wnari/i <fe rege/maf/ge opeenvo/gwg rfer
c/iy/ise/e/i m«? Ärac/i/fge a&socf'a/zeve verbmtfl/ig /iee/i /of stand geftrac/if?^ Ook

in het vöör-wetenschappelijke stadium wordt naar oorzaken gezocht om verschijn-
selen te verklaren. Het gaat dan echter meestal om verschijnselen die juist
uitzonderingen op de regel vormen; dat wil zeggen, owj/ertgeH'o/ie versc/iy/ise/e/i.
Heymans leidt hier uit af dat de notie 'oorzaak', opgevat als het waarnemen van
regelmatige successie, in het vöör-wetenschappelijke stadium nauwelijks een functie
heeft. Immers, vöör-wetenschappelijke Verklarungen richten zieh op uitzonderingen
op de regel, en niet op wat men regelmatig waarneemt. En dit is precies het
omgekeerde van wat Hume's notie 'oorzaak' impliceert.* arr i . -i

Principieler acht Heymans echter de volgcnde vraag: waf vmrfen wy ««, zoorfra
men over de gegeve« versc/zy/we/e/i we/ensc/iappe/i/A oeg/n/ «a ze rfe«£e« ?* Als van
Hume's theorie zou worden uitgegaan, dan moet het causaliteitsbeginsel worden
gezien als het resultaat van het herhaaldelijk waarnemen van het regelmatig
samengaan van verschijnselen. Heymans acht dit strijdig met de historische feiten.
Immers, in de tijd dat er nog geen sprake was van natuurwetenschappen, werd er
al van uitgegaan dat het causalileitsbeginscl - a//es wo/ geoewr/ (moe/) zy«e oorzaafc
/ie/?ben - de zekerheid had van een axioma. In Heymans' woorden: 7 sfrengsfe
de/er/nmisme (Vo/vnde,) ee/i ge/oq/wMe/ voor de oudgn'e£sc/ie de«£ers/ Hij
concludeert dat Hume's theorie ook dit historische gegeven niet kan verklärend

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 168, 'Wanneer men zegt, dat de ervaring ons de
groolst mogelijke regelmatigheid vertoont in de opeenvolging der verschijnselen, dan moet
men vooral niet uit het oog verliezen dat dit slechts geldt voor de wetenschappelijk gei'nterpre-
teerde, wetenschappelijk verwerkte ervaring.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 168.
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 168-169,'... de natuur zooals wij die door den bril

der wetenschap bekijken, de uitgclegde natuur om 't zoo eens le noemen, vertoont groote
regelmatigheid; maar de natuur zooals zij zieh zonder wctenschappelijke uitlegging aan de
onze zintuigen openbaart, vertoont, naast enkele regelmatigheden, tal van verschijnselen
waarbij alle regelmaat ontbreekt. (...) Voor al die buitengewone verschijnselen schept hij (de
natuurmensch) zieh oorzaken, natuurlijk aanvankelijk anthropomorphistisch gekleurd: goden,
goede en booze geesten, fetischen. Blijkbaar heeft dus, althans in dit stadium van ontwikke-
ling, het begrip oorzaak met waargenomen regelmatige opeenvolging zeer weinig te maken.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 169.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 169.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 169, '... wij vinden veeleer onmiddellijk, bij den

allereerslen aanvang van 't wetenschappelijk onderzoek, met groote bepaaldheid en met
axiomatische zekerheid uitgesproken, dat alles wat gebeurt zijne oorzaak moet hebben. Lang
voor er iets bestund dat ook maar in de verte geleek op natuurwetenschap, vormde 't strengste
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va/i 5«cce55/e en coexis/en/ie
Hume was er van uitgegaan dat regelmatige successie de enige vorm van regel-
matigheid in de naluur zou zijn. Heymans stelt daar tegenover dat er naast
rege/waf/g/ierfe« van swccessie ook rege/ma//g/iea'en van coeris/enf/e zijn, en dat
zulke regelmatigheden bovendien vaker voorkomen dan rege/ma//g/ieden van
success/^.'

Regelmatigheden van coexistentie of coexistentiewetten betreffen groepen van
versc/ii/nse/en a7e wy a/Af/a* fe 5awi(?n waarne/nen o/Hunnen waarne/ne/j.* Zowel
coexistentiewetten als successiewetten kennen echter uitzonderingen. Bijvoorbeeld:
vrijwel altijd worden kalveren met vier poten geboren, maar soms wordt er een kalf
met vijf poten geboren. Dit is een voorbeeld van een coexistentiewet en een
uitzonderingdaarop. Of bijvoorbeeld: van een bcpaald geneesmiddel is bij herhaling
gebleken dat het een bepaalde ziekte geneest, maar in sommige gevallen wordt de
patient na toediening van het medicijn niet beter. Dit is een voorbeeld van een
successiewet en een uitzondering daarop.

De readies bij afwijkingen op beide soorten wetten verschillen principieel van
elkaar, zo betoogt Heymans. Dit adstrueert hij door te verwijzen naar de onderzoek-
praktijk. Een uitzondering op coexistentiewetten beschouwt men daar als een speling
van de natuur, een rar/te/f; uitzonderingen op zulke wetten worden echter wel
mogelijk geacht. Daarentegen wordt gemeend dat uitzonderingen op successiewetten
onmogelijk zijn. Als een afwijking van een successiewet wordt geconstateerd, dan
wordt net zo lang gezocht naar een dusdanige herformulering van zo'n wet totdat
de uitzondering op de regel weer binnen de successiewet past. Bij de successie van
verschijnselen gaat men er van uit dat hier wetten aan ten grondslag Iiggen die
algemeen gelden en absoluut zeker zijn; hier geldt de e i sd eener vo/s/refoe
r<?ge/ma//g/i<?tt/. Heymans benadrukt dat de eisen van algemene geldigheid, absolute
zekerheid en volledige regelmatigheid zeker niet gelden voor coexistentiewetten.'
Dit blijkt uit de volgende loelichling die Heymans geeft.

Slel dat men uitgaat van een bepaalde groep van waarnemingen (zeg: een A, een
B en een C). Zo'n groep noemt Heymans de antecedente/i. EIT stel nu ook dat men

determinisme een geloofsartikel voor de oudgrieksche denkers. Ik zie niet in hoe men de
theorie van Hume met deze feiten in overeenstemming zou kunnen brengen.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 169, 'Regelmatigheden van successie zijn volstrekt
niet de eenige, zelfs niet die welke 'I meest op den voorgrond treden, onder de verschillende
regelmatigheden welke de natuur ons aanbiedt. Daarnaast vinden wij in groote hoeveelheid
regelmatigheden van coexistentie.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 169.
•" cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 170, 'Uitzonderingen op coexistentiewetten vatten

wij op als een rariteit, een exceptioneel geval en verder niets, - uitzonderingen op successie-
wetten daarentcgen vatlen wij op als iets onmogelijks, als iets waarbij wij ons niet kunnen
neerleggen voor wij't tot een successiewet zonder uitzondering hebben teruggebracht. M.a.w.
voor de opeenvolging der verschijnselen onderstellen wij met axiomatische zekerheid wetten
van volstrekte algemeenhcid; voor het samengaan der verschijnselen is er van eene dergelijke
ondcrstelling niets te bespeuren.' • •-, ir r , , •• ' >i •:.-•>.• .-'• *•. ••..- • , >

196



een aantal malen heeft geconstateerd dat hierop een bepaalde andere waameming
(zeg: een D) is gevolgd. Als men wederom een A, een B en een C constateert, zondcr
dat vervolgens een D optreedt, dan zal men met aporf/cfisc/ie ze/ter/i£/tf beweren dal
in dit laatste geval de antecedenten moetcn verschillen in vcrgelijking met die in hct
eerste geval. Heymans leidt hier uit af dat er een omstandigheid (zeg: een X) moet
zijn die er voor zorgt dat een D in het eersle geval wel optreedt, lerwijl deze
omstandigheid in het tweede geval kennelijk ontbreekt, waardoor een D niet optreedt.
In het bovenstaande is de algemene vorm van een successiewet getypeerd. Heymans
illustrcert deze algemene vorm aan de hand van het eerder genoemde voorbeeld van
de werking van een geneesmiddcl. De verklaring van het feit dat een patient, ondanks
het tocdicnen van een medicijn dat in het verleden altijd bleek te werken, toch niet
geneest, moet worden gezocht in een nog onbekende omstandigheid die in ver-
gelijking met andere ogcnschijnlijk gelijksoortige gevallen verschilt.

Bij coexistcntiewetten ligt het echter anders. Stel dat men ook hier uitgaat van
een bepaalde groep waarnemingen (zeg: een A, een B en een C). En stel dat men
er wederom van uitgaat dat men herhaalde malen heeft geconstateerd dat met deze
grocp van waarnemingen een bepaalde andere waameming (zeg: een D) samengaat.
Als men constateert dat met een A, een B en een C geen D samengaat, dan gaat men
er in dit geval echter niet van uit dat die beide gevallen ook nog in een ander opzichl
van elkaar zouden verschillen dan alleen dat een D zou ontbreken. Het bovenstaande
is een typering van dc algemene vorm van een coexistentiewet. Ter illustratie: het
pasgeboren kalf met de vijf poten verschilt alleen van andere kalveren door het
hebben van een extra poot.'

Men zou, zo betoogt Heymans verder, rege//«a/ige coe*iste/ii«"e als een onderdeel
van rege/maf/ge success/e kunnen beschouwen. Hij wijst er op dat in zulke gevallen
de mc/i ee/ier vofcfreÄte rege/maf/g/ieitf ook voor cocxistentiewetten moet gelden.
Als men hier van uit zou gaan, dan dient men het gegeven dat een bepaald kalf vijf
poten blijkt te hebben op te valten als een uitzondering op een successiewet. Men
zal dan net zolang zoeken totdat de uitzondering op de wet dat kalveren altijd vier
poten hebben is verklaard. Dit kan men doen door te zoeken naar factoren die er toe
hebben gcleid dal een bepaalde omstandigheid, bijvoorbeeld een omstandigheid bij
dc conceptic van het kalf met vijf poten, verschallend is gewcest in vergelijking met

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 170, 'Wanneer op een groep van waarnemingen A B
C eenige kcercn een waameming D is gevolgd, en wanneer wij dan een volgenden keer A B C
zien verschijnen zonder dat D cr op volgt, dan zeggen wij met apodiclische zekerheid: de
antecedenten in dat laatste geval moeten zieh van de antecedenten in de vroegere gevallen op
eenc of andere wijze onderscheiden hebben, er moet eenc omstandigheid X zijn geweest die
in de vroegere gevallen aanwezig was en in het laatste geval ontbrak, en ten gevolge waarvan
D zieh destijds wel en nu niet heeft voorgedaan. Wanneer wij daarentegen met een groep van
verschijnselen A B C eenige kceren een verschijnsel D hebben zien samengaan, en een
volgenden keer A B C waarnemen zonder D, dan denken wij er niet aan te beweren, dat het
laatste geval zieh van de vroegere nu ook in een ander opzicht moet onderscheiden.'

197



die waarin kalveren normaliter worden geconcipieerd.' Wan/ieer /it my me/ vergis,
nee/z rfeze ge/iee/ versc/H/Ye/ide reac7/e van den gees; op verscny/jse/e« a7e /net
waarge/iome« coem/em/ewe/Zen, e/i op versc/ii/nse/en die /we/ waarge/io/ne/j

//i s/r//a* scAi/ne/i, /e/i vo//e rfe fce/e£e/i/s van een /wyc/io/og/scA
/.̂  Heymans geeft hiermee overigens een treffend voorbeeld van het door

hem voorgestane gebruik van het expe/7/nen/ //i de p/i/Vosop/i/e.
Als men er van uitgaat dat de geö/ec/ende etsc/i van regefe zonder Hteo/idenVig -

successiewetten - louter het resultaat zijn van associatie van voorstellingen, dan zou
dit zeker ook moeten gelden voor cocxistentiewetten. Heymans constateert echter
dat deze eis bij deze Iaatste soort van wetten niet opgaat. Het blijkt dat er bij de zeer
veel voorkomende verbinding van bijvoorbeeld de voorstelling van een kalf en die
van dc eigenschap dat kalveren in het algemeen vier poten hebben geen sprake is
van een noodzakelijk verband. Als, zo concludeert Heymans, dit al niet het geval
blijkt te zijn bij coexistentiewetten, dan kan men in het geval van successiewetten
zeker niet beweren dat de overtuiging van een noodzakelijk verband ontslaat uit de
rege//naf/ge verfcmaVng van voorstellingen.' Met andere woorden: ook op dit punt
is Heymans van oordeel dat Hume's theorie onvoldoende is.

De scherpe kritiek die D.G. Jelgersma in het artikel Causa//Ye// tegen Heymans'
principiele onderscheid tussen beide soorten wetten in 1891 naar voren zou brengen,
is voor Heymans aanleiding om hierop in het tweede deel van Gesetze «ndf/e/nen/e
(1894) te reageren. En ook de polemiek die in 1896 tussen Jelgersma en Heymans
in het 7\vee/naande///A:.sc7i ///rfsc/irz/f wordt uitgevochten, gaat vooral ook over dit
element van Heymans' theorie.

ox/o/na's
In het ca/<sfl/e denken gaat men, zo betoogt Heymans verder, impliciet uit van
bepaaldc gro/u/sfe//i/ige/! die causale relaties betreffen. Zulke gronc/s/e//7/ige/i of
ail/safe ax/o/na's liggen besloten in de notie 'oorzaak en gevolg'. Voorbeelden hiervan
zijn: oorzaak en werking zijn gelijksoortig en gelijkwaardig; of: tussen oorzaak en
werking verloopt geen tijd. Hume's theorie biedt geen verklaring voor het feit dat

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 170-171, 'Zoodra wij daarentegen de regelmatige
coexistentie opvatten als element ecner regelmatige successie, m.a.w. zoodra wij 't kalf
beschouwen als product zijner ouders, springt onmiddcllijk weer de eisch eener volstrekte
regclmaligheid te voorschijn: wij zijn overtuigd dat er 't zij in de organisatie der ouders, 't zij
in de omstandighedcn die de conceptie vergezelden of daarop volgden, iets moet zijn geweest
waardoor zieh dit geval van andere onderschcidde.'

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 171.
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 171, 'Wanneer de gebiedende eisch van regels zon-

der uitzondering, op het eene terrcin gesteld, eenvoudig een product was van associatie van
voorstellingen, dan zou hij op het andere terrein niet achlerwege kunnen blijven. Blijft hij
daar achterwege, blijkt derhalve zelfs eene zoo regelmatige verbinding als die tusschen de
voorstellingen van kalf en viervoetigheid niet voldoende om de overtuiging van noodzakelijk
verband tot stand tc brengen, dan hebben wij geen recht het ontstaan van die overtuiging
elders door het gegeven zijn van regelmatige verbinding verklaard te achten.'
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men aan zulke axioma's zekerheid toeschrijft.' Bijvoorbeeld: het feit dat men tussen
verschijnselen die elkaar regelmatig volgen ge/yfooorfig/iew/ en ge/y'A:waar<#g/iew/
waarneemt, is meer uitzondering dan regel. Door het formulcren van hypothesen
kan men verschijnselen zo verklaren dat zij weer in de verhoudingen van

of ge/yAwaaro'/g/ieia' staan.^ Hume's theorie kan ook de
tussen oorzaak en werking niet volledig verklaren, aldus Heymans.

Hume had alleen een verklaring geboden voor het feit dat het voorafgaande (a/jfece-
dWis) en het volgende (serums) door associatie steeds nauwer met elkaar worden
verbonden. Door zo'n associatie wordt de verwachting sterker dat na de waameming
van het art/eceae/js de 5t^«e«s zal optreden. Zo'n verwachting wordt des tc sterker
naarmate het /yifcve/7oop tussen het antecedens en de sequens korter is. Echter, zo
betoogt Heymans, dikwijls is er sprake van een ogenschijnlijk aanzienlijk tijdsverloop
tussen het optreden van een oorzaak en het optreden van een gevolg. Toch blijft men
van de zekerheid van het axioma uitgaan dat oorzaak en gevolg onmiddellijk op elkaar
volgen. In zulke gcvallcn is men van mening dat men met mia'dW/yAe werfo'ng te
maken heeft. Men gaat vervolgens op zoek naar de /Kisc/jensc/iaÄe/s die oorzaak
en gevolg weer op een o/i/n/</<fe////Ae wijze met elkaar verbinden/ Z/erfaar/eite/i
vve/Äe at' /iypo//icse WJ/I //w/ne mctf verA/are/i ifean.'* Immers, zo voegt Heymans daar
aan toe, vanaf het prilste stadium van de wetenschappen heeft men zulke axioma's
als noodzaÄe/yfe ivaar/iec/en gezicn. En, als men via een analyse van de betekenis
van de woorden 'oorzaak en gevolg' de geldigheid van causale axioma's wil
vastslellen, dan moet de betekenis van die woorden anders zijn dan die Hume daaraan
had gegeven. Heymans is daarom van oordeel dat men via een analyse van de
betekenis van de notie 'oorzaak' nooit tot het inzicht kan komen dat het causale denken
uitgaat van de zeJter/ieirf van causale axioma's. Hij besluit zijn kritiek op Hume's
theorie dan ook met de conclusie dat aa/i o/jze causa/e rerfe/ieringe/i frf«5J m i a/uter

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 171, 'Onbetwistbaar worden bij het causale denken
voortdurend stilzwijgend toegepasl zekere grondstellingen aangaandc de betrekkingen
tusschen oorzaak en werking, waarvan men meent dat zij nil de begrippen oorzaak en werking
noodzakclijk voortvloeien... (...). De zekerheid dezcr grondstellingen schijnl door de theorie
van Hume niet te kunnen worden verklaard.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 171-172, 'Immers dat er tusschen de verschijnselen
die wij regelmatig elkander zien opvolgen, eene waarneembare gelijksoortighcid of ge-
lijkwaardigheid bestaat, is niet regel maar uitzondering; eerst door de wetenschap worden de
verschijnselen op zoodanige wijze verwerkt en aangevuld, dat zij in het axioma passen.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 172, 'En wal de tijdsbetrekking tusschen oorzaak en
werking betreft, de hypothesc van Hume zou ten hoogste kunnen verklaren dat de associatie
tusschen antecedens en sequens inniger werd, en dat dientengevolge de waameming van het
ecrsle een sterkere verwachting van het tweede deed ontstaan, naarmate in de tot dusverre
waargenomen gevallen het tijdsverloop tusschen beide korter was geweest. Maar dat wij in
tallooze gevallen, waarin wij de werking eerst eenigen tijd na de oorzaak zien intreden, met
zekerheid aannemen dat wij slechts met een "middellijke" werking le doen hebben; dat wij
niet rüsten voor wij tusschcnschakels hebben gevonden of ondersteld, waardoor de onmiddel-
lijkeopeenvolging van oorzaak en gevolg wordt gehandhaafd.' . . . . . ,.<...

'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 172. , , .
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fcegr/p va« oorzaaA: re grona* (moe/) %gen.' Welk fcegrip va/i oorzaaA: dat is, werkt
Heymans uit in zijn eigen causaliteitslcer, die in de volgende paragraaf aan de ordc
komt.

3. DE CAUSAUTEITSLEER VAN HEYMANS

Heymans bouwt zijn causaliteitsleer in drie stappen op. Allereerst zet Heymans het
uitgangspunt van Hamiltons causaliteilsleer uiteen: het postulaat van de o/ivmj/ufer-

' van nef wer^e/yA: bes/aa/ide of de cfenÄwef van de 6/yVende üfe/ift'/eif der
t. Het verband dat wordt gelegd tussen dit postulaat en de verschijnselen van

het causale denken noemt Heymans 'Hamiltons hypothese'. Vervolgens wil Heymans
aantonen dat deze hypothese alle verschijnselen van het causale denken kan verklaren,
inclusief de rol van causale axioma's daarbij. Echter, Hamiltons filosofische
rechtvaardiging van dat postulaat acht Heymans problematisch. Daarom tracht hij
ten slotte de contouren te schetsen van een adequate filosofische rechtvaardiging
voor dat postulaat. • • » '' • « • • > * . - • • • '!.•*•• ; < . . . » i t ; w : . t i ^ . • • : i

Het postulaat en de hypothese van Hamilton •
Als men zieh ervan bewust wordt dat iets een aanvang neemt, dan is men genoodzaakt
aan te nemen dat het ook een oorzaak heeft, zo had Hamilton in zijn Z-ectares on
/nefap/iys/cs ant/ /ogj'c (1865) bctoogd. De bctekenis van de uitspraak dat iets een
oorzaak heeft, houdt in dat men zieh niet kan voorstellen dat er iets nieuws ontstaat.
Hamilton had hier uit afgeleid dat alles wat men in een nieuwe verschijningsvorm
waarneemt, al eerder in een andere vorm moet hebben bestaan. Het is onmogelijk
om zieh voor te stellen dat de hoeveelheid van het bestaande toe- of afneemt.
Bovendien is het onmogelijk om zieh voor te stellen dat niets tot iets, of iets tot niets
wordt.^ Stcrker nog: in een oorzaak ligt het gevolg reeds besloten, en omgekeerd.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 172, 'Wanneer het wetenschappelijke denken, van de
vroegste tijden af, aan deze en andere causale axioma's als aan noodzakelijke waarheden heeft
vastgehouden, wanneer men steeds gemeend heeft zieh längs zuiver analytische weg, door na
te denken over de betekeenis der woorden oorzaak en gevolg, van hunne geldigheid te kunnen
overtuigen, dan moet ook de betekeenis welke men aan die woorden hechtte, eene andere zijn
geweest dan door Hume wordt ondersteld. Men mag nadenken zovcel men wil over den
inhoud van het begrip: "voorwerp dat regelmatig door een ander voorwerp wordt gevolgd", of
wel van het andere: "voorwerp dat in den gecst met een ander is geassocieerd", nooit zal het
gelukken door een analyse dezer begrippen tot het vermoeden, veel minder nog tot de
zekerheid van de causale axioma's te geraken. Aan onze causale redenceringen moet dus een
ander begrip van oorzaak tc gronde liggen.'

* cf. Hamilton, W.R. (1865), Z-ec/ii/-« o/i wfrap/iys/cj a/id /og/c, Lecture XXXIX, p. 377,
'When we are aware of something which begins to be, we are, by the necessity of our
intelligence, constrained to believe that it has a Cause. But what does the expression, that it
has a Cause, signify? If we analyse our thought, we shall find that it simply means, that as we
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Met andere woorden: er is een taulologische relatie tussen 'oorzaak' en 'gevolg'. Het
causaliteitsbeginsel heeft derhalve een analytisch karakter en het berust op het
substantiebeginsel, in de zin dat aan al het bestaande niets wordt toegevoegd of wordt
wegnomen.

Niet Kant, maar Hamilton heeft het eige/i/yfe verband tussen het substantiebegin-
sel en het causaliteitsbeginsel ontdekt, zo betoogt Heymans in de Sc/iefs;' dat wil
zeggen, het verband tussen het beginsel dat er allijd iets blijvends moet zijn in de
verschijnselen en het beginsel dat er voor alle veranderingen een oorzaak moet zijn.
Hamilton had hicrmee het volgens Heymans baanbrekende inzicht geformuleerd dat
//<?/ cawsa/e rfe/iAe« producr is van a"e a/?norac/ie over/wig/ng, rfaf /je/ wer£e/y'Ä:
/jetfaana'e onvera/jrfer/yA: vveze« moef.*

Hamiltons inzicht wordt overigens in Gese/ze «no* £7e/ne/ife beschreven als de
Stelling dat een werkelijk ontstaan of vergaan onmogelijk is.' In de 5c/ie/5 omschrijft
Heymans dit inzicht als /ief posfif/aöf van üfe o/iveranrfe/7y'A:Aezd van Aef wer£e/yjfc
foestafl/ic/e \ of als aV? c/e/i/cwef van tfe fc/yve/wfe /Vfe/iftVet/ o'er rf/Vigen.' Dit is ook dc
betekenis die Heymans geeft aan het subslantiebeginsel: substanties blijven altijd
gelijk aan zichzelf, alleen de relaties tussen subslanties veranderen. Opgemerkt zij
dat hij hicrmee aanzienlijk verder gaat dan het door Kant geformuleerde substantie-
beginsel dat inhoudt dat in ieder verschijnsel iets blijvends moet zijn. Tevens zij er
op gewezen dat Heymans aansluit bij Schopenhauers gema/e i/igreep om het

' . £ • . ' . " • • • • • "
4 • • - - . , ,•

cannot conceive any new existence to commence, therefore, all that now is seen to arise under
a new appearance had previously an existence under a prior form. We are utterly unable to
realise in thought the possibility of the complement of existence being either increased or
diminished. We are unable, on the one hand, to conceive nothing becoming something, - or,
on the other, something becoming nothing.' Ook geciteerd in Heymans, G. (1890), op. cit. p.
272-273, en in Heymans, G. (1894), O/e Gese/ze u/irf E/e/ncwe rfes w/ss<?«5c/ia/y//c/ies
D«iAe/ij, op. cit. p. 373.

' cf. Hamilton, W.R. (1865), op. cil., p. 377, There is (...) an absolute tautology between
the effect and its causes. We think the causes to contain all that is contained in the effect; the
effect to contain all nothing which was not contained in the causes.'

' Tcrzijde zij opgemerkt dat Heymans in de Sc/ie/s voornamelijk ingaat op Kants onder-
scheid lusscn object en subject. Dit onderwerp ligt buiten het beslek van dit onderzoek.
Heymans' eigenzinnige intepretatie van Kant verdient een aparte behandeling. Uit Heymans'
behandeling van en kritiek op Kant kan worden afgeleid dat hij Piersons fundamentele krilick
op Kant, zoals geformuleerd in Wysgee/v'g O/irferzoeA:, niet kende. Dit is te betreuren, te meer
daar Heymans' Kant-kritiek veel aan helderheid had kunnen winncn door Piersons kritische
kanttekeningen ; ;.

-cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 172. '
' cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 373, 'Der englische Philosoph Sir W. Hamilton hat

sämtliche Erscheinungen des causalen Denkens auf die Eine Grundvoraussetzung zurück-
zuführen versucht, dass ein wirkliches Entstehen und Vergehen nicht möglich sei.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 272.
'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 290. .
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causaliteitsbeginsel in verband te brengen met algemcne behoudswetten.'
Als men uitgaat van Hamiltons postulaat dat het werÄe/yfc bestaa/ttfe moet worden

opgevat als in beginsel onveranderlijk, dan volgt hieruit dat alle veranderingen die
men waameemt schijnbare veranderingen zijn. De waarnemingen van verandering
komen echter in strijd met de overtuiging a priori dat het werkelijk bestaande
onveranderlijk is. Het constateren van deze strijdigheid vormt de aanleiding om
oorzaken te zoeken die de waarnemingen van verandering en de bovengenoemde
overtuiging a priori weer met elkaar kunncn vcrenigen. Heymans maakt hiermee
derhalve een onderscheid tussen de veranderingen die men waarneemt en datgene
wat achter de veranderingen schuil gaat; dat wil zeggen, het werite/i/A: ftesfaawde.

In Gerefze w/irf £/e/ne«/e heet het dat Hamiltons postulaat de vmi causa is om
het causale denken te verklaren. Dit postulaat behoort tot de oudste onderstellingen
van het Westeuropese denken. Ook de meer moderne natuurkundige theorieen, zo
betoogt Heymans, gaan er van uit dat kracht en materie als het enige bestaande
worden opgevat. Dat wil zeggen, materie wordt hierin gezien als bestaande uit niet-
ontstane, niet-vernietigbare en onveranderlijke deeltjes; ook gaan die theorieen uit
van de wet van behoud van kracht. Bovendien wijst hij er op dat Descartes en Leibniz
in hun discussies over de juiste maat van kracht impliciet al uitgingen van de gedachte
dat kracht onvemietigbaar is.* Het laatste voorbceld uit de wetenschapsgeschiedenis
is voor Heymans voldoende grond om uit te gaan van de juistheid van Hamiltons
postulaat. Op grond van het postulaat van de o/iveranrfe/7yMezrf vo/i /ze/ werÄe/y'Ä:
ftesZaanc/e kan men vervolgens, aldus Heymans in Cese/ze und £/e/nenfe, de
hypothese formulcrcn dat dit postulaat alle verschijnselen van het causale denken
kan verklaren; dit is Hamiltons hypothese. Bij het verklaren van zulke verschijnselen

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 262-263, 'Een (...) geniale ingreep (...) leidt
Schopenhauer tot de erkenning der nauwe verwantschap tusschen het causaliteitsbeginsel en
de behoudsbeginselen, in 't bizonder het substantiebcginsel. (....) Het latere onderzoek hecft
deze intuitic (van Schopenhauer) ten volle bevesligd: allcen denkt men zieh tegenwoordig de
verhouding tusschen substantie- en causaliteitsbeginsel aldus, dat het laatste uit het eerste
voortvloeit, en niet omgekeerd.'

* cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 374-375, 'Die Überzeugung von der Unmöglichkeit
des Enstehens und Vergehens gehört zu den ältesten Voraussetzungen des europaischen
Denkens. (....) Im weiteren Verlaufe der griechischen Philosophie haben dann alle Schulen für
dasjenige was sie als das wahrhaft Seiende betrachteten, die Prädicate des Unenstandenen und
Unvergänglichen in Anspruch genommen; und von den Systemen der neueren Philosophie
gilt genau das Nämliche. Indem sodann die Naturwissenschaft für ihr Gebiet Materie und
Kraft als das einzig Seiende annehmen zu müssen glaubte, aeeeptierte sie einerseits den
altgriechischen Gedanken, dass die Materie unenstandenen, unvergänglich und unveränder-
lichen kleinsten Theilen Zusammengesetz sei; andererseits forderte sie sofort und mit gleicher
Bestimmtheit auch die Erhaltung der Kraft. (....) Dass die von Hamilton zur Erklärung der
Erscheinungen des causalen Denkens verwendete Voraussetzung wirklich als solche existirt
und seit früheren Jugend der europaischen Wissenschaft existirt hat, scheint hiermit erwiesen
zu sein; hypothetisch ist bloss die Beziehung dieser Voraussetzung zu den Erscheinungen des
causalen Denkens.' •; ?r? "*• (. ' • • -• -•
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dient men daarom van de overtuiging uit te gaan dat alles wat nu bestaat ook vrocger
al bestond en in de toekomst ook nog zal bestaan.'

In de Sc/iefs had Heymans overigens de notie 'hypothesc' omschreven als Je
o/iJersfe/Zing va/i o/i6e£e/iJe, n/ef J/'rec/ consfa/eerbare ree/e gegevens, /jesfe/nJ
o/n Je gegevew versc/iy/ise/e/i fe vertfc/are«.̂  Hypothesen had hij onmisbaar geacht
om de versc/i y/ise/en van /ief Je/iÄen te verklaren, omdat hem was geblekcn dat zulke
verschijnselen niet met behulp van de fceAe/jJe gegeve/is - de gegeve/i
wwJ/'/ige/i en /üg/^c/ie ive/7e« - begrijpelijk konden worden gemaakt: Je
gege ve/iszy« onvo/t/oe/irfe o/n va/i Je waarge/io/ne« versc/iy/ise/e/i (van /ie/ Je/iAe«)
rete/isc/iap /egeve/i. Als men uitsluilend zou uitgaan van zulke gegevens, dan kan
men het geheel van wetenschappelijke inzichten, waarvan causale overtuigingen een
element vormen, niet verklaren. Hieruit had Heymans de onderstelling afgeleid dat
het denken daarom over /ne'e'r /na/er/aa/ moet beschikken. Echter, we/A:
En: /ioe verÄ/'ege/i ?•* Deze vragen kan men alleen beantwoorden door
vom/wig O/J gro«J Jer //i- e/i M/'/vvenJ/ge

Toetsing en bevestiging van de hypothese van Hamilton
Het zij nogmaals gezegd: filosofie is voor Heymans we/e/Jsc/ia/?pe/y£ep/H7o.sop/jie,
en zij is gericht op het vinden van waarheid. Hij ziel het daarom als zijn taak
Hamiltons hypothese le toctsen met behulp van voorbeelden uit de (toenmalige)
onderzoekpraktijk. Daartoe formuleert Heymans in de Sc/iete de volgende drie vragen:
i/i we/AcgeraZ/e«, O/JJCT-vve/Äeo/«s/a«rf/g/ieJe/i, wort/fee«oorzaaA:gemc/jf, e/iaa/i

voorwaart/e/i /woer ee/i versc/iy/we/ vo/c/oe/i o/n a/i oorzaaA: fe worde/i
/ie/a/i/ivoore/ Joor Je/e/fe« op Jeze v/age/i gegeve/i vva/ /je/ vo/ge/w

Je (causa/e,) axio/na'5 (...̂  2J'C/I Ü/7

a/i vo/i Je fte/ioe//e an/i cai/so/e
Allereerst geeft Heymans antwoord op de vraag /« >ve/A:e geva//en, o/iJer we/A:e
o/Hi7a«J/'g/ieJe/i, ee/i oorzaaA: (tvo/J^ gemc/i/. Hij onderschrijft Schopenhauers
Stelling dat het causale denken alleen uitgaat van waargenomen verandering. Alleen

' cf. Heymans, G. (1894), op. eil. p. 375-376, 'Wir werden (....) im Folgenden mit dem
Ausdrucke "Hamilton'schcs Postulat" oder "Hamilton'sches Princip" die thalsächliche
Voraussetzung von der Unmöglichkeit des Entstehens und Vergehens bezeichnen; mit dem
Ausdrucke 'Hamilton'schc Hypothese' dagegen die Annahme, dass aus jener thatsächüchen
Voraussetzung das ganze Causale Denken zu erklären ist. (...) Die Hamilton'schen Hypothese
geht von der Tatsache aus, dass wir ein wirkliches Entstehen oder Vergehen für unmöglich
halten, dass wir demnach überzeugt sind, alles was jetzt existirt müsse auch früher existirt
haben und später noch existiren.' .. :. .-.:.• ; V! ;,

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 248. . - ....... . . . , . „ , ;
'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 249. •.

. •'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 249. , , ,-v^.; _ ,
'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 273-274. . ' ',, , , . . . ,
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waargenomen verandering, zo bctoogt Heymans, en niet regelmatige successie vormt
het ma/er/aa/ voor het causale denken. In Heymans woorden: n/e/ e/A:e rege/ma//ge
opeenvo/ging, maar a/fee/i een »vaarge/io/?je/i vera/irfen'«g, (is) nia/er/aa/ voor /ie/
cawsa/e rfenifcen.' Het feit dat dit zo is, blijkt volgens Heymans uit de volgende
voorbeelden.

Als iemand gezond blijft, dan wordt hiervoor geen oorzaak gezocht. Echter, als
iemand die doorgaans gezond is ziek wordt, dan gaat men naar de oorzaken daarvan
zoeken. Of: als een persoon die altijd opgewekt is plotseling depressief wordt, dan
tracht men de oorzaak van die depressiviteit op te sporen. En: als een chemisch
mengsei gelijk blijft, dan ziet niemand de noodzaak er van in de oorzaak van dit gelijk
blijven te onderzoeken. Het wordt pas interessant als het mengsei verändert. Of: als
de jaarlijkse misdaadcijfers ongeveer gelijk blijven, dan wordt de wetenschappelijke
nieuwsgierigheid om oorzaken te zoeken niet gewekt; dit gebeurt pas als die cijfers
plotseling grote veranderingen te zien geven. "~ , x\\ >,.:•-. > •. ^^ .^j

Met deze voorbeelden illustreert Heymans de opvatting dat pas dan de behoefte
aan causale verklaringen ontstaat, als er een ogenschijnlijke verandering optreedt
in de voorwerpe/i onzer waar/ie/ning. Als zo'n verandering in wat men waarneemt
niet optreedt, dan heeft men geen behoefte aan causale verklaringen. Of anders
gezegd: als de üfe/i/i/eif /net z/'c/ize//van wat men waarneemt wordt verstoord, en
eerdere en latere waar/ie/m/ige« strijdig met elkaar zijn, dan zoekt men meteen naar
een /i/ewtve/i factor die deze strijdigheid kan verklaren. Zo'n factor noemt Heymans
'oorzaak'. Met het vinden van een oorzaak wordt voldaan aan de overtuiging a priori
dat het werA:e/yA: 6es/aam/t? onveranderlijk is. Hiermee acht Heymans de psychologi-
sche vraag beantwoord waardoor de behoefte aan causale verklaringen of de
Cawsa//7ä7sfr/eD wordt gewekt.*

De /u/ic/ie en s/rwc/HMr van causa/e
Vcrvolgcns beantwoordt Heymans de tweede vraag: aa/i we/£e voorwaaroWj een
verscnynse/ (moef) vo/t/oe/i o/w a/s oorzaaA /e worden aanvaarc/. Anders
geformuleerd: H'oarc/oor (Woro7j rfie 6e/joe/ie aan een oorzaaA: oevrea'igd?'' Of nog
weer anders: war fwi/tne/ij wy er e/gen/y'A: fey, wanneer wy een waarge/io/nen
verander/ng A o/nsc/iryven a/5 /ierproa*HCf ee/ier oorzaaA:

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 274. ., .
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 276, 'Wij zien derhalve dat de psychologische oor-

zaak, die de behoefte aan causale verklaring in het leven roept, altijd gelegen is in een
verandering, die ons de voorwerpen onzer waarneming aanbieden. Zoolang die voorwerpen
blijven wat zij zijn, treedt de "Causalitätstrieb" niet op; maar wordt hunne identiteit met
zichzclf verbroken, zijn latere waarnemingen met vroegere waarnemingen in strijd, dan
ontstaat onmiddellijk de behoefte om ccn nieuwen factor in te voeren, dien wij dan oorzaak
noemen.'

'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 276. '< V •'•!• >;" • •; : ' ^
•*cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 276. ' • ' '"'
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Als Hamiltons hypothese juist is, dan moet een oorzaak door het volgende worden
gekenmcrkt. Het aanwijzen van een oorzaak lcidt er toe dat de sc/iy/i6aar verbraten
K/ewr/ze/f tassc/ie/i de ofc/ec/e/i der vroegere en der totere tvaar/iemi/ig wordf //ers/e/tf.
Er wordt van uitgegaan dat de objecten die worden waargenomen in beginscl on-
veranderlijk zijn of aan zichzclf gelijk blijven. De functie van het aanwijzen van
oorzaken is het herstellen van de eenheid of de ü/entifei/ van de objecten van eerdere
en latere waarnemingen. In Gesetze j//id £7e/«enfe wordt dit laatste explicieter
geformuleerd dan in de Sc/ie/s. Ieder verschijnsel, zo heet het in Gesetze und
f/e/wen/e, dat nieuw is of verdwijnt, leidt tot een verklaringsprobleem. Dit probleem
kan men oplossen door er van uit te gaan dat iets wat ogenschijnlijk nieuw is al eerder
bestond of ietswatogenschijnlijk verdwijnt nog steeds bestaat.' Met andere woorden:
veranderingen in de objecten van de waarneming zijn altijd ogenschijnlijke verande-
ringen. Ook dit element van Hamiltons hypothese wordt volgens Heymans bevestigd
door voorbeelden uit de (toenmalige) natuurwetenschap.

Als men, bijvoorbceld, een liter water met een liter alcohol mengt, dan blijkt dat
het volume van dit mengsei kleiner is dan twee liter. Deze volumeverandering kan
in termen van Hamiltons postulaat worden verkJaard. Immers, water en alcohol
bestaan uit moleculen. In Heymans' woorden: d/scree/e, door torcc/ie/irM/m/e van
ettawder gesc/ie/de« <fee///e?. Het vermengen van deze twee vloeistoffen leidt er toe
dat water- en alcoholmoleculen zieh onderling zo herordenen dat de ruimte die bestaat
tussen deze beide soorten moleculen wordt gevuld. Dit verklaart de volumevermin-
dering van het mengsel ten opzrchle van de afzonderlijke volumes. De oorzaak
hiervan moet derhalve worden gezocht in verandering in de ordening van deze
moleculen. Hierdoor is de verandering die men heeft waargenomen (de volu-
mevermindering) in overeenstemming gebracht met Hamiltons postulaat, in de zin
dat alles wat nu bestaat ook vroeger al bestond, en in de toekomst ook nog zal bestaan.
Immers, het volume dat beide soorten moleculen innemen, is gelijk gebleven.^

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 276, 'Is de theorie van Hamilton juist, dan zal
moeten blijken, hetgeen wij "oorzaak" noemen altijd deze eigenschap bezil, dat daardoor de
schijnbaar verbroken identiteit tusschen de objecten der vroegcre en der latere waarneming
wordt hersteld.' Zic ook: Heymans, G. (1894), op. cil. p. 376, 'Demzufolge muss jede
Erscheinung welche neu auftritt oder verschwindet, uns zum Probleme werden; und wir
versuchen dieses Problem zu lösen, indem wir annehmen, dass das scheinbar Neuenstandene
thalsächlich schon früher in irgendwelcher Weise existirt habe, oder dass das scheinbar
Verschwundene noch jetzt in irgendwelcher Weise fortexislire.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 276, 'Wij vermengen een liter water en een liter
alcohol, en wij vinden dat het mengsei een geringer volume inneemt dan twee liter. Hoe
verklaren wij die volumeverandering? Wij nemen aan dat het water en de alcohol beide reeds
oorspronkelijk bestonden uit discreete, door tusschenruimtc van elkander onderscheiden
deeltjes, en dat nu door hunne vermenging een zoodanige verschikking van die kleinste
deeltjes heeft plaatsgevonden, dal de ledige tusschenruimten gezamenlijk een geringer volume
uitmaken dan te voren. De oorzaak der volumeverandering is dus de veranderde schikking der
kleinste deeltjes; - maar klaarblijkelijk is door't aannemen van die oorzaak de waargenomen
verandering met de onderstelling van identieke objecten in overeenstemming gebracht.
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Heymans concludeert hieruit dat de betekenis van 'oorzaak' op niets anders neerkomt
dan ee«e zoodam'ge aanv«///ng van de reec/5 bebende gegevens, da/ daardoor de
sc/iy/jfeaar vertraten /de«///e/7 JMSSC/I<?/J de o/y'ec/en o/izer vroegere e« onzer /a/ere
waar/iemt/tge/i word/ /iers/e/d.' Met andere woorden: door de overtuiging a priori
dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is, wordt men gedwongen om nieuwe
gegevens te zoeken die de ogenschijnlijke strijdigheid tussen wat eerder en later is
waargenomen moeten wegnemen. Zulke nieuwe gegevens noemt Heymans de
'oorzaak' die de ogenschijnlijke waargenomen strijdigheid verklaart.

Nu rijst echter de vraag: is da/ n» oo£ 200 i/i a/idere, /neer mgewMeWe geva/fe/i ?*
Met andere woorden: is Hamiltons hypothese generaliseerbaar? Heymans geeft toe
dat de generaliseerbaarheid van Hamiltons hypothese op het eerste gezichl niet
aannemelijklijkt. Het toevoeren van wärmte beschouwt men bijvoorbeeld doorgaans
als oorzaak van het koken van water. Is het dan mogelijk om te beweren dat water
dat niet kookt in combinatie met wärmte identiek is aan kokend waler? Toch is
Heymans van oordeel dat Hamiltons hypothese ook voor dit meer complexe geval
opgaat.

Als een bepaald verschijnsel wordt waargenomen, zo betoogt hij, en als later in
plaats daarvan een bepaald ander verschijnsel wordt waargenomen, dan moet daaruit
worden afgele;d dat het eerste verschijnsel niet gelijk is aan hel tweede. Met andere
woorden: de üfe/iti/e/f tussen beide waarnemingen is verbroken. Bijvoorbeeld: eerst
necmt men nict-kokend water waar, en later water dat kookt. Dc waameming van
kokend water is uiteraard niet gelijk aan de waarneming van water dat niet kookt.
In beide gevallen gaat het echter over water. Omdat men er a priori van uitgaat dat
voor alle gebeurtenissen geldt dat zij een oorzaak hebben, is het noodzakelijk om
voor de verandering van niet-kokend waler in kokend water een oorzaak te zoeken.
Daarbij moet worden uitgegaan van Hamiltons postulaat van de onveranderlijkheid
van het werAe/i/A: />e.«aa/jde/ Omdat het eerste en het tweede verschijnsel ongelijk
zijn, moet deze ongclijkheid worden omgevormd tot een gelijkheid door te zoeken
naar een nog onbekende oorzaak. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de /og/sc/ie
verge/y'Awig A+X=B wordt opgelost. Hierbij Staat 'A' voor het verschijnsel dat het
eerst is waargenomen, 'B' voor het verschijnsel dat even later in de plaats van 'A' is

• : - • . • . . : ' • ; < - ! • . . • • . : ' . . , . ; • • « • • • . • • • • • • ! • . • ) . . - . - . i r ! o i ' • , « . • , . • „ V ' , • , « , , • . . , . w -

Immers het volume der kleinste deeltjes, waardoor wij nu in onze voorstelling de schijnbaar
continueele vloeistofmassa vervangen, is thans onveranderd gebleven.'

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 277. »"..-«...̂  >^. j . ,>
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 277.
•' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 278, 'Wij hebben waargenomen een verschijnsel A,

en wij vinden bij eene latcre waarneming in plaats daarvan een verschijnsel B. B is iets anders
dan A; de identitcit tusschen vrocger en later is derhalve verbroken, en het causaliteitsbegin-
sel eischt dat zij herstcld worde.'
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waargenomen, en 'X' voor de onbekende oorzaak of omstandigheid waardoor de
verandering kan worden verklaard.'

Waar Heymans in de Sc/ie/s op dit punt alleen nog spreekt over de waarneming
van verschijnselen, gaat hij in Gese/ze H/irf£feme/i/e verder: bij de waarneming van
verschijnselen moet worden aangenomen dat daaraan een ons onbekende werke-
lijkheid ten grondslag ligt. Immers, de consequentie van Hamiltons postulaat is dat
ook waarnemingen niet uit het niets ontstaan. Daarom moet worden aangenomen
dat de waarneming van een bepaald verschijnsel met een bepaalde werkelijkheid
correspondeert. Consequent doorgeredeneerd leidt dit tot het volgende. Als een ver-
schijnsel wordt waargenomen, en als later in de plaats daarvan een ander verschijnsel
wordt waargenomen, dan moet hieruit worden afgeleid dat de werkelijkheden die
aan de waargenomen verschijnselen ten grondslag liggen van elkaar verschillen.
Hieruit wordt bovendien afgeleid dat de overgang van de ene werkelijkheid in een
andere zieh alleen als volgt laat denken: aangenomen moet worden dat aan de ene
werkelijkheid bepaalde niel-ontstane en onvernietigbare elementen zijn toegevoegd
of weggenomen. Het waarnemen van de successie van verschijnselen dient daarom
le worden opgevat als een indicatie van de successie van daarmee corresponderende
werkelijkheden plus of minus de onbekende factor X.̂

Heymans was cr in de Sc/ie/s van uilgegaan dat de /ogisc/ie verge/yfong A+X=B
moest worden opgelost. 'X' stond daarbij voor een nog onbekende oorzaak. Echter,
waar zw/fen tvy evenwe/a7e oorzaaA: v/nrftvi? Zo'n oorzaak moet worden gezocht
in een verandering in de omstandigheden (een C) tussen het moment waarop ccn
ecrste en het tweede verschijnsel is waargenomen. Als blijkt dat er inderdaad een
verandering in de omstandigheden is opgetreden, dan wordt hieruit afgeleid dat deze
verandering dc oorzaak is voor de waargenomen verandering. Echter, zo vraagt
Heymans zieh af: (zyn,) wy /m-to/ 7 «JZ/C/I/ ge^o/ne/i van c/<? u/ewfr'/eif /ussc/te/t A+C
en ß? Zijn antwoord luidt: neen. Het betekent alleen dat de indruk van het eerste
verschijnsel dat is waargenomen (een A) en de indruk van een verandering in
omstandigheden (een oorzaak C) tesamen /V/enrt'eA: moeten zijn aan rfa/gene »va< op
ons de indruk maakt van een tweede verschijnsel dat is waargenomen (een B). Het
aanwijzen van een C als oorzaak voor de verandering van een A in een B moet men

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 278, 'Met andere woorden, de ongclijkheid: A
verschilt van B, moet in een gelijkheid worden opgelost; en daartoe is het noodig een oorzaak
X aan te nemen. Die oorzaak moet van een zoodanige aard zijn, dat de logische vergelijking
geldt: A + X = B.'

" cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 377, 'Wir halten zuerst eine Wahrnehmung a, welche
(da auch eine Wahrnehmung nicht aus Nichts entstehen kann) auf eine unbekannte Wirklich-
keit A zurückweist. Jetzt haben wir eine Wahrnehmung b: die zu Grunde liegende Wirklich-
keit muss ein von A verschiedenes B sein. Aber kraft der Voraussetzung, dass ein wirkliches
Entstehen oder Vergehen unmöglich sei, können wir uns den Übergang von A in B nur als ein
Hinzukommen oder Davongehen unenstandener und unvergangener Wirklichkeitselemente zu
oder von A denken. Mit anderen Worten: die erfahrungsmässige Succession der Erscheinun-
gen a und b fassen wir auf als Zeichen für eine Succession von wirklichen Zuständen A und
A+/-X.'
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daarom alleen als een wo/7op/ge verklaring voor de verandering van een A in een
B zicn. Heymans acht het derhalve noodzakelijk om de /ogtsc/je verge/i/fo/ig A+C=B
preciezer le omschrijvcn, en wel als volgt: fA+fC = fB; dat wil zeggen, da/gene »vaf
o/? ortx de indruk maakt van een A plus <ia/ge/ie wa/ 0/7 o/ts de indruk van een C
vormcn tesamen de indruk van een B.'

Echler, als op grond van ervaring blijkt dat het aanwijzen van een oorzaak C er
niet toe leidt dat de identiteit tussen het eerste (fA) en het tweede waargenomen (fB)
verschijnsel wordt hersteld, dan moet worden aangenomen dat de i/i/ioua* o/izer
waar/iemj/ige/i /»'el /ief weze/j t/er rf/7ige/i M/'rdruA:/. Met andere woorden: omdat de
inhoud van waarnemingen doorgaans onnauwkeurig is, zijn causale verklaringen
dat ook. Heymans had al eerder gesteld dat men van de geldigheid van het
causaliteitsbeginsel moet uitgaan. Als men daarvan uitgaal, dan is het onmogelijk
om aan te nemen dat aan een waargenomen verandering geen oorzaak ten grondslag
zou liggen. Om de verandering van het eerste waargenomen verschijnsel in het tweede
te verklären formuleert men hypothesen over de weze«/y'A:e d/Tige« e/i de wezen/i/Äe
processe/i d/e aa/i o/ize waarae/mnge/i te gro/ic/e //gge/i.^ Dit zijn hypothesen over
de achterliggende structuuren processen van de werkelijkheid. Met behulp van zulke
hypothesen tracht men zieh een zodanige voorstelling van de werkelijkheid te vormcn
dat de ogenschjj'nlijke strijdigheid tussen wat eerder en later is waargenomen wcer
wordt hersteld. De motivatie voor deze hypothesen berust kennelijk op Hamillons
postulaat: de overtuiging a priori van de o/ivera/irfer/yMe/rf van /ie/

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 278-279, 'Waar zullen wij evenwel die oorzaak
vinden? In elk geval naluurlijk onder de omstandigheden die tusschen de oorspronkelijke
waarncming van A en de latere waarneming van B zijn ingelreden. Leert ons dus de ervaring,
dat er tusschen de waarneming van A en die van B slechts eene nieuwc omslandigheid C
ingetreden is, dan concludccren wij: C is de oorzaak van de verandering van A in B. Wil dat
nu zeggen dat wij tot 't inzicht zijn gekomen van de identiteit tusschen A+C en B? Klaar-
blijkclijk niet: in de meeste gevallen is dat inzicht volstrekt niet aanwezig. Wat beteekent het
dan? Hel beteekent eenvoudig, dat datgene 't welk op ons den indruk maakt van A, plus
datgene 't welk op ons den indruk maakt van C, idenliek moet zijn met datgene 't welk op ons
den indruk maakt van B. Onze bewering: C is de oorzaak der verandering van A in B, hecft
dus slechts een voorlopig karakter. In plaats van A+C=B zouden wij eigenlijk moeten
gebruiken deze formulc: fA+fC=fB, waarbij dan 't functieteken niets anders uitdrukt dat
'datgene't welk op ons den indruk maakt van ' . . . . . . .

-cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 279. .
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 279, '.... in 't algemcen derhalve: zoovaak wij een

oorzaak moeten aannemen wicr invoering de identiteit tusschen vroeger en later niet wordt
hersteld, zoo vaak onderstellen wij ook dat de inhoud onzer waarneming niet ten voile
uitdrukt het wezen der dingen. Wij hebben dan 't zecr bepaalde gcvoel, dat zulk een "onver-
klaard" causaalverband slechts een voorlopig, - geen cindresultaat kan zijn; wij kunnen ons
daarbij cvenmin necrleggen als bij een verandering zonder oorzaak. Wij gaan derhalve
hypothesen vormcn over de wezenlijke dingen en de wezenlijke processen die aan onzc
waarnemingen le gronde liggen: dat wil zeggen, wij trachten ons eene zoodanige voorstelling
van die dingen en processen te vormen, dat daardoor de identiteit tusschen vroeger en later
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Ook in Gesefze M/K/ ZTfemente gaat Heymans op dit onderwerp in. Daar heet het
dat dc ervaring een onvolledig of onbetrouwbaar beeld van de werkelijkheid levert.
Dit inzicht acht Heymans 66n van de belangrijkste verworvenheden van het West-
europese denken. De natuurwetenschap is er op gericht om de verborgen werkelijk-
heid achter de verschijnselen te kennen. Zij steh zieh daarom ten doel zodanige
voorstellingen of hypothesen van de werkelijkheid te vormen, dat waargenomen
veranderingen als schijnbare veranderingen kunnen worden opgevat.'

van
In veel gevallen is het waar/ieme/? van een bepaalde oorzaak, opgevat als toevoeging
aan wat men heeft waargenomen, al voldoende om de ogenschijnlijke tegenstrijdig-
heid tussen wat eerder en later is waargenomen in overeenstemming te brengen met
Hamiltons postulaat. Bijvoorbeeld: als men zieh afvraagt hoe het komt dat een
donkcre kamer lichter wordt wanneer men het met wit papier behängt, dan ligt het
anlwoord voor de hand. Immers, donker gekleurde sfo/jfe« nemen meer licht op,
terwijl sfo/Jtrt die licht gekleurd zijn licht tcrugkaatsen. Op grand van de overtuiging
a priori dat het werfe/y'A: bertaa«c/e onveranderlijk is, moet men er van uitgaan dat
de hoeveclheid licht gelijk blijft. Omdat het witte behäng meer licht terugkaatst dan
het donkere behäng, en er dus minder licht verloren gaat, is vcrklaard dat de kamer
lichter wordt. De toevoeging 'het witte behäng dat meer licht terugkaatst' is voldoende
om de ogenschijnlijke strijdigheid tussen dc eerdere waarneming - een donkere kamer
- en de latere waarneming - een lichte kamer - weg te nemen.* Dit zou men kunnen
uitdrukken in deze vergelijking: een donkere kamcr + wit bchang dat mccr licht

weer wordt hersteld. Als regulatief beginsel bij de vorming van die hypothesen vinden wij
altijd weer terug he! postulaat van de onveranderlijkheid van het werkelijk bestaande.'

' cf. Heymans, G. (1894), op. cil. p. 376, 'In solchen Fällen giebt es denn, sofern an der
aufgestellten Forderung festgehalten werden soll, nur Einen Ausweg: was die Erfahrung uns
bietet, muss ein unvollständiges oder ein ungetreues Bild der Wirklichkeit sein. Und in der
That ist diese Überzeugung (....) eine der ältesten Errungenschaften der abcnländischcn
Philosophie. Aber mit dieser Lösung des Problems in abstracto giebt sich unser Wissenslrieb
nicht zufrieden; wir wollen die wahre, hinter den Erscheinungen sich versteckende Wirklich-
keit erkennen; wir wollen auch wissen was in dieser geschieht, während jene uns das Bild
eines Entstehens oder Vergehens vorgaukelt. Oder wenigstens: wir wollen von dieser
Wirklichkeit eine Vorstellung gewinnen, welche uns die wahrgenommene Veränderung als
eine bloss scheinbare verstehen lasst.'

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 279-280, 'Een donkere kamer wordt lichter wannecr
zij met wit papier wordt behangen. Vragen wij hoe dit komt, zal men ons antwoorden dat het
licht door donkergekleurde Stoffen wordt opgenomen, maar door lichtgekleurde wordt
teruggekaatst. Daarmcde is de zaak verklaard: er komt evenveel licht in de kamer als vroeger,
maar er gaat minder dan vroeger verloren. De idenlitcit is dus hersteld, zonder dat er eenige
aanleiding bestaat om naar 't "wezen" van 't licht tc vragen; licht is eenvoudig iets dat van
lichtgevende voorwerpen uitgaat; de schijnbare vermeerdering van den lichtvoorraad had 't
problcem doen stellen, de gegeven verklaring heeft ons doen begrijpen waar dat meerdere
licht vandaan gekomen is.'
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terugkaatst = cen lichte kamer. Heymans acht het daarom niet nodig om in dit
eenvoudige geval een hypothese te formuleren over de aard of het wezen van licht.

In andere, mecr complexe gevallen is het formuleren van hypothesen echter wel
nodig om de identiteit tussen eerdere en latere waarnemingen weer te herstellen, en
om daardoor te kunnen voldoen aan het postulaat van Hamilton. De functie van het
formuleren van hypothesen maakt Heymans duidelijk aan de hand van het eerder
genoemde water-voorbeeld. Eerst neemt men niet-kokend water waar, en later water
dat kookt. Geconstateerd wordt dat in de tussentijd alle omstandigheden gelijk zijn
gebleven, behalve e'e'n: het toevoeren van wärmte. Dit wordt beschouwd als de
oorzaak van de verandering van niet-kokend in kokend water. In Heymans' termen:
/i/ef-XroÄe/irf water + war/Hfc = ÄoÄertd wa/er. Echter, hiermee acht Heymans deze
/ogisc/ie verge/yX:mg slechts voorlopig opgelost. Met deze vergelijking is immers
nog niet aangetoond dat de werkelijkheid in beginsel onveranderlijk is. Het doel van
het vormen van hypothesen is om deze onveranderlijkheid aan te tonen; in dit geval
kan men denken aan bijvoorbeeld hypothesen over de moleculaire structuur van water
en de aard van wärmte.'

Heymans concludeert in de Sc/iefs dat het in het cawsa/e f/e/iÄe/i niet gaat om
het waarnemen van regelmatige successie van verschijnselen. Het gaat er veeleer
om de Are/e/i der tvaargeHo/ne« veranrfennge« met behulp van hypothesen zo te
begrijpen dat de achterliggende onveranderlijke structuur van de werkelijkheid wordt

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 280, 'Wij nemen waar ecne zekere hoeveelheid
water, eerst in niet kokenden, daarna in kokenden loestand. Wij zeggen onmiddellijk: er
moelen omstandigheden zijn geweest die dat koken hebben veroorzaakt. Nu vinden wij
evenwel, dat alle omstandigheden dezelfde zijn gebleven, met uitzondering van dene: er is
wärmte toegevoerd. Die wärmte moet dus de oorzaak zijn geweest. Evenwel, daarmede zijn
wij niet gereed. Wij zijn, om 't zoo eens uit te drukken, een valsche vergelijking kwijtgeraakt;
maar wij hebben er nog geen identieke voor in de plaats gekregen. De vergelijking: niet-
kokend water = kokend water was klaarblijkelijk valsch; daarbij konden wij ons niet neerleg-
gen. Wij hebben nu daarvoor in de plaats gekregen de vergelijking: niet-kokend water +
wärmte = kokend water; welnu wij rüsten niet voor wij die vergelijking hebben opgelost,
m.a.w. voor wij ze tot een identieke vergelijking hebben gemaakt. Wij gaan dus hypothesen
vormen aangaande de innerlijke constitute van 't water en aangaande 't wezen der wärmte, -
zoo lang tot wij een voorstelling van de zaak hebben gekregen, die ons in Staat sielt onze
grondstelling van de blijvende identiteit der dingen te handhaven.' Zie ook: Heymans, G.
(1894), op. cit. p. 378, 'Oder wir sehen dass ein Stück Eis mit einem warmen Körper in
Berührung gekommen ist, schmilzt; der betreffende Körper bleibt bestehen, aber er verliert
seine Wärme. Abermals wird das Zusammenkommen des Eises mit dem warmen Körper als
die Ursache des Schmelzens bezeichnet; zugleich aber angenommen, dass ganze bestimmte
Elemente des lezteren (diejenigen welche wir als Wärme wahrnehmen) in das ersteren
übergetreten sind und in Verbindung mit diesem als geschmolzenes Eis wahrgenommen
werden. (....) Wir wollen von dem unbekannten Etwas (...) welches wir (...) mit Eis verbunden
als Wasser wahrnehmen, eine Vorstellung gewinnen. Wir stellen Vermuthungen an über (...)
das Wesen der Wärme; wir vergleichen dieselben mit anderen gegebenen Thatsachen, und
wenn sie sich bewähren, so ergänzen wir mittelst derselben unsere Vorstellungen von den
jeweiligen wirkenden Ursachen.'
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blootgelegd. Met andere woorden: waargenomen veranderingen vormen de s/«/er
waarac/ifer Z/C/J ee/ie o/>vera/K/er/(/A:e tvertteß/Jt/ieirf verfterg/.' Elders in de 5c/ie£s
spilst Heymans dit toe. Daar heet het dat het een hoofddoel, zelfs een posfw/aa/, van
naluurwetenschap is om alle verschijnselen tot mechanische processen te herleiden.*

In Gesetze t/nd £7e/nen/e wordt deze laatste gedachte explicieter geformuleerd.
Het doel van de (natuur)wetenschap is zodanige hypothesen over de werkelijkheid
te vormen, dat waargenomen veranderingen als schijnbare veranderingen opgevat
kunnen worden. Nauwkeuriger gezegd: zij stelt zieh ten doel de verschillen tussen
werkelijkheden, waarvan wordt aangenomen dat zij ten grondslag liggen aan een
waargenomen verandering, te elimineren. Dit kan alleen worden bereikt als het lukt
om waargenomen verandering te denken als een teken voor een samenstel van
gelijkmatigvoortschrijdende processen. Hierbij moeten nieuwe verschijnselen gezien
worden als het resultaat van het verbinden of splitsen van niet-ontstane en
onvernieligbarc elementen van de werkelijkheid die met deze processen zijn
verbonden/ Heymans concludeert nu dat men de notie 'oorzaak', waarop de hypo-
these van Hamilton berust, als volgt kan definieren. 'Oorzaken' zijn (fA en fC) de
werkelijke toestanden en processen waarvan men postuleert dat zij aan waargenomen
nieuwe verschijnselen ten grondslag liggen. Deze verschijnselen (fB) treden op als
de gelijkmatige voortzetting van de toestanden en processen waarvan men aanneemt
dat die oorzaken (fA en fC) daaraan ten grondslag liggen.''

De tweede vraag die Heymans ter toetsing van Hamiltons hypothese aan de orde
had gesteld, was: (is) neJ an/woorddoor de/e//e/i op deze vrage/i gegeven (/« wette
geva//e/i, ortt/er wette o/ws/and/g/ieden, wort// een oorzaaÄ: geeiscnJ, en aan wette
voorwaart/en /woe/ een versc/iynse/ vo/doe/i om a/s oorzaaA: /e wort/en aanvaard)

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 281, 'Overal blijkt dat men zieh niet tevreden stelt
met 't vinden eencr regelmatige opeenvolging van verschijnselen; overal worden de ver-
schijnselen verwerkt en nog eens verwerkt, tot men er in geslaagd is de keten der waargeno-
men veranderingen voor te stellen als den sluier, waarachler zieh eene onveranderlijk
werkelijkheid verbergt.'

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 130,' herleiding van alle natuurverschijnselen tot
mechanische processen (is) een postulaat der natuurwelenschap.'

' cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 379, 'Aber das Ziel vorauf diese ganze Gedanken-
bewegung hinstrebt, bleibt immer das nämliche: möglichste Elimination aller Verschiedenheit
zwischen den Wirklichkeiten, welche wir als der früheren und der spateren Wahrnehmungen
zu Grunde liegend denken. Erreicht könnte dieses Ziel nur werden, wenn es uns gelänge, die
wahrgenommene Veränderung als Zeichen für einen Complex gleichmässig fortschreitender
Processc, die neue Erscheinung als das Ergebniss einer durch diese Proccsse herbeigeführten
Verbindung oder Trennung unentstandener und unvergangener Wirklich- keitselemente zu
denken.'

•* cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 379-380, 'Wie muss nun, nach der Hamilton'schen,
im Vorhergehenden erläuterten Hypothese, der allem causalc Denken mehr oder weniger
bewusst zu Grunde liegende Begriff der Ursache definirt werden? (...) Ursache nennen wir die
zu einer wahrgenommenen neuen Erscheinung hinzupostulirten, derselben vorhergehenden
wirklichen Zustände und Processe, aus denen sich die der neuen Erscheinung zu Grunde
liegenden Zustände und Processe als ihre gleichmässige Fortsetzung ergeben.'
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wat /ief vo/gen5 //amifton '5 f/ieone zou moeten zyn ?' Op grond van zijn voorafgaande
bevindingen beantwoordt Heymans deze vraag bevesligend.*

De Iaatste vraag die Heymans in verband met Hamiltons hypothese wilde toetsen,
was: ffafenj ^ (caMsa/e,) ax/owia's (...) zic/i u/7 //a/ni/fo/i '5 f/ieon'e verA:/aren ?•* Eerder
had Heymans al geconstateerd dat zulke axioma's of gro/ids/e/Zz'/igen in de notie
'oorzaak en gevolg' liggen besloten en dat men zulke axioma's als noodza£e/yfe
waar/iedWi moet beschouwen. Nu moet nog worden aangetoond dat Hamiltons
hypothese, in tegenstelling tot Hume's theorie, de causale axioma's wel kan verklaren,
in de zin dat eigenschappen van causale relaties, aan welke men een ox/owa/isc/ie
ze/ter/ieirf toeschrijft, rechtstreeks uit Hamiltons omschrijving van de aard van causale
relaties volgen.

Het eerste causale axioma dat in termen van Hamiltons postulaat kan worden
verklaard, is de onderstelling dat een bepaalde oorzaak leidt tot een bepaald gevolg.
Uitgaande van Hamiltons postulaat dient ondersteld te worden, dat bij het waarnemen
dat een bepaald verschijnsel (zeg: een A) in een bepaald ander verschijnsel (zeg:
een B) verändert, een B een combinatie is van een A plus iets anders wat al eerder
b e s t u n d . * "• fu ; -n f£f »,;<-••-;•;.•<.,;;, - . . J » ^ ! ^ ^

Het tweede en derde causale axioma betreffen de onderstelling dat het gevolg
noodzakelijk optreedt als de oorzaak gegeven is, en de onderstelling dat het gevolg
/ogisc/i kan worden afgeleid uit de oorzaak. Als van Hamiltons postulaat wordt
uitgcgaan - de onvera/ia'er/y'Wie/a'aVr a*inge/i -, dan onderstelt dit dat verschijnselen
op feiten bctrekking hebben die rechtstreeks voortvloeien uit bepaalde andere feiten
die daar aan vooraf zijn gegaan. Hamiltons postulaat maakt het daarom mogelijk
om verschijnselen die elkaar volgen op te vatten als ecn opeenvolging van feiten die
gehoorzamen aan /ogisc/ie we//e/j: alle feiten hangen volgens de wetten van de logica
met elkaar samen. Bovendien, als men zegt dat een A niet fege/yÄerfya' een B en
een niet-B kan zijn, dan wordt de notie '/ege/yA:ertya" overbodig. Immers, een gevolg
ligt logisch besloten in een oorzaak; dat wil zeggen, een gevolg kan overeenkomstig

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 273.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 281-282, 'De hypothese van Hamilton, volgens

welke alle causale denken verklaard zou moeten worden uit de ondenkbaarheid eener
schepping of vernietiging in den eigcnlijken zin des woords, wordt dus door de feiten ten
volle bevestigd. Zoo vaak als, en slechts dan wanneer volgens Hamilton's theorie een oorzaak
zou moeten worden geeischt, wordt zij geeischt; zoovaak als, en slechts dan wanneer volgens
Hamilton's theorie een verschijnsel als oorzaak zou moeten worden aangenomen, wordt het
als oorzaak aangenomen.' , ,. . .. . . .

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 274. -< ' • •'•*••»< ••.>'*••. •>; v.
•* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 282, 'Immers volgens die opvatting zijn wij genood-

zaakt, zoo vaak wij een verschijnsel A in een verschijnsel B zien overgaan, aan te nemen dat
B uit A en uit iets anders dan vroeger ook reeds beslond is samengesteld, dal derhalve dat
andere bij A moest komen om B tot stand te brengen, m.a.w. dat zijne vereeniging met A aan
het gegeven-zijn van B moest voorafgaan.'
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het non-contradictiebeginsel uit de oorzaak worden afgeleid. Oorzaak en gevolg zijn
daardoor noodzakelijk met elkaar verbunden. Dcze "causale" noodzakelijkheid wijkt
overigens nict af van logische noodzakelijkheid; "causale" noodzakelijkheid is, zo
betoogt Heymans, slechts een bepaalde vorm van /ogtsc/ie noodra/te/y/fcAe«/.' y*

Ten slotte het vierde causale axioma: als men er van uitgaat dat de notie 'oorzaak'
op niets anders neerkomt dan een zodanige aanvu//mg van de gegevens waardoor
de ogenschijnlijke strijdigheid tussen wat men eerder en later heeft waargenomen
wordt weggenomen, dan kan men hieruit afleiden dat oorzaak en gevolg ge/y/bvaard/g
en ge/y'Asoorf/g zijn. Immers, als men waarneemt dat een A overgaat in een B, dan
moet men een oorzaak C onderstellen om deze overgang te verklären. Dit laatste
komt, aldus Heymans, geheel overeen met wat het causaliteitsbeginsel volgens
Hamilton inhoudt.* ,. ,,..,,... ... , ,,, - ^ » , .^„

Met behulp van de hypothese van Hamilton kan men ook de algemeengeldigheid
en zekerheid van natuurwetenschappelijke principes verklaren, zo betoogt Heymans.
De "klassieke" vraag hierbij was of zulke principes, bijvoorbeeld het traagheids-
beginsel, door ervaring worden ontdekt, of dat zij geheel onafhankelijk van ervaring
bestaan. Als men er echter van uitgaat dat de kennis van zulke principes geheel door
ervaring ontstaat, zoals Mach had gemeend, is de exce/rt/onee/e a/ge/wmj/ie«/ en
zeAer/ie/rf van zulke principes onverklaarbaar. Hamiltons hypothese kan dit laatste
wel verklaren. Omdat men er a priori van overtuigd is dat het werAe/y/fc bestaanrfe
onveranderlijk is, maakt men wi '/gegeven wweWftedtf cen onderschcid tussen het
veranderlijke en het onveranderlijke. Een wetenschappelijke verklaring is voltooid
als men het veranderlijke weet te herleiden tot iets wat niet verändert. Hamiltons
hypothese verklaart dat de wetenschap altijd zoekt naar het gelijkblijvende in de
wisseling van de verschijnselen. Bovendien verklaart die hypothese, dat men, op

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 283, 'Vervolgens: de gepostulecrde onveranderlijk-
heid der dingen leert ons ieder verschijnsel beschouwen als betrekking hebbende op feiten,
die door de cenparige voortzetting van voorafgaande feiten zijn tot stand gekomen. Mel
andere woorden: zij onderwerpt de objcctieve correlata van opeenvolgende verschijnselen aan
de logische wetten; zij geeft ons het recht om uit de formule: A kan niet legelijkertijd B en
niet-B zijn, het woord "tegelijkertijd" te schrappen. Maar voor die beschouwing ligl blijkbaar
het volgende in het voorafgaande logisch beslolen, levert dus de compleete oorzaak de
premissen, waaruit de werking als conclusie volgens het principium contradictionis kan
worden afgeleid. De noodzakelijkheid die de laatste met de eerste verbind!, is dus geene
noodzakelijkheid sui generis, maar cenvoudig een bizonder geval van de logische noodzake-
lijkheid.'

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 283, 'Eindelijk: de gelijksoortigheid en de gelijk-
kwaardigheid van oorzaak en werking Staat analytisch vast, wanneer "oorzaak" niets anders
beteekent dan eene zoodanige aanvulling der aanvankelijke gcgevens, dat daardoor de
identiteit tusschen de objecten van vroegere en latere waarnemingen wordt hersteld. Zoovaak
A overgaat in B, moet eene oorzaak C= B-A aangenomen worden: ziedaar volgens Hamilton
de geheele inhoud van het causaliteitsbeginsel.' . - J : -ncrw ..; .;.. •
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grond van de vaststelling dat een bepaald deel of e/e/ne/i/ uit een veelheid van
gevallen onveranderlijk blijkt te zij'n, dat element mag opvatten als hetgeen het weze/i
der dz'rtge?« vormt of representeert. Bijvoorbeeld: als in bepaalde gevallen is
geconstateerd dat snelheid en richting de beweging van een lichaam bepalen, dan
wordt daaruit afgeleid dat snelheid en richting in alle gevallen de beweging van
lichamen bepalen. Snelheid en richting worden daardoor opgevat als de essentiele
kenmerken van bewegingsverschijnselen. Omdat men zulke kenmerken als essentieel
beschouwt, onderstelt of postuleert men dat zulke kenmerken onveranderlijk zijn.
Heymans concluded! daarom dat de kennis van specifieke natuurwetenschappelijke
principes door ervaring ontstaat, maar dat de algemeengeldigheid en zekerheid van
zulke principes berusten op de overtuiging a priori dat iets onveranderlijks aan alle
verschijnselen ten grondslag moet liggen.' • .,' v '-tf

Uit de voorafgaande opmerkingen over causale axioma's en specifieke natuur-
wetenschappelijke principes blijkt dat Heymans ook de derde vraag die hij zieh had
gesteld bevestigend beantwoordt: /ie/ o/y'A:/ de/7ia/ve rfa/ de ax/o/nfl'5 e« fcegr/ppen,
die, /eder voor z/'c/i en zo/ider da/ men z/c/i va/i /IMH verband reA:ert5c/»ap Aon geve/i,
door vroegere o/iderzoeA:er.s a/5 Aen/nerA:end voor de causa/e 6e/reM/ng zi/'n
o/?ges/e/d gewprde/i, u/7 de /rypo/nese van //ami/ton z/c/i vo//ed/g /a/en ver^/aren.^
Met een klaroenstoot concludcert Heymans ten slotte dat wy /en vo//e gerec/i//gd

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 285-289, 'Ten slotte nog een woord over de mecha-
nische grondbeginselen. Over nun apriorisch of empirisch karakter hceft men heel wat
gestrcden: aan den eenen kant bericp men zieh op het onbetwistbare feil dat deze wetten
ontdekt zijn geworden, en dat men dikwijls zelfs vrij nauwkeurig de geschiedenis hunner
onldckking vervolgen kan, - aan den anderen kant op hun rationed karakter, en op de
omstandigheid dat, nadat zij eenmaal ontdekt waren, de beste denkers hun eene van alle
ervaring onafhankelijke evidentie hebben toegeschreven. Het een zoowel als het ander geldt
in 't bizonder ten aanzicn van het traagheidsbeginsel. ( ) Door de theorie van Hamilton
wordt deze verklaring (dat de exceptioneele zekerheid, die feitelijk aan dat beginsel toekomt
onverklaard (is) mogelijk. Volgens die theorie zijn wij van de onveranderlijkheid van het
werkelijk bestaande apriori overtuigd; maken dientengevolge eene scheiding tusschen hetgeen
in 't gcgeven wereldbeeld veranderlijk en onveranderlijk is; en aanvaarden alleen 't laatste als
eindresullaat. Vandaar het zoeken der wetenschap naar "den ruhenden Pol in der Erschei-
nungen Flucht"; en vandaar ook dat wij, zoodra wij van eenige element de onveranderlijkheid
in een reeks van gevallen hebben geconstateerd, dat element beschouwen als uitmakende of
vertegenwoordigendc het wczen der dingen, en op dien grond zijne onveranderlijkheid ook in
niet-waargenomen gevallen postuleeren. Zoo met snelheid en richting eener eenmaal
begonnen beweging. Zoodra wij voor enkele gevallen hebben opgemerkt dat deze twee, welke
inwerkingen ook het bewegende lichaam ondergaat, zieh altijd onveranderd in het eindresul-
taat lalen terugvinden, worden zij als essentialia der bewegingsverschijnselen erkend, en op
dien grond hunne absolute onveranderlijkheid aangenomen. Het traagheidsbeginsel is dus
ongetwijfeld door ervaring verkregen; maar ontleent zijne exceptioneele algemeenheid en
zekerheid aan de apriorische overtuiging, dat er aan alle verschijnselen icts onveranderlijks te
grond moet liggen.' . . . . . . . . . „ . „ . .

*cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 290. •• ' .-•-... ,, : : u
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y/O «an de f/ieone va/j //ami/fo/i a//e ze*e/7ieid toe te Are/wen, d/e 01 de e/np/rac/ie

Samengevat: Heymans acht Hume's theorie niet locreikend om het psychologische
causaliteitsvraagstuk op te lossen, en hij meent dat men in plaats daarvan uit moet
gaan van het postulaat dat het werkelijk bestaande nict verändert; dit postulaat kan
de verschijnselen van het causale denken wel verklaren en het biedt ook een oplossing
van het psychologische causaliteitsvraagstuk. Echter, nu komt het er voor Heymans
op aan om aan te tonen wat de filosofische rechtvaardiging van dit poslulaat is; dit
komt in het navolgende aan de orde. > ^H-*M ^ s*j

Filosofische rechtvaardiging van Hamiltons postulaat
Heymans wijst er op dat Hamiltons theorie leidt tot een sterke vereenvoudiging van
het psychologische causaliteitsvraagstuk. Immers, alle verschijnselen van het causale
denken kan men samenva/te/i in een den/tive*: de WyVende tde/ii/teif der d/'/igen. Dat
wil echter niet zeggen dat daarmee het gehele causaliteitsvraagstuk is opgelost.* Er
is immers ogenschijnlijk geen fogisc/ie /ioodzaAe/y'Ä/jetd om »va/i/ieer 0/15 de ervanwg
me/ /ier gegeve/izy/i van ee/u'g o/yec/ /lee/r bebend ge/waafo, aa/i /jet 06/ec/
o/ivera/ide/7yMe/d toe te sc/iryve/»/ Met andere woorden: de overtuiging a priori
dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is impliceert niet noodzakelijk dat men
op grond van het waarnemen van een bepaald object kan concluderen dat dit
onveranderlijk is.

Heymans poogt daarom in het ßes/i/// van de Sc/iete een filosofische rechtvaar-
diging van Hamiltons postulaat te bieden, en daarmee ook een oplossing te geven
voor het filosofische causaliteitsvraagstuk; deze rechtvaardiging vormt de theoretische
slotsom van de Sc/iefs. Hij benadrukt overigens dat men haar meer moet zien als een
vermoeden of als de aanduiding van een oplossingsrichting, dan als een volledig
beargumenteerd standpunt.

Hamiltons postulaat kan volgens Heymans wcliswaar feitelijk worden bevestigd,
maar de filosofische rechtvaardiging daarvan is een probleem op zieh. Dit postulaat

' cf. Heymans, G. (1890a), op. eil. p. 290.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 290-291, 'Het spreekt van zelf dat door deze theorie

het causaliteilsprobleem niet is opgelost, - evenmin als het gravitatieprobleem door de theorie
van Newton. In beide gevallen werd door de gesteldc theorie het probleem slechts vereenvou-
digd, tot een algemeenen vorm teruggebracht, en daardoor de oplossing voorbereid. (....) de
theorie van Hamilton (maakt het mogelijk), alles wat wij tot dusver van het causale denken
wisten, in de denkwet van de blijvendc identiteit der dingen samen te vatten.' Zie ook:
Heymans, G. (1894), op. cit. p. 402-403, 'Was wir bis jetzt erreicht haben ist bloss die
Einsicht, dass Eine, in ((tatsächlichen Denken gegebene Voraussetzung von der
Unveränderlichkeit des Bestehenden, in Verbinding mit den Erfahrungsdaten, sämmtliche
Erscheinungen des induetiven Denkens nach logischen Gesetzen zu erklären vermag. Damit
sind allerdings eine grosse Anzahl scheinbar unverbundener Thatsachen und Gesetze des
Denkens auf Eine fundamentale Thatsache zurückgeführt; keineswegs aber dürfen wir
glauben, damit die vorliegende Probleme endgültig gelöst zu haben.' ,,,.„••„ ,. ^ < •:..;•<

•' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 291. , ,', ^ „.>"..
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zou gerechtvaardigd kunnen worden door het in verband te brengen met Kants
/iypo//iese dat het verstand een rol speelt bij het in de tijd ordenen van verschijnselen.
Immers, de /n/jourf onzer causa/e overta/g/wge/i betreft de successie van ver-
schijnselen. De inhoud van zulke overtuigingen kan men verklaren met behulp van
Kants hypothese dat bcpaalde suo/ecf/eve/actore« een beslissende rol spelen bij het
ordenen van verschijnselen in de tijd en door diens feer van rfe a/?nor/fe/7 va/j <fe
f//dsvoors/e////7g. Heymans acht het ten slotte in /iooge mu/e waarsc/iyVi/yA: dat men
de filosofische rcchtvaardiging van Hamiltons postulaat moet zoeken in /ivpof/ieyen
over oorspro/jg e« wezen va/i d/e /yrfsvoo/'5/e///ng.' Met andere woorden: de
filosofische rechtvaardiging van het postulaat dat het wr£e/y£ ftes/aa/ide
onveranderlijk is, en waar de notie 'tijd' gcen betrekking op heeft, moet men zoeken
door dit postulaat in verband te brengen met Kants opvatting dat verschijnselen door
beginselen a priori in de tijd worden geordend.

Op dit vermocden komt Heymans in het Afasc/iry? bij de Sc/iete terug; dit naar
aanleidingvan enkelebedenkingen van het Curatorium van het Stolpiaansch Legaat.*

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 375, 'Hamilton eindelijk kwam tot het inzicht dat al
deze tot dusver onverbonden feiten zieh laten terugbrengen tot deze algemeene denkwet: dat
wij buken Staat zijn een ontstaan of vcrgaan van het werkelijk bestaande voor waar te houden:
eene wet waarvan de algemeenheid en de groote beteekenis door het iatere onderzoek telkens
opnieuw is bevestigd en toegelicht. Vragen wij ten slotte wat er gcdaan is om deze feiten met
de hypothese van Kant in vcrbinding tc brengen, dan kan slcchts op een slap van beteekenis
gewezen worden. Het is de opmerking van Kant zelf, dat, daar de inhoud onzer causale
overluigingen betrekking heeft op de tijdelijke opeenvolging van zekere qualitatief en
quantitaticf ten opzichte van elkander bepaalde verschijnselen, hunnc verklaring gczocht zal
moetcn worden in subjeetieve factoren, die de ordening der verschijnselen in de tijd behecr-
schen. Brengen wij met deze opmerking in verband de door gewichtige gronden gesleunde
leer van de aprioriteit der tijdsvoorstelling, dan mögen wij het in hooge mate waarschijnlijk
achten, dat in hypothesen over oorsprong en wezen van die tijdsvoorstelling de eindelijke
oplossing van ons problcem gevonden zal worden.'

* Het bleek niet mogelijk om de exaete formuleringen van deze bedenkingen uit het
volledig ongcsyslemaliseerde archief van het Leidse Stolpiaansch Legaat te achterhalen. Het
enige wat tot dusver kon worden aangetroffen is de publieke annonce van het toekennen van
de prijs. Hierin wordt in bedekte termen de aarzeling van het Curatorium verwoord: 'Curato-
ren van het Stolpiaansch Legaat hebben op de door hen in mei 1888 uitgeschreven prijsvraag
een antwoord ontvangen onder den litel: Sc7ie« ee/ier Ari7«c/ie gesc/i/erfe/i« va/i /ief co«5a/(-
f«7sfcegn/j i/i rfe nieuwwe H>//sfo?g«?rtt'', zo werd in de annonce gesteld.' Deze verhandeling
onderscheidt zieh door zelfstandige Studie der bronnen en wetenschappelijke opvatting der
aan het onderwerp verbonden vraagpunten. De zakelijke voorstelling en de oorspronkelijke,
hocwel nimmer aanmatigende kritiek, in goede orde en heldercn stijl voorgedragen, maken
haar naar aller oordeel tot een sieraad van onze wijsgeerige litteratuur. In weerwil van eenige
bedenkingen zoowel wat de zuiverheid van taal betreft als vooral legen de theoretische
slotsom van het betoog, hebben Curatoren dan ook aanstonds bcsloten, het stuk met goud te
bekrönen. Bij het openen van het naambriefje bleek de schrijver te zijn de heer G. Heymans,
lector in de wijsbcgecrtc aan de Lcidschc Universitcit. Hem is de uitgeloofde eereprijs
loegewezen en zijn werk zal op kosten van het Legaat ter perse worden gelegd.'
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Daar wil hij de vraag beantwoorden of zijn theoretische slotsom een /ogisc/ie tege/i-

Heymans had ondersteld dat het werA:e/yA: besfaanc/e onveranderlijk is: dat wat
werkelijk bestaat is een o/ivera/ider/y'A; zym/e. Hij had er echter ook op gewezen dat
men alleen verschijnselen waarneemt die veranderen. De critici onder de curatoren
achtten, zo constateert Heymans, de combinatie van beide Stellingen ondenkbaar.
Immers, als men aanneemt dat veranderlijke verschijnselen corresponderen met een
daarachter liggende werkelijkheid, hoe is het dan mogelijk om vol te houden dat zo'n
werkelijklieid onveranderlijk is?' In Heymans' woorden: /ioe to« eve«we/ <#/ zyVirfe
z/'c/i aan zjc/ize//voo/Y/oe/i i/i ee/i gerfaanfe, we/ zy« e/gen aard wi /y'nrec/tte fege/i-

Zijn //feore/isc/ie s/oWo/n acht Heymans voor een deel bewijsbaar, maar een ander
deel moet het slechts als een 6/oof ver/woec/en worden gezien. Het bewijsbare deel
betreft Hamiltons wet, opgevat als een zia/wMrwe/ va/i /ief rfenÄe«: het causale denken
kan men volledig verklaren door het toepassen van de ove/Tu/güig dat er alleen sprake
is van schijnbare verandering, en dat men deze schijnbare verandering moet herleiden
tot iets wat onveranderlijk is / Als hier van uit wordt gegaan, ontstaat de vraag hoe
het bestaan van die overtuiging kan worden verklaard. In Heymans' woorden: /ioe
/ifl/e/e/fe/y'Ae aa/twez/g/teu/ fe verA/are«?* Zijn antwoord luidt eenvoudig dat de
verwachtingen die op grond van deze overtuiging worden gevormd door voorftforende
ervan'/jg worden bevestigd.' Dit laat overigens echter nog steeds de vraag open

verMare/i ?* Met andere woorden: hoe kan men de overtuiging dat het
fces/aam/e onveranderlijkheid is, rechtvaardigen? Op dit punt had Heymans de al
eerder genoemde hypothese van Kant als aanknopingspunt gezien. Dczc hypothese
leidt tot het vmwoet/e/i dat de overluiging dat wal werkelijk bestaat onveranderlijk
is, gerechtvaardigd zou kunnen worden door de Stellingen dat de voors/e///«g van

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 377, 'Men meende in hoofdzaak, dat deze slotsom
eene logische tegcnstrijdigheid in zieh sloot; immers hel scheen ondenkbaar, dat een onveran-
derlijk zijnde zieh aan ons zou openbaren als eene wereld van veranderlijke verschijnselen.
Het 'verschijnsel der verandering' zou toch uit het zijnde moeten voortkomen.'

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 377.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 378, 'Bewijsbaar schijnt mij de wet van Hamilton,

als natuurwet van het denken opgevat: de Stelling derhalvc, dat het causale denken in zijn
vollen omvang berust op, en verklaard kan worden uit de (al of niet bewuste) locpassing van
de overtuiging, dat alle verandering schijn, en tot iets onveranderlijks terug te brengen moet
zijn.'

•* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 378.
' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 378,'... of de bedoelde overtuiging berust op vol-

doende, zij het ook niet met bewustzijn voorgestelde gronden, of wcl zij is uit andere, niet als
geldige gronden aan te merken oorzaken ontslaan. Het eersle schijnt mij in hooge mate
waarschijnlijk, op grond der omstandigheid, dat de ervaring de verwachtingen, op de
bedoelde overtuiging gebouwd, voordurend bevestigt.' ^ ^ •>.; *.£.j; ,-, ^ .•>,„' ; ,r., ^, ..., ^-r

*cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 378. • j ; l •»,•.:%:V,ftf • :; .V- r,.' • .(Y {•'•>""•

217



tijd een su6/ecf/eve oorsprong heeft en dat verschijnselen door beginselen a priori
in de tijd worden geordend.'

Heymans' antwoord op de vraag of de combinatie van Hamiltons postulaat en
Kants Stellingen niet tot eene /ogtsc/ie fegensiryd/g/iei'd leidt, luidt: neen. Het
argument dat het waarnemen van veranderende verschijnselen strijdig zou zijn met
de onderstelling dat het werifce/yit 6e5/flon</e onveranderlijk is, gaat alleen op als men
er van uitgaat dat deze werkelijkheid of het werA:e/y£ 6e5/aant/e in de tijd niet zou
veranderen. Heymans uit echter het vermoeden dat op deze werkelijkheid, die aan
de wereld der verschijnselen ten grondslag ligt, het tijdsbegrip in het geheel niet van
toepassing is. Dit impliceert dat men daarover noch kan zeggen dat deze werkelijkheid
verändert noch dat deze voortduurt. Hij geeft weliswaar toe dat dit moeilijk voor
te stellen is, maar dat betekent nog niet dat het ondenkbaar is. Hij concludeert ten
slotte dat een owi/en rfe/i »yd staa/irft? werA:e/yA/ie/d zieh in allerlei vormen aan mensen
voordoet, en dat men door de bijzondere structuur of de e/genflard/ge organ/saf/e
van het denken de hoedanigheden waarin zo'n werkelijkheid zieh aan ons voordoet
overeenkomstigde fydsvor/n a priori ordent. Deze gedachtengang impliceert derhalve
gee/ie /ogisc/ie /egens/ryd/g/je/d.* *••>!

Heymans besluit zijn Afasc/iry? als volgt: wan/ieer evenwe/door deze o«rfersre//mg
gegeve/i/ejfen,,zooa£s onze apr/ortsc/ie A:e/i/iis va/j de e/geAi5c/ioppe/j des fyd en va/i
de ca«sa/e orden/>/g der versc/;y'nse/e/i, X:Hnne« worden verA:/aard, en wanneer >vy
me/ /V/z/e/i /joedeze/ei7en anders verA/aard zowden A:wn/ien worde«, dan % f daar
/w/y/« /'//z/e/zs ee« ro/doende grand, O/M, zoo /ang «adere gegevens onrfvefe/i, aa/i
die o/iderste///ng a/f/ians eene zeifcere waarsc/iyn/yifc/ieid toe

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 378,'.... (ik) heb mij aangesloten bij het vermoeden,
dat zij te vindcn zouden zijn in gegevens, betrekking hebbende op den subjectieven oorsprong
van de tijdsvoorstelling en van de ordening der verschijnselen in den tijd.'

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 379-380, 'Is dit (eene logische tegenstrijdigheid) het
geval? Het wordt beweerd op grond der overweging, dat uit gegevens, waarin het element der
verandering ontbreekt, onmogelijk de verschijning eener veranderende wereld begrepen kan
worden. Inderdaad zou legen deze overweging niets te zeggen zijn, wanneer de bedoelde
gegevens als onveranderlijk in den tijd moesten worden gedacht; volgens het gestelde
vermoeden evenwel zou niet eene in den tijd onveranderlijke werkelijkheid, maar eene
werkelijkheid waarop het geheele begrip van tijd niet van toepassing zou zijn, waarvan dus
evenmin gezegd kan worden dat zij voorduurt als dat zij verändert, aan de wereld der
verschijnselen te gronde liggen. (....) Dat eene onveranderlijk voortdurende werkelijkheid
zieh in een onveranderlijk voortdurend subject als eene veranderlijke wereld zou afspiegelen,
is zeer zeker ondenkbaar; maar dat eene buiten den tijd staande werkelijkheid zieh in het
subject in eene veelheid van vormen zou uitdrukken, en dat het subject, krachtens zijne
eigenaardige organisatie, deze veelheid in den tijdsvorm geordend zou waarnemen, sluit, voor
zoo ver ik zien kan, geenc logische tegenstrijdigheid in zieh.'

'cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 380-381. . . . , , , , . , . ,
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Samengevat komt Heymans' argumentatie in hoofdlijnen op het volgende neer.
Heymans maakt allereerst een onderscheid tussen het psychologische en filosolische
causaliteitsvraagstuk. Het psychologische causaliteitsvraagstuk behelst de vraag hoe
kan worden verklaard dat op grond van waarnemingen de vaste overtuiging ontstaat,
dat er tussen bepaalde waarnemingen een niet-waarneembaar noodzakelijk verband
is. Het filosofische causaliteitsvraagstuk betreft de vraag welke garantie er is dat
toekomstige waarnemingen altijd de verwachting zullen bevestigen dat er tussen
verschijnselen noodzakelijke causale verbanden zijn.

Omdat Hume het inzicht had geformuleerd dat met causale uitspraken of oordelen
meer wordt gezegd dan op grond van het waarnemen van verschijnselen mogelijk
is, beschouwt Heymans deze denker als de ontdekker van het causaliteitsvraagstuk.
Hume had geconcludeerd dat het herhaald waarnemen van het regelmatig samengaan
van twee verschijnselen tot de overtuiging leidt dat er een noodzakelijke relatie tussen
beide verschijnselen is. Hij was ook van mening dat het ontstaan van deze overtuiging
verklaard kon worden door de onderstelling dat de intensiteit van bepaalde
overtuigingen rechtevenredig is aan die van bepaalde voorstellingen en door uit te
gaan van associatiewetten.

Heymans is van oordeel dat Hume's theorie geen verklaring biedt voor het
psychologische en ook niet voor het filosofische causaliteitsvraagstuk. Hij conslateert
bovendien dat Hume's theorie, opgevat als een oplossing van het psychologische
causaliteitsvraagstuk, niet krachtiggenoeg is om een aantal specifieke overtuigingen
die in het causale denken besloten liggen te verklaren. De overluiging dat alle
gebeurtenissen een oorzaak hebben kan niet in termen van associate worden
verklaard, omdat dit namelijk zou betckenen dat het causaliteitsbeginscl op grond
van ervaringzou zijn ontstaan. Zo'n associationistische verklaringmiskent bovendien
het historische gegeven dat aan dit beginsel, nog voor het eigenlijke ontstaan van
de natuurwetenschappen, al de zekerheid van een axioma werd toegeschreven. Nog
los van het feit dat Hume geen oog had voor andere vormen van regelmatigheid in
de natuurdan de successie van verschijnselen, kan zijn verklaring van regelmatighc-
den van successie in termen van de associatie van voorstellingen niet duidelijk maken
waarom aan zulke regelmatigheden algemeengeldigheid en absolute zekerheid wordt
toegeschreven. Ten slotte: net zoals Hume's theorie geen verklaring kan bieden voor
de axiomatische zekerheid die aan het causaliteitsbeginsel wordt toegeschreven, kan
diens theorie ook niet de specifieke causale axioma's verklaren waar men in de
natuurwetenschappelijke onderzoekpraktijk vast van overtuigd is, en waar men
algemeengeldigheid en absolute zekerheid aan tocschrijft.

Om de verschijnselen van het causale denken te verklaren gaat Heymans uit van
Hamiltons postulaat: de overtuiging a priori dat het werkelijk bestaande onverander-
lijk is. Dit betekent dat ondersteld moet worden dat achter de veranderingen die
worden waargenomen een werkelijkheid bestaat die niet verändert. Een werkelijk
ontstaan of vergaan acht Heymans ondenkbaar. Hij formuleert vervolgens de
hypothese dat men op grond van dit postulaat alle verschijnselen van het causale
denken kan verklaren. Deze hypothese verklaart niet alleen waarom en in welke
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gevallen men zoekt naar oorzaken van veranderingen, maar het biedt ook inzicht
in de functie en structuur van causale verklaringen, de functie van het formuleren
van hypothesen en de zekerheid en algemeengeldigheid die aan causale axioma's
en aan specifieke natuurwetenschappelijke principes worden toegeschreven. In tegen-
stelling tot Hume neemt Heymans derhalve aan dat de specifieke feiten van het
causale denken niet door associatie verklaard kunnen worden, maar dat dit alleen
kan worden gedaan door te onderstellen dat aan zulke feiten de overtuiging a priori
ten grondslag ligt dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is. Heymans is van
oordeel dat met deze hypothese het psychologische causaliteitsvraagstuk goeddeels
is opgelost.

Cruciaal is echter de vraag op grond waarvan de overtuiging a priori dat het
werkelijk bestaande onveranderlijk is, gerechtvaardigd kan worden. Deze overtuiging
kan weliswaar feitelijk worden onderbouwd door voorbeelden uit de onderzoekprak-
tijk in het licht van dit postulaat te interpreteren, maar het formuleren van een
filosofische rechtvaardiging die aantoont dat men genoodzaakt is om van die
overtuiging uit te gaan, is ingewikkelder. Op dit punt meent Heymans slechts het
vermoeden te kunnen uiten dat men de overtuiging a priori dat het werkelijk bestaande
onveranderlijk is, zou kunnen rechtvaardigen door het in verband te brengen met
Kants hypothese dat verschijnselen door beginselen a priori in de tijd worden
geordend.

De Curatorcn van het Stolpiaansch Legaat waren volgens Heymans van mening
dal er cen tcgenstrijdigheid lag besloten in de combinatie van de onderstelling dat
het werkelijk bestaande onveranderlijk moet zijn en het gegeven dat men alleen
verschijnselen waarneemt die veranderen, omdat zulke verschijnselen zoudenmoeten
corresponderen met het werkelijk bestaande dat onveranderlijk is. Heymans bestrijdt
dat er sprake is van een tegenstrijdigheid. Hij uit het vermoeden dat het werkelijk
bestaande als tijdsneutraal moet worden opgevat, dat deze tijdsneutrale werkelijkheid
zieh in verschillende hoedanigheden aan mensen voordoet en, ten slotte, dat het
denken deze hoedanigheden met behulp van de notie 'tijd' a priori ordent.

Men kan allereerst constateren dat Heymans in historisch opzicht niet expliciet
aansluit bij de auteurs die eerder aan de orde zijn geweest. Echter, beschouwd vanuit
een probleemgerichte benadering kan worden geconcludeerd dat er wel degelijk
relaties bestaan met de discussies die vooraf gingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
Opzoomer, Van der Wijck, Huet en Pierson is Heymans van mening dat men bij het
oplossen van zowel het psychologische als het filosofische causaliteitsvraagstuk moet
uitgaan van het bestaan van elementen a priori; bovendien bestrijdt hij empiristische
benaderingen zoals die van Mach. Bij Heymans komt dit bijvoorbeeld neer op de
overtuiging a priori dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is en dat deze
overtuiging gerechtvaardigd zou kunnen worden door Kants hypothese dat de notie
'tijd'a priori is. '''- '^ ' ••''

Ook valt het op dat Heymans, in tegenstelling tot Huet en Pierson, de notie
'oorzaak' van groot belang acht voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

220



Er is geen sprake van dat Heymans deze notie zou willen bijzetten in het museum
voor filosofische antiquiteiten. Bovendien sluiten Heymans' formuleringcn van zowel
het psychologische als het filosofische causaliteitsvraagstuk geheel aan bij de twee
benaderingen die de discussies domineren: de ontstaans- en geldigheidsbenadering.

Heymans' argumentatic dat Hume's theorie noch voor het psychologische noch
voor het filosofische causaliteitsvraagstuk een oplossing biedt, en dat men daarom
voor de oplossing van beide vraagstukken moet uitgaan van een geldigheidsbenade-
ring is analoog aan de negatieve argumentatiestrategie van Spruyt. Ook valt het op
dat beide auteurs in problemen komen als het er op aankomt om rechtstreckse
argumenten aan te geven voor deze geldigheidsbenadering. Uit de kritieken van
Opzoomer en Van der Wijck was dit laatste al duidelijk naar voren gekomen.
Eenzelfde bezwaar zou men kunnen maken tegen Heymans' argumentatiestrategie.
Na uitvoerig de voordelen van Hamiltons postulaat als verklaring van het psycho-
logische causaliteitsvraagstuk uit de doeken te hebben gedaan, stuit Heymans op
de moeilijkheid om rcchtstreekse argumenten te geven ter rechtvaardiging van dit
postulaat.

Bovendien hadden de Curatoren van het Stolpiaansch Legaat terecht bij Heymans'
speculatieve hypothetische slotsom een vraagteken geplaatst. Men name op de vraag
hoe men precies het verband moet zien tussen een onderstelde tijdsneutrale
werkelijkheid die niet verändert en het gegeven dat men alleen verschijnselen
waarneemt die veranderen, terwijl die verschijnselen bovendien zouden correspon-
dercn met de onveranderlijke werkelijkheid is, geeft Heymans gcen bevredigcnd
antwoord.

Er bestaat, ondanks grote verschillen, een opvallende parallel tussen de
causaliteitsopvatting van Pierson cn die van Heymans. Waar Pierson spreckt over
"subjectieve waardering", spreekt Heymans over "schijn"; en waar Pierson het heeft
over "constantheid", betreft het bij Heymans "blijvende identiteit". Bovendien valt
het op dat beide auteurs de notie 'tijd' op de cön of andere manier willen elimincren
uit de notie 'causaliteil'. Voor Pierson kwam dit er op neer dat de notie 'oorzakelijk
verband' geen tijdsorde impliceert, omdat men alleen kan spreken over relaties tussen
begrippen en niet over relaties tussen feiten. Ook Heymans acht de notie 'tijd' niet
bruikbaar bij het verklaren van verandering, omdat alle verandering herleid zou
moeten worden tot onveranderlijkheid.

Ten slotte: Heymans' causaliteitslecr berust op een speculatieve onderstelling:
de onveranderlijkheid van het werkelijk bestaande. Het argument voor de geldigheid
van deze onderstelling meent hij vooral te kunnen ontlenen aan zijn interpretatie van
voorbeelden uit de geschiedenis van de naluurwetenschappen. Nog los van het feit
of zulke interprelaties juist zijn, vormen dergelijke voorbeelden ten hoogste bijkomstig
bewijsmateriaal cn zijn zij geen directe argumentatie voor deze onderstellling.



4. REACHES VAN LAND, VOGELS EN BIERENS DE HAAN

De kritiek van het Curatorium van het Stolpiaansch Legaat op Heymans' eigenzinnige
/Aeore/ZscAe s/o/som is de opmaat voor discussies rond zijn causaliteitsleer. Niet
alle "vroege" kritieken hebben echter tot een reactie van Heymans geleid. Zo laat
hij de kritiek van zijn oud-promotor Land en die van de neothomistische geleerde
I. Vogels voor wat zij zijn. Toch is het de moeite waard om kort op de bedenkingen
van deze twee geleerden in te gaan. f̂. f̂ mo.«! !:.*nwHnT-<y: au^y»; /;.>•«! ?.§{>

Land had als president van het Curatorium kennelijk al de gelegenheid te baat
genomen om zijn bedenkingen bij Heymans' /Aeore/iscAe s/o/so/w te uitten. Meteen
na de publikatie van de ScAe/s verschijnt bovendien Lands recensie Dr. //eymans
over Aetoegr/p veroorzaJfc/ng (1890a).' Hierin toont Land zieh andermaal ongelukkig
met Heymans' conclusies, en vooral met diens onderscheid tussen twee werelden:
een wereld van verschijnseien en een onveranderlijke wereld.

Heymans had in het AtascAry? bij de ScAe/s betoogd dat aan de wereW van
verander/y'A:e verscAynse/en die men waarneemt een onveranderlijke werkelijkheid
ten grondslag zou liggen waarop de notie 'tijd' niet van toepassing is. Land acht dit
problematisch, omdat dit onderscheid onderstelt dat het s«£yec/ of de gees/ door een
onbewuste denkoperatie, zyne o/ioewMs/e wer£zaa/n/ie/d, de onveranderlijke
werkelijkheid in termen van 'tijd' moet zien om te vormen. Dit impliceert dat Heymans
het swo/ec/ niet alleen als ze//s/and/g oestoanc/e opvat. Enerzijds is het subject
namelijk niet aan verandering onderhevig, omdat het buiten de tijd Staat; maar
anderzijds moet dat subject tegelijkertijd ook worden gezien als iets dat we"l verändert
en binnen de /ydsvor/n werteaam is.^ In Lands woorden: het subject is dus «aasr
de eVne s«o5/a«//e 6u//en den /yd een /weede fs«os/a«//e^ /n voor/durend Worden
fee/roMe«. Ondanks dit principiele probleem besluit Land zijn recensie met de
volgende oprecht klinkende woorden aan het adres van zijn oud-promovendus. 0 /
Ae/ wysgeer/g de/iAre« da/ door onzen /a/en/vo/Ze« /andge/ioo/ word/ «//ge/oA:/, er
(... J //i za/s/agen (... J aa/i ZH/A: dwafcme /e o«//:ome«, z«//en wy moe/e« a/wac/i/e«.
VjVid/ Ay de /ezer^ d/e Ay verd/en/, d/e Ae/w /»e/ fe/i/ide//ng5 vo/gen /«aar aa« zi/'n
Woe/^woed/g doordenAe/i ee« voorfteeZd /lerne«, da/J Aan zyn wer^ ee« reeA5 opene/i
van oe/angry'A:e onderzoeAmge/i, waaraa/i de A^eder/awdscAe naaw op di/ door o/w
ze/den oe/rede/i geo/ed een n/euvven /uis/er on//een/. VboriAands zy Ae/ feoeA: aan

' Land hield zieh in het debat over causaliteit afzijdig; dat wil niet zeggen dat hij zieh niet
eerder over dit onderwerp heeft uitgelaten; zie hiervoor Lands //i/eü/i/ig /o/ rfe
(1889). Echter, er onlstond over Lands causaliteitsopvatting geen kritisch debat.

* cf. Land, J.P.N. (1890a), 'Dr. Heymans over het begrip veroorzaking'. In: De
5c/ie specfa/or, p. 268, 'Waar aldus het subject, de geest, door zijne onbewuste werkzaamheid
een wereld die buiten den tijd Staat, "in den tijdsvorm uiteenlegt", daar moet dat subject toch
insgelijks gedacht worden als zelfstandig bestaande, en niettemin in den tijdsvorm werkzaam,
van oogenblik tot oogenblik bezig gehouden, derhalve aan verandering onderhevig.'
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de vrie/iden tfer tvysoegeer/e, en reeds aan »vie /lie/ ongenegert zyn rfa/ /e worden,
flfa /eve/i »veAAe/irfe /ec/uur me/ warm/e aa/i6evo/e«.'

Heymans' causaliteitsleer blijft Land echter bezighouden. Na de recensie in De
Afeder/andsc/ie spectator volgt kort daarop een uitgebreider artikel in De g/ds met
als titel Oorza/ren e/i gevo/ge/i (1890b). Hierin merkt Land op dat hij /looge
waardeering heeft voor de Sc/»e/5; echter, de causaliteitsleer die Heymans daarin
ontvouwt kan hem niet bekoren. Ook in dit artikel wijst hij op het problematische
karakter van Heymans' theorie van /wee wereWe/i. Land typeert dit onderscheid hier
als volgt: (....,) een verander/y'Ae versc/iyVii/ig e/i rfaarac/i/er een o/iverander/yA:zyn.*
Opnieuw rijst voor Land het probleem hoe die twee werelden door het subject met
elkaar in verband gebracht kunnen worden. Het daarbij onderstellen van Hamiltons
postulaat leidt er toe dat men meer en /weer /iaar t/e« Aa/i/ van ne/ e/ea/isc/ie </enA:e«
gerfrowgen wort// •*; hetgeen een verwijzing vormt naar de Griekse Eleaten die de
onveranderlijkheid van de gehele werkelijkheid predikten.

Het postulaat van de onveranderlijkheid van de werkelijkheid wekt zelfs de woede
op van de hoogleraar Vogels. In het arlikel Dr. //ey/nans e« de sc/ioo/ va/i s/r W.
//a/mVton (1894) zegt deze, in de woorden van John Stuart Mill, dat de causaliteitsleer
van Hamilton en Heymans niet meer is dan een /waMvaise p/atsanfer/e. Met weerzin
zet Vogels zieh er toe om Heymans' theorie te weerleggen. /s <flf ecn/er (.... J /lie/
in vo//e werA:e/yA:/ie/rf de toa/ eens o/izwin/gen, me/ wie/i men de eers/e maa/ misscnien
g/j/n/ac/i/ rfoc/i /a/er d/ep mede/yde/i voe//, om de a/ge/ieefe vers/andlsveri>ys/enng,
waarafln /iy /yde/ide is? Oprec/i/ ge5pro^en.• /ie/ wa/g/ ons, z«/Ae wi/'sfeegeer/e o/
//ever zu/A:e divaa^/iede/i /e moe/e/i weer/eggen/ Even later wordt duidelijk wat
Vogels' drijfveer is: Heymans' theorie leidt regelrecht tot het gro/s/e ma/erz'a/is/ne
en pan//ieisme; een consequentie die voor de neolhomist Vogels uiteraard onaan-
vaardbaar is. De pasbenoemde professor Heymans is echter geen straatvechter en
hij laat zieh dan ook niet in met Vogels' regelrechte beledigingen.

Ook Bierens de Haan bekritiseert Heymans in De psyc/jisc/ie a/fcom.s/ van ne/
oorzaatoegr/p (1895a). Hamiltons postulaat leidt er toe, zo betoogt Bierens de Haan,
dat de notie '/i/cfropvo/gi/ig' ten onrechte uit de notie 'causaliteit' wordt geelimineerd.
De notie 7ydsopvo/gi«g' acht hij een cruciaal element in een adequate theorie over
causaliteit.' Bierens de Haan concludeert dat /ie/ /og«c/i denA^n;'««/ to/ /aa£ (Tiee/y
om de versc/iynse/en z'n /i«nne /ydsorde op /e va«en en a//e we/ensc/iap Aom/ my
voor, a/s moe/e/yfo/e e« voor/iame/yfe/e /ao£, de vee//ie/d der versc/iynse/en i/i
/iun/ie /toodzaie/y^e /ydlsorde /e moe/en rangsc/iiÄÄe/i. //ieroy is /«e/ Oorzaa/t-oegrip

' cf. Land, J.P.N. (1890a), op. cit. 268. . ... ,-,!.
^ cf. Und, J.P.N. (1890b), 'Oorzaken en gevolgen'. In: Oe g«/5, p. 506.
' cf. Land, J.P.N. (1890b), op. cit. p. 508.
' cf. Vogels, I. (1894), op. cit. p. 403.
•' cf. Bierens de Haan, J.D. (1895a), De /wyc/i/sc/ie O/KO/HS/ va/i /ie/ oorzaa^egnp, p. 34,

'Maar nu hangt ook de beireden Oorzaak-theorie samen met de uitwerping van het Tijds-
elemenl, althans aan het begrip van tijds-opvolging als element van het Oorzaak-begrip is
geen waarde gehecht....'
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Ae/ groo/e Äu/pmK&fe/.' Echter, ook de kritiek van deze filosoof laat Heymans voor
wat het is.

Zoals gezegd gaat Heymans niet in op de kritieken van Land, Vogels en Bierens
de Haan; dit betekent echter niet dat hij kritische discussies uit de weg gaat, want
hij kruiste met drie andere "vroege" critici wel de degens: H.J. Betz, D.G. Jelgersma
en G.J.P.J. Bolland.

In de navolgende paragrafen wordt allereerst ingegaan op de kritiek van Betz
en Heymans' reactie daarop. Vervolgens komt de uitvoerige polemiek aan de orde
tussen Heymans en Jelgersma. Tot slot wordt kort ingegaan op Heymans' reactie op
Bollands opvatting dat het vraagstuk van tijd en verandering als in beginsel
onverklaarbaar moet worden opgevat.

•,\ :•> v.^jr, n-iii j , ; i , - p ; y.i it,...:

5. BETZ'KRITIEK OP HEYMANS

H.J. Betz (1842-1902), medicus en vanaf 1875 redacteur van het door Van Vloten
opgerichte tijdschrift De /eve/isftorfe, is, net als L'Ange Huet, een buitenbeentje in
het gezelschap van academische filosofen dat in deze Studie centraal Staat. Betz zocht
in zijn lijfblad De /evensfode voortdurend discussie met Nederlandse hoogleraren
in de filosofie. Voorbeelden hiervan zijn een serie omvangrijke polemische artikelen
getiteld Over den aarrf onzer *eAi/iJ5 (1875) of het artikel Jo/7g-Ho//andsc/ze
w//sbegeer/e(1877). Over het causaliteitsvraagstuk repte hij in deze artikelen niet
of nauwelijks. Dit gebeurde wel in het boek £rvon>ig5»vysöegeer/e (1881). Hierin
toonde Betz zieh een voorstander van Kants denkwijze. Zo betoogde hij dat de noties
'oorzaak' en 'substantie' ort/ooc/ie/ifeoar a priori zijn. Echter, de door Kant ontwikkelde
leer der categorieen riep volgens hem meer vragen op dan zij beantwoordde.* Betz'
denkbeclden die hij in £rvan>ig5wys6egeer/e ontvouwde, speelden echter geen rol
in de discussies. Dit wordt anders met het artikel ßezware/i van een /ee& fegen nei
caHsa///e/tt6egr/p va/i t/r. (7. //eymans, dat in 1891 in De ///V&piege/verschijnt. In
dit artikel zoekt hij rechtstreeks de confrontatie met Heymans/

' cf. Bierens de Haan, J.D. (1895a), op. cit. p. 35-36.
* cf. Betz, H.J. (1881), /•yTarJ/igswysftegeer/e, p. 191, 'Dat oorzaak en substantie begrip-

pen a priori zijn, komt mij onloochenbaar voor, en wil men ze kategorieen noemen, in dien
naam zie ik natuurlijk geen bezwaar. Doch overigens geloof ik, dat men de kate-gorieenleer
moeten laten varen, die, wel verre van ons iets duidelijk te maken, allerlei nieuwe moeilijkhe-
den doet ontstaan.'

' In 1890 verscheen in De /Veaer/a/idsc/ie spectator van Betz een lovende recensie van het
eerste deel van Heymans' Gesetze u/id* £/eme/ire,getiteld 'Dr. G. Heymans over 's menschen
kenvermogen'. Over het causaliteitsvraagstuk wordt hierin echter niet gesproken. Betz komt
later nogmaals terug op het causaliteitsvraagstuk in het artikel 'Oorzaken en redenen' (in: De
r//V/sp/ege/, 1902). Hierin uit hij gelijksoortige bezwaren legen Heymans' theorie als in 1891.
Echter, Heymans heeft op Betz' artikel uit 1902 niet gereageerd. Dit artikel wordt in deze
Studie niet verder besproken.
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AI in het begin van dat artikel daagt Betz de hooggeleerde Heymans uit tot een
reactie. Betz is namelijk van oordeel dat de filosofie in de afgelopen eeuwen maar
weinig vooruitgang heeft gebockt. Want, //idie/i /iei waar ts, dar de wy'sftegeer/e,
a/ v//eg/ zy /i/er ge/y& een py7 u/7 rfen ooog rec/i<5/reeA:s op naar doe/ aan, roc/i
even/n/7i /n ee/i c/>A:e/ ero/n/ieen c/rao/7, /naar ne/, a/5 op de w/Vidwge« eener sp/raai^
iö/igzaam doc/i zeier nader/, - da/i moe/e/i wy er to/ m/Tn /eedweze« 6y voege«, da/
zy de e/igere >w7>dfnge/i der jpiraa/ to/«og/oe n/'e/ fteretoe.' Met de woorden van
Land (1890b) merkt Betz op dat Heymans o«s weder «i de feuur/ der £/earen /Vengr.
Even later voegt hij daar nog weinig diplomatiek aan toe dat Heymans' uitspraken,
d/'e vi/Z-e/i-Zw/n/ig eeuwe/i oudzy/i (...,) /egenwoord/g den mees/en u/7ersf fee/ac/i/y'A:
jcAy/je/J.̂  Heymans' status als serieus denker en hoogleraar die een ge/eerd en mee5/a/
Zie/der ftoeit over /ie/ cau5a//7e//5oegr/p scnr/T/i, maakt het echter moe/7y'A /e ge/ove/J
dat zijn uitspraken ge/iee/ en a/ aa/i de ztvaMoo/d/g/iei'd van dezen denser en n/e/
aft/ians voor een dee/aan e/genaard/g/ieden van /ie/ me/isc/ie/yA: den/cen //ggen zou.'
Uiteraard is dit tegen het zere been van Heymans. Immers, Heymans vatte filosofie
op als we/ensc/iap/?e/yfce p/iz/osop/ue, die daarom wel degelijk vooruitgang kan
boeken.

Betz valt eerst Heymans' opvatting aan dat causale axioma's algemeen geldig en
a priori zouden zijn. Deze aanval is de opmaat voor Betz' principicle kritiek op de
grondslag van Heymans' causaliteitsleer: Hamiltons postulaat van de onveranderlijk-
heid van het tverÄe/y'A: besraande. Heymans' uitwerking van dit postulaat wordt door
Betz aangegrepen om te concluderen dat een en ander tot ongerijmde consequenties
leidt. > ivjpiuii v.'.;>^5.>'-*.r ;.,,..) ^ w * . . ; : i - . •tiv/- - •; i-n-y^ . J ! / - ^ < / - iiofi

.- ,:'• •<'"> .;, ••• v c A V ; 4 , ; \ ?..•:>. •• .

Causale axioma's zijn niet a priori
(Zynj "de cau^a/e ax/oma's" van dr. /feymans /nderdaad a/ge/neen wiensc/ie/y'Äe
over/u/göjgen o/a/ge/nee/;-/nensc/ie/yAe ajr/o/na's f....), zo vraagt Betz zieh af/ Zijn
antwoord luidt: neen. Introspectie of zeyonderzoeA leert alleen, zo betoogt hij, dat
het causaliteitsbeginsel - e/£e vera/ider/'/ig (/noe/J een oorzaaÄ Ziefeften - zeker is. Betz
is van mening dat Heymans' causale axioma's weliswaar waar/ieden zijn, maar de
opvatting dat zij absoluut zeker zijn en algemeen gelden acht hij onacceptabcl.' Het
is bijvoorbeeld denkbaar dat iemand, zonder dit overigens onder woorden te kunnen
brengen, overtuigd is van het axioma dat oorzaak en gevolg altijd gelijksoortig en

' cf. Betz, HJ . (1890), 'Bezwaren van een leek tegen het causal itcitsbegrip van dr. G.
Heymans'. In: De rf/c/sprege/, p. 315. ... . - ,. „, : . -

= cf. Betz, H.J. (1890), op.cit .p. 316. A Vvr , . , . , ' " • . , î  . — ; - • < , ; <
'cf. Betz, HJ . (1890),op. cit. p. 316. ••-• •;-!«fi -.• «'- •:•••!'< " : . i.-v. ?.., .;i<
' cf. Betz, HJ . (1890), op. cit. p. 323-324
* cf. Betz, HJ . (1890), op. cit. p. 324, 'Ik moet belijden, het door zelfonderzoek nooit

verder gebracht te hebben dan tot de bevinding, het voor zeker te houden, dat elke verande-
ring een oorzaak moet hebben, dat niets vanzelf gebeurt. (....) Wat betreft de "gelijksoortig-
heid" en "gelijkheid" van oorzaak en werking, ik betwijfel haar niet als waarheden, doch dat
het axiomatische, algemeen-menschelijke waarheden a priori zijn, wil er bij mij niet in.'
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gelijkwaardig zijn. Is het echter ook denkbaar dar er MI s/ryd mef een aarioma gedadu
wort//. Dit acht Betz onmogelijk, omdat een axioma als een essentieel element van
het denken moet worden opgevat. Daarom acht hij het onmogelijk dat iemand zo'n
element - eene a/gewiee/i-me/isc/ie/y'Äe over/u/gi/ig - zou kunnen negeren. Echter,
als men bijvoorbeeld zegt dat */e//ie oorzafe/i groote gevo/ge/i hebben, dan is dit
in strijd met het causale axioma dat oorzaak en gevolg altijd gelijksoortig en
gelijkwaardig zijn. Men zou misschien met behulp van de wetenschap kunnen
bewijzen dat oorzaak en gevolg toch altijd evenredig zijn, maar in de praktijk blijkt
dat men aan zo'n axioma wel degelijk kan twijfelen. Met andere woorden: er moet
derhalve een wetertsc/tap/je/yA: ftewys aan te pas komen om de twijfel aan het
axiomatisch karakter van Heymans' causale axioma's weg te nemen. Als zij echter
werkelijk algemeen zouden gelden en a priori zouden zijn, dan zou zo'n bewijs
helemaal niet nodig zijn.' Betz voegt daar nog aan toe dat Heymans naar voren had
gebracht dat de filosofen na Hume de causale axioma's hadden verwaarloosd. Echter,
zo vraagt Betz zieh retorisch af, «oe X:«w/e/i wy wi o«s de/iA:e« weze/t/t/fe fees/a/iddee-
fen van o/is de/iA:e/i te goeder /rouvv verdoH^re/narten, /ien oe/iartde/e« a/s wore«
zy UM/ e/i va« gee/ie waartie?* Of: /ioe Awn/ie/i mensc/ie/i wezen/y'Äe fces/a/iddee/en
van /ie/ wefe/isc/iappe/y^e rfe/ite« wa«fro«we/j o/verwaar/oozen?"^ Uit het feit dat
de filosofen nä Hume kennelijk geen oog hadden voor causale axioma's, kan men
alleen maar afleiden dat zulke axioma's kennelijk niet a priori zijn en algemeen
gelden. Immers, als zij dat wel zouden zijn, dan zou het juist uitgesloten moeten zijn
dat zij nä Hume kennelijk geen rol meer speelden in theorieen over causaliteit. In
Betz' woorden: ax/o/wa's 6/yVe/i ajrio/wa's. (....,) Axio/Mfl's stew/ie« u/ef op Dewyzen
pro, noc/i wordt?« zy «a« /ie/ wa«£e/e/i georac/;/ o*oor oewyze« co/i/ra/ Met andere
woorden: aan echte axioma's kan men niet twijfelen, en zij hebben geen bewijs nodig.
Heymans' causale axioma's zijn echter geen axioma's, anders zou men daar geen
bewijzen voor hoeven te zoeken.

j i,-

' cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 325, 'Het is (...) denkbaar, dat iemand zieh van de
"gelijksoortigheid" en "gelijkheid" van oorzaak en werking vast overtuigd houdt, zonder in
Staat te zijn, dit behoorlijk te zeggen. Maar is het eveneens denkbaar, dat er in strijd met een
axioma gedacht wordt? Mij dunkt: neen. Hoe zou een mensch kunnen denken in strijd met
een wezenlijk bestanddeel van het menschelijk denken? Hoe zou hij eene algemeen-mensche-
lijke overtuiging kunnen behandelen als bestond zij voor hem niet? Hoe verklaart dr.
Heymans in verband hiermede zegswijzen als: kleine oorzaken hebben groote gevolgen; een
ongeluk zit in een klein hoekje, enz? Zcker, wanneer iemand door middel van een vonk een
kruithuis doet ontploffen en de halve stad verwoest, kunt gij längs wetenschappelijken weg
misschien aantoonen, dat oorzaak en werking aan elkaar geevenredigd zijn. Is dit nochtans
cene waarheid a priori, hoe kan dan ooit een sterveling haar belwijfeien en door zijn twijfel u
nopen tot levering van haar wetenschappelijk bewijs?'

* cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 326. J- ,r*n; rti
'cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 327. .,,..•: . . ,,.,r\.• r*v Mi^
*cf. Betz, H.J. (1890),op. cit. p. 327. •,-;rtiw;v.-j<ili ' ,• -<i-.; , ^ .h
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Het postulaat van Hamilton en de Hypothese van Heymans
Het piece de resistance van Betz' Heymans-kritiek betreft zowel het postulaat van
de onveranderlijkheid van de werkelijkheid of het werAre/y'A: /?es/aa/irfe als Heymans'
(en Hamiltons) hypothese dat het causale denken met behulp van dit postulaat
verklaard kan worden. Zowel Hamiltons postulaat als Heymans' hypothese acht Betz
onaannemelijk. Om dit aan te tonen formuleert hij drie tegenargumentaties.

Heymans had het causale denken opgevat als het resultaat van de overtuiging
a priori dat de werkelijkheid onveranderlijk is. De objecten van de waarneming
blijven in beginsel aan zichzelf gelijk; zij veranderen niet, al doen zij dit ogenschijn-
lijk wel. Hieruit had hij weer afgeleid dat het aanwijzen van oorzaken voor het
verklaren van de verandering van de objecten van een eerdere en latere waarneming
de functie heeft om aan te tonen dat zulke objecten eigenlijk aan zichzelf gelijk
blijven. In Heymans' woorden: /ief on/safe denAe/i Cis> /le/produc/ va/i rfe apnorac/ ie
overfM/g/ng, da/ /ief werA^/yA: 6es/aa/ide onvera/Kfer/z/A: is.' Hieruit had hij afgeleid
dat, /lefgeen wy "oorzaaA:" noe/nen a////tf rfeze e/gensc/iap ftez«7, da/ döardoor de

verftroAre« /de/ifife/f fussc/ie/i ob/ecfe« der vroegere en der latere
wordf /iers/e/d.* <*.{>•• j nay nshxa.rjo ><

Betz acht Heymans' afleidingen onbegrijpelijk: d e ; u « r / i e i d d e r gevo/g/reA:A:irtg
o«/s/japf /ny /e eenen / n a / e / Deze gevo/gfreA:A:/7ig is voor hem de aanleiding voor
zijn eerste tegenargumentatie.

Als men er van uitgaat, zo betoogt Betz, dat het Wr/te/yA: öestaanrfe' altijd aan
zichzelf gelijk blijft en onveranderlijk is, impliceert dit nog niet dat de ofcy'ecfe« der
waarrte/m'/jg ook onveranderlijk zijn; ook betekent het niet dat de onderlinge verhou-
dingen tussen de objecten van de waarneming nooit zullen veranderen. De
onveranderlijkheid van zulke verhoudingen ligt echter wel besloten in Heymans' notie

ver6roA:ert /de/if/to'/'. Betz concludeert daarom dat Heymans die
ver&roAren {Yfentf/eiV tussen datgene waar de waarnemingen betrekking

op hebben, en daarmee ook de overtuiging dat het vverA:e/yA: fcesfaa/ide onveranderlijk
is, ten onrechte als bewijsgrond had aangevoerd, zonder dat hij dit eerst zelf had
bewezen. Immers, als er verandering optreedt, zo had Heymans volgens Betz
geredeneerd, dan is men er zeker van dat die verandering een oorzaak heeft. Men
tracht vervolgens de oorzaak voor zo'n verandering op te sporen. Als men er
voetstoots van uitgaat, zo betoogt Betz, dat 'vera/iden/jg' louter neerkomt op een
'sc/iyVibaar verbroÄe« /tfe/ifite//', dan is het eenvoudig om te concluderen dat het feit
dat men oorzaken zoekt op de behoefte berust om de sc/ty>i6aar verferoA^« ü/e/rt/lei/
te herstellen. De behoefte om causale verklaringen te zoeken had Heymans ten slotte
<S . S M " n . ' r t 3 * ; i " U : 0 m i r . ' • >";•.>'> - i r : i S ^ ' ^ V I O • • > ; • ) • ' ' - »< ' , j j : , "• : t ' ; . ••<:•

1 3 S B t i . . ; ^ V : . ' ; Ö ' j . a : > f > i . ) ,••*,' ^ . ) i ' . v ! M l ^ l » V J.V';L ' ) i . - . b f l v ' i v j < : ; ' ; . -.-i y . . . r . . - . . - 'x '?

.. O B « : - , - j - . - i ü r f f ü J . ' ! , t o l a i i J / ' - i ! ; - , i . • •• ;•• . " j ! - ' i j ; . m i ; • ; f i : i : c v . -

' cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 272.
* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 276.
' cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 329.
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weer laten berusten op het postulaat dat a/fes o/ivera/ufer/yA: is.' Met andere woorden:
Heymans' redenering is volgens Betz circulair.

Een principieler bezwaar uit Betz legen Heymans' opvatting dat achter de
verandering van de objecten van de waarneming een onveranderlijke werkelijkheid
schuil zou gaan waarop de notie 'tijd' niet van toepassing is. Hieruit had Heymans
geconcludeerd dat deze 6u//e/i rfe/i /yrf s/aamfe vverA:e/y"£/ie/d zieh in allerlei vormen
aan mensen voordoet. Men ordent de verschijningsvormen van die onveranderlijke
werkelijkheid in de tijd door de bijzondere structuur van het denken.

Dit element in Heymans' redenering vindt Betz merkwaardig. De on veranrfer/y'Ae
were/rf die zieh aan mensen voordoet, zou door het denken, de gees/, worden
getransformeerd tot een verander/yVfce wereW. Alleen dit al acht Betz moeilijk te
begrijpen. Echter, het bestaan van wat men waarneemt, de oft/ec/en o/i2er
waar«e/n//ig, zou door een onbewust proces door het SHÖ/ec/ tot stand komen
enerzijds, maar anderzijds zou het swfc/ecf zulke objecten ook als onveranderlijk
moeten opvatten. Dat laatste zou dan weer de grand moeten zijn dat het sub/ec/ zieh
er van zou moeten overtuigen dat verandering louter neerkomt op een sc/iy>i6aar
verfcroAe/i üfe/i/ite// van de objecten van eerdere en latere waarnemingen. Dit klinkt
Betz wonder5/?re«A:/g in de oren. Wan/ wa/ ZOH er m a7/ geva/p/aa/s v/nrfen?, zo
vraagt hij zieh af. Het sufyec/ zou niet allcen een wereW waar het tijdsbegrip niet
op van toepassing is moeten omvormen tot een wereW waarin deze notie w61 kan
worden gebruikt; het suö/'ec/ zou de wereld die zojuist in termen van tijd is
omgevormd, bovendien weer moeten persen /n eene bu/fen rfen /yd

' cf. Betz, HJ. (1890), op. cit. p. 329, 'Het "werkelijk bestaande" zij identiek met zichzelf
in den zin van onveranderlijk. Daar volgt geenszins uit, dat ook de objecten onzer waarne-
ming ( ) insgelijks onveranderlijk moeten zijn of tot elkaar in onveranderlijke verhouding-
en moeten Staat. Toch ligt dit laatste in de onderstelling hunner "schijnbaar" verbroken
identiteit m.i. opgesloten. Die "schijnbaar" verbroken identiteit is doodeenvoudig eene petitio
principii. Heeft er verandering plaats, wij houden ons verzekerd, dat zij een oorzaak moet
hebben; naar die oorzaak gaan wij dan zoeken. Noem de verandering "schijnbaar verbroken
identiteit", en gij toont triomfantelijk aan: dat het zoeken naar een oorzaak voortvloeit uit
onze behoefte aan het herstellen van "schijnbaar verbroken identiteit", welke behoefte op hare
beurt wortelt in onze overtuiging, dat... het "werkelijk bestaande"? - neen, dat alles onveran-
derlijk is.'

* cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 329-330, 'Dat eene onveranderlijke wereld zieh aan
onzen gcest voordoet of door onzen geest wordt opgevat als eene veranderlijke wereld, is
reeds zwaar genoeg te vatten. Doch dat in deze veranderlijke wereld de objecten onzer
waarneming, die - let wel - hun bestaan of schijnbaar bestaan danken aan de onbewuste
werkzaamheid van het subject, door ditzelfde subject voor onveranderlijk zouden gehouden
worden, op grand waarvan gezegd subject zijn uiterste best zou doen om zieh te overtuigen
van het slechts schijnbare hunner "verbroken identiteit", dit klinkt mij te wonderspreukig.
Want wat zou er in dit geval plaats vinden? Het subject zou eene buiten den tijd bestaande
wereld in den tijdsvorm uiteenleggen en tcvens die nieuwe wereld ineen persen tot eene
buiten den tijd bestaande wereld.'
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Heymans' opvatting dat het aanwijzen van een oorzaak er toe leidt dat de
veroro^ert /de/m7e/r tussen wat men waarneemt weer wordt hersteld, is het

aangrijpingspunt voor Betz' tweede tegenargumentatie.
Heymans had deze opvatting gestaafd met het voorbeeld van de verandering van

niet-kokend water naar water dat kookt. Hij had daarbij gewezen op de belangrijke
rol van wetenschappelijke hypothesen. Zij zouden moeten aantonen dat de
werkelijkheid onveranderlijk is; in dit geval waren dat hypothesen over de moleculaire
structuur van water en over de aard van wärmte. Hieruit had Heymans geconcludeerd
dat waargenomen veranderingen de 5/«/er (Vormen) waarac/ifer Z/'C/J eene
o/ivera/ider/i/Äe »verA:e///A:/ieid verberg/.

Belz wijst er op dat Heymans met deze redenering geenszins aantoont dat de
werkelijkheid onveranderlijk is. Men kan zieh namelijk nog steeds afvragen waarom
wy da/i gee"« sc/ii/n (zouden,) moe/e/i zie/i //i den overgang va/i mo/ecu/en met
o«c/er///ige co/ies/e /«wo/ecw/eH zo«rfer o/ider//«ge co/ies/e ?' Of ook: me/ we/it rec/if
word/ verflrtrferwig //i de on<ier///ige ver/ioud/ng der /no/ecu/e/i da« voor ideni/fe/7,
de verge/yfoVig (mo/ecu/en met onder/tnge co/ies/e = /no/ecw/en 20/ider owder/iwge
co/ies<e) voor ee/i "idert/ZeAe verge/yfo/ig " ui/gegeve/j, wette "o/is in staa/ 5/eA onze
gro/rd5/e///ng van de o/yve/jde üfen/ileif der wer^e/i/A: oes/aa/ide dwge« fe
/jand/iave«".^ Betz stell zieh voor dat Heymans hier tegen in had kunnen brengen
dat de hypothesen over de aard van moleculaire structuur van water en over de aard
van wärmte slechts voorlopige hypothesen zijn en geen e/ndstafio« vormen. Met
andere woorden: men moet naar nog dieper liggende verkJaringen zoeken die
uiteindelijk wel zouden moelen aantonen dat de werkelijkheid onveranderlijk is. Ook
zo'n verweer had Heymans echter geen soelaas kunnen bieden, zo betoogt Betz.
Immers, als men eenmaal mcent op het emdrtaZ/o/i te zijn aangekomen, geldt weer
hetzelfde oezwaar. Heymans leek namelijk hetposft</aaf op het oog te hebben gehad
dat de natuurwetenschap alle verschijnselen tot mec/ia««c/ie processes wil herleiden.
Alles goed en wel, aldus Betz, maar hieruit mag men nog niet concluderen dat de
werkelijkheid onveranderlijk is. Immers, de notie Vnec/jan/sc/i graces' omvat de notie
'vera/ider/Mg': een wec/iamsc/j proces is gee/i sf/fctaa/jde /nac/ii«e. Als alle
verschijnselen tot een mec/ia«/sc/i proces zouden zijn herleid, zou de faaA: der
/iflf«urwe/e/isc/ia/7 vo/örac/jf zijn. Echter, ook dan nog blijft er altijd sprake van
verandering. Betz concludeert daarom dat er in de natuurwetenschap geen sprake
kan zijn van 'identiteit' in de belekenis van absolute onveranderlijkheid, zoals
Heymans zieh dat had voorgesteld.'

' cf. Betz, H.J. ( 1 8 9 0 ) , op . cil . p. 3 3 0 . -?:•;«. . •• •=; •?• ..•-.' • - . • . • , : <

'cf. Betz, H.J. (1890),op.cil. p. 331. l i ^ - ; - » ^ ^ . • >- . - '
•' cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 331, 'En nu zegge iemand: wij zijn hier slechts bij een

tusschenstation, het eindstation moelen wij nog bereiken. Mijn antwoord ware al te gemakke-
lijk. Aan het eindstation wacht ons hetzelfde bezwaar. Want wat is het eindstation? "Herlei-
ding van alle natuurvcrschijnselen tot mechanische processen (is) een postulaat der natuurwe-
tenschap". Ik beaam het ten voile; ik sprak zelf nog liever van herleiding tot den mechanisch
proces. Echter ligt in het begrip van mechanisch proces dat van verandering opgesloten; een
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Hij kan overigens wel enige Sympathie opbrengen voor Heymans' eerder
genoemde zienswijze dal de naluurwetenschap zieh ten doel stell alle natuurver-
schijnselen te herleiden tot mechanische processen. Hierdoor wordt immers, zo
betoogt Betz, de complexiteit van waargenomen veranderingen teruggebracht tot
6e"n bepaalde vorm van verandering: mec/ia/usc/ie processe/i. Deze ee/ivor/mge

zou men kunnen opvatten als een 6efreA:A:e/y'A:e /f/e/i/ifei/. Echter,
ö/enfi/efr is niet gelijk aan ortverander/yMe/d. ' Met andere woorden:

mechanische processen zijn relatief onveranderlijk of betrekkelijk stabiel. Dit sluit
echter niet uit dat men er van uit moet blijven gaan dat ook zulke processen nooit
absoluut onveranderlijk kunnen zijn, omdat het namelijk altijd denkbaar is dat ook
de aard van mechanische processen verändert. Betz verbaast zieh er over dat Heymans
dit niet heeft ingezien. Uitdagend merkt Betz op dat de groofe ge/eerd/ie/d /e/nand
«og n/e/ tor razer/iy (6e/joe/() te fcrertge« o/n /»e/w /»er o/daar een eenvo/ttftg /n

Het causale denken had Heymans opgevat als het resultaat van de overtuiging
a priori dat het werAre/yA: fostaande of de werA:e/y'A: fcestaande rftngen onveranderlijk
zijn. De notie Vie/ werAte/y'A: 6es/aa«rfe' of 'de werA:e/yA: bes:aa/ide rf/nge«' is het
aanknopingspunt voor Betz' derde tegenargumentatie.

Heymans had maar liefst vier wereWen of werkelijkheden onderscheiden, zo
constateert Betz. De eerste were/d die Heymans onderscheidt is de alledaagse werke-
lijkheid, waarvan wordt ondersteld dat deze los van de sub/eci/eve gewaarword/nge«
bestaat. Daarnaast is er een werkelijkheid die in natuurwetenschappelijke theorieen
naar voren komt; een werkelijkheid die zou corresponderen met de alledaagse
werkelijkheid. Bovendien onderstelt Heymans een werkelijkheid die ten grondslag
zou liggen aan de alledaagse werkelijkheid en de werkelijkheid die in natuurweten-
schappelijke theorieen naar voren komt: de werAe/y'A: ftestaa/ide dmgen of het
werAe/yA: besfaande. Via verklaringen van de vera/ider/y'A;e werkelijkheid, zoals in
wetenschappelijke theorieen worden weergegeven, dringt men uiteindelijk door tot
de onveranderlijke werkelijkheid. Ten slottc wijst Heymans, aldus Betz, nog op de
"klassieke" onderstelling van het bestaan van het weze/i der c/mge«. Het vveze/i der
di/jge/i beschouwt Heymans echter als iets anders dan het werA:e/y'A ftestaande of
de werifce/y'A: feei/aa«de d/«ge/j. Het zoeken naar het weze/i der dinge« ziet hij als

mechanisch proces is geen stilstaande machine. Zijn alle natuurverschijnselen tot mechani-
sche processen of tot e^n mechanisch proces herleid, dan is de taak der natuurwetenschap
volbracht. Maar er bleef voor en na verandering zijn.'

' cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 331, ' 't Valt nochtans niet te loochenen, dat de verande-
ringen, welke wij waarnemen, voor ons belangrijk zouden vereenvoudigd zijn door hare
herleiding tot mechanische processen. Deze herleiding stelt cenvoudige verandering in de
plaats der uiterst samengestelde veranderingen, waar wij door middel onzer zintuigen kennis
mede maken. Met een weinigje mecgaandheid zouden wij die eenvormige verandering
desnoods als betrekkelijke identileit kunnen opvatten.V ?; .a;- >.: ; •: -••>•> >> »v oi'rr^n-M

^cf. Betz,H.J. (1890), op. cit. p. 332. r ' ^i . u i * -,-y.:i
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een vruchlloze onderneming. Over dit laatste subtiele onderscheid had Betz zieh
overigens al eerder afgevraagd of de zaa£ op d/e wja/i/er «/er re wigewMe/y worrf/?'

Principieler voor Betz is echter de vraag waar, i/i '5 ne/weisnaa/n, dr.//ey/nan.s
rfg o«vera/K/er/(/A:/ie/rf vaw Aer "wer^e/i/A: feesraa«rfe" vandaan (Tiaa//)?* Heymans
had geconstateerd dat men de feiten van het causale denken niet uitsluitend kon
verklaren met behulp van de beÄenrfe gegeve/is; dat wil zeggen, de gegeve/i

en /ogisc/ie »ver/en. Als men geen andere, o/ifeeA:ertrfe, nief direcf
ree/e gegevens zou onderstellen, blijven de feiten van hct causale

denken onverklaarbaar. Met andere woorden: het formuleren van hypothesen om
zulke feiten te verklaren acht Heymans noodzakelijk. Echter, zo vraagt Betz zieh
af, war ZOH rf/r? Waar ^/aar gesc/ireven, o/we/fce reden Zieooen wy om aan re ne/nen,
dar a//e5 verA:/aarb«ar is?* Heymans' motivatie voor de opvatting dat alles
verklaarbaarzou zijn, ligt besloten, zo betoogt Betz, in diens uitgangspunt dat mensen
rede/y'A:e wezen5 zijn en dat zij daarom altijd hun overtuigingen op rede/y&e gronde«
willen verklaren. Dit leidt regelrecht lot een regressus ad infinitum. Immers, als men
voor iedere overtuiging de rede/y'A:e grand daarvan wil opsporen, dan (zouden,) tvy
Aer n/wimer /or eene overr«ig//ig orengen. Heymans had het causale denken willen
verklaren door de overtuiging a priori te onderstellen dat het werAte/i/Ä: oesraande
onveranderlijk is. Hoewel Heymans zieh had afgevraagd wat de redelijke gronden
van die overtuiging zouden zijn, acht Betz een antwoord hierop uitgesloten. Ook
hier is er namelijk sprake van een oneindige regressie. Immers, na die vraag moe/
(/»/) weder eene andere vraag s/e//en, en daarna weder eene andere, en 200 a/roos

voor/ 1/1 d«/ce i/y7/iiri//n, o//'n5 6/a«eMc/irs /i/ne/n.'' Heymans had bovendien
ten on rechte Hamiltons postulaat als een overtuiging a priori had opgevat. Hamiltons
postulaat is echter, zo betoogt Betz, geen onoewy.s/>aar eersre gegeven, een ajrioma,
eene waar/ie/d a priori, eene a/gemeen-mensc/ie/i/Äe, den geesr afc zoodanig eigene
overrwiging.' Immers, als de overtuiging dat de werkelijkheid onveranderlijk is

' cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p.332-333, 'Maar de heer Heymans komt met niet minder
dan vier werelden voor den dag. 1. De wereld, waarin wij leven en die door het kortzichtige
realisme der overgroote meerderheid voor eene van ons onafhankelijke werkelijkheid
gehouden wordt, terwijl toch vaststaat, dat b.v. alle kleuren en gcuren en geluiden subjectieve
gewaarwordingen zijn. 2. De aan no. 1 beantwoordende wereld der naluurwetenschap, met
hare alomen, molcculen, krachtsmiddelpunten, of wat het zij volgens ouderc en nicuwere
hypothesen. 3. Hct "werkelijk bestaande" of de "werkelijk bestaande dingen", of wat het zij
volgens waar dr. Heymans den naam van het "wezenlijk" bestaande of de "wezenlijk"
bestaande dingen stelselmatig aan onthoudt. Dit "werkelijk bestaande" is, of deze "werkelijk
bestaande dingen" zijn bij dr. Heymans de onveranderlijke grond van no. 1 tot welken
onveranderlijken grond hij mcent le kunnen geraken door middcl van no.2, eene veranderlijke
wereld. 4. Het "wezen der dingen", waar de oude wijsbegeerte zieh aan te buiten ging, doch
het nieuwe licht geen enkelen straal op werpt.'

* cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 333.
'cf. Betz, H.J. (1890),op. cit. p. 333. •
'cf. Betz, H.J. (1890),op. cit. p. 334-335.
'cf. Betz, H.J. (1890), op. cit. p. 335. •' " •'• "- - • . « - ' • / - . • < •
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inderdaad a priori zou zijn, dan zou iedereen daarvan overluigd moelen zijn. Hiermee
hcrhaalt Betz overigens zijn eerder genoemde argument tegen Heymans' causale
axioma's in het algemeen: ax/o/na/isc/ie over/u/gi/ige/i /«oe/e« 6y /ederee«
aa/jge*rq/7"e/i wort/en. Echter, de feiten tonen juist het tegendeel aan. Betz concludeert
daarom dat Heymans onvoldoende met zulke feiten rekening houdt. Als hij, o/ue
vr/end der/e/fe«, dat wel had gedaan, dan had hij zieh zeter/ie/t/Au/i/ie/i versc/ia/fe/i

vois/reAr /n'e/ "o/v/omc/je/i" o/ax/o/Hafisc/ie/i aan/ d/er over/u/g/'/ig.'

De hoofdlijnen van Betz' kritiek op Heymans kunnen als volgt worden samengevat.
Allereerst wijst Betz er op dat Heymans' zogenaamde causale axioma's niet algemeen
geldig kunnen zijn, omdat uit ervaring blijkt dat niet iedereen daarvan overtuigd is.
Vervolgens formuleert Betz drie argumentaties tegen hei postulaat van Hamilton
en de hypothese van Heymans. .*;:>; !,; , , •< ;b«i>! O J W I ^ V .,• fs-rsi-iiuir

Een eerste belangrijke principiele tegenargumentatie van Betz betreft Heymans'
dualisme: het onderscheid dat Heymans had gemaakt tussen een werkelijkheid die
onveranderlijk en tijdsneutraal is en een werkelijkheid die verändert. Het kennend
subject zou enerzijds een werkelijkheid die tijdsneutraal is moeten omvormen tot
een werkelijkheid waarop de node 'tijd' wel van toepassing is, en zodra dat is gebeurd
zou het kennend subject deze laatste werkelijkheid andcrzijds weer moeten omvormen
tot een werkelijkheid die tijdsneutraal is. Betz acht dit onbegrijpelijk. , .̂ ;Ä,\

Het aangrijpingspunt van Betz' tweedc argumentatie tegen Heymans' opvatting
betreft de bewering dat de funetie van het aanwijzen van oorzaken neerkomt op het
herstellen van de discrepantie tussen wat men eerder en wat men later heeft
waargenomen. In veel gevallen zou men hiertoe hypothesen dienen te formuleren
die de onveranderlijkheid van het werkelijk bestaande zouden moeten aantonen. Betz'
bezwaar luidt dat, ook al zou men er van uitgaan dat de natuurwetenschap zieh ten
doel stelt verschijnselen door hypothesen te herleiden tot mechanische processen,
niet mag worden geconcludeerd dat daardoor is aangetoond dat het werkelijk
bestaande onveranderlijk is. Immers, de notie 'proces' implieeert verandering en tijd.
Het door hypothesen herstellen van de discrepantie tussen wat eerder en wat later
is waargenomen, leidt er daarom niet toe dat de identiteit, opgevat als onver-
anderlijkheid tussen de objeeten van beide waarnemingen, wordt hersteld.

Met zijn derde tegenargumentatie wil Betz aantonen dat Heymans er niet in kan
slagen om de redelijke gronden te geven waarop de overtuiging a priori berust dat
het werkelijk bestaande onveranderlijk is. Men kan zieh immers bij iedere overtuiging
blijven afvragen wat hiervoor weer de gronden zijn; hetgeen tot een oneindige
regressie leidt. Bovendien kan het postulaat van Hamilton geen axioma zijn, omdat
uit ervaring blijkt dat niet iedereen van dit postulaat overtuigd is. Met dit laatste

' cf. Betz, HJ. (1890), op. cit. p. 335.
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argument grijpt Betz tcrug op zijn ccrder genoemde argument tegen de onderstelde
absolute zekerheid en algemcengeldigheid van Heymans' causale axioma's.

In de eersle plaats kan worden geconstateerd dat Betz een sterk argument in handen
heeft tegen Heymans' opvatting dat causale axioma's a priori en algemeen geldig zijn
Terccht wijst Betz er op dat echte axioma's geen bewijs nodig hebben.

Ook slerk is Betz' argument dat het herleiden van verschijnselen tot mechanische
proccssen nog niet impliceert dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is. Terecht
merkt Betz op dat het herleiden van verschijnselen tot mechanische processen nog
steeds verandering en tijd impliceert, en dat met zo'n herleiding nog niet wordt
aangeloond dat het werkelijk bestaande onveranderlijk zou zijn. Het laatste zou
neerkomen op een puur speculatieve onderstelling.

De redenering van Betz dat het zoeken van redelijke gronden zou leiden tot een
oneindige regrcssie is daarentegen niet erg overtuigend. Als Heymans namelijk had
kunnen bewijzen dat Hamiltons postulaat werkelijk a priori zou zijn, zou er gecn
verdere vcrklaring mcer nodig zijn. In dat geval zou er derhalve geen sprake zijn van
de oneindige regressic, waar Betz kennelijk zo beducht voor is.

6. HEYMANS'WEERLEGGING VAN BETZ

Betz' kritiek is Heymans een doom in het oog, want hij reageert direct in het
eerstvolgende nummer van De ///V/spz'ege/ met het artikel Dr. ße/z en /ief ca«sa///e/te-

De Sc/ie/s, beloogt Heymans, moct in de eerste plaats als een historisch onderzoek
worden gezien, en het is «i 7 a/ge/wee/i gee« gesc/t/A/e/i gro«<Mjg voor eerie Z/ieoreH.-
sc/ie tfocMSs/e. Discussie over de vraag of Hamiltons theorie aannemelijk is, zou men,
aldus Heymans, bcter kunnen voeren aan de hand van het, tocn overigens nog niet
versehenen, tweede dcel van Gese/ze H/K/£/t?me«te, waan'/i die //leorie w/f den aard
der zaaA: ee/ie a/'/voenge oes/J/eA//igzo/ vj/jc/e/J.' Met andere woorden: Betz heeft
de functic van de 5c/;e/5 niet begrcpen; bovendien spreekt hij voor zijn beurt.

Heymans haalt vervolgens venijnig uit naar Betz' slijl van debalteren. M
or de« /ieer ßete HI rfe voor/aa/s/e a/fevenVig va/i

r, mel ee« e/;A:e/ woorrf feea/i/woorc/e/J, n/e/ zoozeer om
fe rfotvi fvva«/ iv/'c sc/ir//// op rfe/i too/i van c/e« /leer ßete we/isc/ii ö/i/Ä:öaar zoo/n//i

a/s c/e6a/J, a/s we/ /e« oa/e va/i c/iege/ie/i o/izer /ezers, rfie /?y de

' cf. Heymans, G. (1891), 'Dr. Betz en het causaliteitsbegrip'. In: De ///rfsp/ege/, p. 63, 'Ik
had dan ook het debal over de al- of niet-aanncmclijkhcid der door Hamilton voorgestelde en
door cenc reeks van latcre wijsgecrcn aanvaarde causalileilsthcorie licver uitgcsteld, totdat het
tweede deel mijner Ccseßc u/irf £7t'/»;e/i/c rf« w/'sje/i5c/in/>//'c/it'/i De/iAc/i.?, waarin die theorie
uit den aard der zaak eene uitvocrigc bespreking zal vinden, versehenen zal zijn.' '-
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van de waart/e zy/ier argu/Me/i/en ee/n'ge voo/7/c/i/zVig
.' Kennelijk alleen om de lezers van Z)e /i/tfr/uege/ een plczier te doen,

gaat Heymans grootmoedig in op ecn aantal van Betz' bezwaren.
Als Betz' constatering juist zou zijn dat men Hamiltons causaliteitsleer kan

herleiden tot het gedachtengocd van de Eleaten, dan kan men zieh allereerst afvragen
of dat zo erg is. Ook voor Daltons atoomtheorie of voor Darwins theorie van
naluurlijke selectie kunnen oud Griekse voorlopers worden genoemd, aldus Heymans.
Betz' constatering is overigens onjuist, want Hamiltons theorie houdt geen /e/ugga/ig
tot de Eleaten in. Zij waren weliswaar de eersten die expliciet de overtuiging hadden
geformuleerd dat de werkelijkheid - het zyVit/e - onveranderlijk is, maar zij hadden
dit niet in verband gebracht met het causale denken. Het nieuwe van Hamilton is
nu juist dat hij het causale denken op deze overtuiging laat berusten. Als men meent
dat Hamiltons theorie een ten/ggang betekent tot de Eleaten, dan zou men ook kunnen
oordclen dat bijvoorbeeld de 19de eeuwse mechanische warmtetheorie niet meer
is dan een herhaling van Newtons grondwetten van de mechanical Met andere
woorden: niemand zal het voor zijn rekening willen nemen dat nieuwe natuurweten-
schappelijke theorieen louter herhalingen zijn van eerder geformuleerde theorieen;
hetzelfde geldt voor filosofische opvattingen. Betz' beroep op de geschiedenis van
de filosofie als een argument tegen Hamiltons theorie, en daarmee ook tegen die
van Heymans zelf, snijdt daarom geen hout. Dit verweer van Heymans vormt
overigens slechts een voorgerecht voor het opdienen van drie meer inhoudelijke
argumenten tegen Belz' kritiek.

Heymans' ecrstc inhoudelijke tegenargument betreft Betz' constatering dat in de
Sc/iefs vier aparte wereWe« zouden worden onderscheiden die naast elkaar bestaan;
dezc constatering acht Heymans onjuist. De ontwikkeling van de wetenschap toont
namelijk aan dat steeds meer si/6/ec/ieve /acfore/i worden ondersteld om de
tege/u/ri/t/tg/iafc/i te verklaren die men in de alledaagse werkelijkheid constateert.
Die vier aparte wereWe// betreffen daarom verschillende wereWbesc/ioMvWrtge/i die
elkaar in de geschiedenis van de wetenschap hebben opgevolgd. Men kwam in de
wetenschap eerst tot de ontdekking dat aan smaak- en geurgewaarwordingen geen
objecticve werkelijkheid ten grondslag lag. Deze ontdekking leidde er toe dat werd
gcconcludeerd dat smaak en geur subjectief moeten zijn. Later werd geconcludeerd
dat dit ook geldt voor wärmte, geluid en kleur, en zelfs ook voor /H/'/n/e- e«

' cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 63.
* cf. Heymans, G. (1891). op. cit. p. 63, 'Maar het is zelfs nog minder erg: er is hier van

teruggang eenvoudig gecne sprake. Aan de Stelling van Hamilton, volgens welke hei causale
denken op de overtuiging van de onveranderlijkheid van het zijnde berust, heeft geen der
eleaten ook maar gedacht. Het eenige, wat zij deden, was, dat zij de overtuiging-zelve van de
onveranderlijkheid van het zijnde, buitcn alle verband met hel causale denken, het eerst
duidelijk hebben uitgesproken. Wie de theorie van Hamilton voorstclt als ecn Icruggang tot
de eleaten, kan met hetzelfde recht de mechanische warmletheorie voorstellen als een
teruggang tot Newton, omdat deze de mechanische grondwetten het eerst duidelijk heeft
geformuleerd.'
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en." Met het volgende argumentum ad hominem wijst Heymans op
dit punt Betz terecht. Sesc/iiA:/ /«e/j «« over zoovee/gees/ a/s de Zieer Bete, dan //g/
rfe verzoefo/ig voor de /land, o/« de versc/ii/Zende were/dftesc/ioHwt/jgen, die aa/i
de 5/ad/e« van d/7 proces bean/woorde/i, afe zoove/e "»vere/den " naas/ ettander /e
s/e//en e/i den vo/Ä:e /e verAondigen, da/ de /leer //ey/nans me/ nie/ /n/nder dan v/er
were/de/i voor den dag Ao/n/. De /ieer ße/z /iee// aa/j die verzoeAi/ig gee« weeri/a/id
Aunne/i bieden.^ ,.:n -,-M*.:.':•- T : , , . , j-»hff.^, , -.,*ij)>,

Het tweede inhoudelijke tegenargument dat Heymans aanvoert betreft Betz' vraag
waar de overtuiging van de onverander/i/Meid van /ie/ zi/nde of Hamiltons postulaat
op gebaseerd is. Uit de Sc/ieZs blijkt duidelijk, zo bctoogt Heymans, dat nog niemand
de gronden voor die overtuiging heeft kunnen aangeven. Bovendien was dit boek
ook niet bedoeld om die gronden aan te wijzen. Wat hierin overigens wel duidelijk
naar voren komt is het feit dat uit de geschiedenis van de wetenschap blijkt dat de
wetenschap van deze overtuiging uitgaat. Men kan dan ook hieruit het ver/noeden
afleidcn dat Hamiltons postulaat berust op een onbewws/e redeneering; dat wil
zeggen, een redenering die berust op o/i/nidde/Yi/Ae zeAere, /naar nie/ duide/i/A voorge-
s/e/deprae/nissen/ Echter, ac/iZ /nen da/ ver/noede/i van /e voren venve/pe/i/A?* Dit
zou onwetenschappelijk zijn. Bijvoorbeeld in de logica, algebra en meetkunde was
men vroeger op het probleem gestuit dat men niet goed de rede/i/'Ae gronden kon
aangeven voor de zeAer/ieid waarmee men logische en wiskundige weZ/en op de
werkelijkheid kon toepassen; deze gronden werden pas later duidelijk/ Heymans
geeft overigens volmondig toe dat de rede/i/Ae gronden voor het causale denken nog
niet zijn aangetoond. Echter, daz wi/ /nez /ieZ ca«sa/e denAen zoover nog nie/ zi/'/i
geAo/nen, 6e/re«r iA /en zeers/e, /naar i£ zie nie/ in, waaro/n ywis/ op /wy de

' cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 64, ' (is) het niet mogelijk, dat iemand, zieh
bcpalcnde tot de voorgestcldc wereld (...) en daarin legenstrijdigheden opmerkende, die
(egenstrijdigheden tracht op te lossen met behulp der onderstelling, dat de voorgcsteldc
wereld door subjectieve factoren medebepaald, en als zoodanig bloote schijn is. Vergis ik mij
nicl, dan handelde aldus de natuurwelenschap, toen zij de objectieve werkelijkheid, eerst van
smaken en geuren, later van warmteverschijnselen, toncn en kleuren, nog wat later van
ruimtc- en tijdsbelrckkingen, in twijfel meende te moetcn trekken.'

- cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 64.
'cf. Heymans, G. (1891),op. cit. p. 64. .•;-,,.. , .
' cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 64.
* cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 64, 'Wie mijn boek heeft gelezen, weet, dat ik mijzelf

zoomin als iemand anders vooralsnog in Staat acht, van die gronden (de overtuiging van dc
onvcranderlijkheid van het zijnde) rekenschap te geven; ik heb alleen uit de evidentic, die
blijkens de geschiedenis der wetenschap aan de bedoelde overtuiging toekomt, het vermocden
afgeleid, dat zij door onbewuste redeneering uit onmiddellijk zekere, maar niet duidelijk
voorgeslelde praemissen zou zijn lot stand gekomen. (....) men herinnere zieh, dat vroeger ook
van dc zekerheid, waarmede wij de logische, arithmetische cn geometrische wetten op de
werkelijkheid toepassen, geene rekenschap kon worden gegeven, terwijl later in willckeurig
vastgestelde begripsbepalingen en diep verborgen, aan de zelfwaarncming ontsnappende
gegevens de gronden zijn aangewezen, waarop die zekerheid berust.' ^
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verp/ic/ifing zo« rus/en, in d/e /eem/e /e voorz/en.' Heymans (1891) acht zieh nu
kennelijk geheel ontslagen van de plicht om rechtstreekse argumenten aan te dragen
voor de overtuiging dat het zijnde onveranderlijk is, hoewel hij in de .Sc/iete hiertoe
toch een poging had gedaan. ' - . ^ v ;'»;A*iy\j • • f .uiy^ ^>-v• v.v i»i, ,«,•; n_viU»ü*aL

Betz had betoogd dat de overtuiging a priori van de onveranderlijkheid van de
werkelijkheid strijdig is met de feiten. Dit is het aanknopingspunt voor Heymans'
derde tegenargument. Alleen al het feit dat men aan causale axioma's kan twijfelen,
had Betz geopperd, toont aan dat zij niet a priori kunnen zijn en algemeen gelden.
Bovendien was hij van mening dat echte axioma's geen bewijs nodig hebben. Ook
had hij stellig beweerd dat ax/o/wa's öJc/o/Mfl'5 6/yVe/i (....), dat (zy me/) s/eune/! 0/7
oeHT/zen pro en bovendien dat zij noc/i aan /ief wanA:e/e/i ('worden) gebroc/if door
oewyzen co/ifra. Heymans repliceert dat juist Betz' eigen opvatting strijdig met de
feiten is. Immers, er zijn vele voorbeelden in de geschiedenis van de wetenschappen
aan te wijzen die aantonen dat men wel aan axioma's kan twijfelen. We/Äe s/e//mgen
Aoudf de AeerZtefc voor ax/o/na'i? * Illustere geesten zoals Lobatschewsky, Riemann
en Helmholtz betwijfelden bijvoorbeeld de geldigheid van de grondste///ngen van
de meetkunde. En Descartes achtle het bijvoorbeeld denkbaar dat men door een malin
genie wordt misleid in de onderstelling dat 2+3=5 zeker i s / Met andere woorden:
het feit dat men aan bepaalde axioma's kan twijfelen, bewijst nog niets legen de
opvatting dat zij loch a priori kunnen zijn en algemeen gelden.
'•" Tegenover Betz' argument dat het herleiden van alle verschijnselen tot
mechanische processen nog niet aantoont dat de werkelijkheid onveranderlijk is,
stelt Heymans dat dit juist wel het geval is. Mete is ze^erder, zo voegt Heymans daar
aan toe. Het vvezen der dingen is inderdaad onkenbaar, omdat men zieh buiten de
fydsvorm niets kan voorstellen; immers, a/ 0/15 voorsfe//e« is aan den /ydsvor/n
geoo/iden. Bovendien is het onmogelijk om verandering te verklaren door iets dat
in de tijd niet verändert. Betz' kritiek treft geen doel, omdat dit punt helemaal niet
ter discussie stond. Het is belangrijker zieh te realiseren dat de natuurwetenschap
zieh ten doel stelt vera/ider//;gen 1« de d/ngen (7e ner/e/de«) fof verander/nge/i MI
fcefreM//ige/i /«S5c/ie/i o/ivera/jder/y'A:e d/ngen/ Men moet daarom onderstellen dat
de objecten van de waarneming onveranderlijk zijn en dat alleen in de onderlinge

' cf. Heymans, G. (1891), op. cil. p. 65. ' ' '
^ cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 65.
' cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 65, 'De heer Betz acht (....) de meening, dat aan de

Stelling van de onveranderlijkheid van het zijnde een apriorisch karakter toekomt, in strijd
met de feiten. (....) Ik wacht op het empirische bewijs voor deze uitspraken (axioma's zijn
axioma's) (...) zij steunen niet op bewijzen pro, noch worden zij aan het wankelen gebracht
door bewijzen contra; voorlopig zou ik denken dat zij in strijd zijn met de feiten. Welke
Stellingen houdt de heer Betz voor axioma's? De grondstellingen der geometrie? Lobat-
schewksy, Riemann en Helmholtz hebben hare nauwkeurigheid als twijfelachtig beschouwd.
De Stelling, dat 2+3=5 is? Descartes heeft de mogclijkheid aangenomen, dat hare zekerheid
op mislciding door een boozen geest zou berusten.'

* cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 66. • :
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relaties tussen de onveranderlijke dingen of substanties veranderingen optreden. Aan
dit streven ligt het 6e.se/tcn grondslag dat vera/idm'/ig /« 0/15 were/d&eeW alleen
voortvloeit uit suft/ecf/eve/acfo/'en van het denken. Heymans concludeert hieruit
dat het elimineren van de notie Vera/ttferi/ig' uit de voorrte///ng va/i <fe d/ngen of
uit het wetenschappelijke wereldbeeld er toe leidt dat dit beeld steeds dichter het,
overigens in beginsel onkenbare, weze« rfer rf/'/jgen zal benaderen.'

Ten slotte had Betz vraagtekens geplaatst bij Heymans' opvatting dat het causale
denken niet op grond van de bebende gegevens verklaard kan worden; daarom dient
men hypothesen op te stellen, of zoals Heymans (1891) het formulecrt, c/aarnaas/
(/noer me«) andere gegevens o/iders/e/Zen.'* Betz had zieh vervolgens afgevraagd
of het een bezwaar zou zijn als het causale denken niet verklaard kan worden. Sterker
nog: op grond waarvan onderstelt men dat alles verklaarbaar zou moeten zijn? Met
enige verbazing en ironie merkt Heymans hierover op dat /ief stondpun/, m t/eze
woonfeAi w/7ges/?roA:en, (WH# even n/euw afa vrwc/i/fcaar (sc/iyn/); J'/I eifc geva/ örengr
/ief eene n/e/ te vers/narfen veree/ivoud/gwig MI /ie/ iy^reem onzer wetensc/iappe/yAe
over/«/g/nge/i e/i ftegrippe/i.^ Allereerst miskent Betz de natuurwetenschappelijke
onderzoekpraktijk. Het isgebruikelijk, zo betoogt Heymans, om natuurverschijnselen
te verklaren door hypothesen, of door hypothetische noties zoals 'ether' of 'atomen'.
Bovendien is Betz' eigen gedachtengang strijdig met diens eigen opvatting dat aan
alle verschijnselen onveranrfer/y'A:e wetten ten grondslag moeten liggen. Als men
van dit laatsle uitgaat, zo concludeert Heymans, en als men bepaalde verschijnselen
niet kan verklaren door reeds bekende wetten, dan word! men er wel toe gedwongen
om hypothesen le formuleren.''

» » • • * " • • • • ' , - • - • • • - • - - . » y

« & / • • ; • > •' . • ( . • • • : . . . - - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .• • . ! , • • • , . , ' ; . - . • . • ' ; . - : * /
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' cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 66, '....(ik) heb evenwel, gelijk ook door den heer
Betz is opgemerkt, kennis van het wezen der dingen onbereikbaar genoemd, erkend, dat al
ons voorstellen aan den tijdsvorm gebonden is, en loegegeven, dat uit het in den tijd onveran-
derlijke onmogelijk de verandering kan worden verklaard. Maar ik heb geconstateerd, dat de
natuurwetenschap er voortdurend naar streeft, veranderingen in de dingen tot veranderingen
in de betrekkingen tusschen onveranderlijke dingen te herleiden; en ik heb de mogclijkheid
ondersteld, dat dit streven zou beruslen op 't besef, dat het element der verandering in ons
wereldbeeld van subjectieve factoren afkomstig is en dat derhalve, naarmate wij er beter in
slagen uit onze voorstelling van de dingen dat element te verwijderen, die voorstelling meer
zal naderen tot de (uit den aard der zaak onbereikbare) kennis van nun eigen wezen.'

-cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 66. .- .... , , , ,. '., , . . •, . , :
' cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 66.
* cf. Heymans, G. (1891), op. cit. p. 66-67, Tegenover de onmiskenbare voordeelen, die

dit (Beiz') standpunt aanbiedt, Staat, voor zoover ik zien kan, slechts ddn bezwaar: het is
gelegen in de ook door den heer Betz als onbelwistbaar erkendc Stelling, "dat de natuur-(en
loch ook de bewustzijns-) verschijnselen aan onveranderlijke wetten gehoorzamen". Zoolang
wij aan die Stelling vasthouden, schijnt inderdaad, zoo vaak wij een natuur- of een denkver-
schijnseJ zien tot stand komen op eene wijze, die niet in de bekende wetten van de natuur of
van het denken past, hypothetische aanvulling der gcgevens onvermijdelijk.'
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De hoofdlijn van Heymans' repliek op Betz kan als volgt worden samengevat. Betz
had Heymans' onderscheid lussen vier werelden, te weten: de wereld van de
alledaagse ervaring, de wereld die tot uitdrukking komt in de natuurwetenschappen,
de wereld opgevat als een onveranderlijk zijnde en, ten slotte, het wezen der dingen,
verkeerd begrepen. Men moet er niet van uitgaan dat het separate werelden betreft,
omdat de ene wereld tot de andere wereld herleid kan worden.

Betz' aantijging dat Heymans niet had aangetoond waar Hamiltons postulaat op
berust, acht Heymans misplaatst omdat hij dat in de Sc/ie/s helemaal niet had willen
aantonen.

Het argument van Betz dat men aan axioma's niet zou kunnen twijfelen, acht
Heymans in strijd met de feiten. Bovendien impliceert het feit dat men aan axioma's
kan twijfelen nog niet dat zij niet algemeen geldig en a priori zouden kunnen zijn.

Ook Betz' argument dat het hcrleiden van verschijnselen tot mechanische
processen niet betekent dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is, schuift
Heymans opzij. De wetenschap beoogt waargenomen verandering te herleiden tot
onveranderlijke verhoudingen tussen substanties of dingen. Dit streven kan men
verklaren door te onderstellen dat de notie 'verandering' berust op subjeetieve
elementen in het denken. Door waargenomen verandering te herleiden tot
onveranderlijke verhoudingen tussen de dingen, en door zo verandering geleidelijk
uit het wetenschappelijkc wereldbeeld te elimineren, benadert men het in beginsel
onkenbare wezen der dingen, t;; • ^piviü n-'sbu ••>;..,. '^jesiasb; •stK.t-iyi -,;> *sv

Op Betz' vraag waarom men voor alles een verklaring zou moeten zoeken, en
daarom ook voor het causale denken, reageert Heymans dat Betz daarmee de gangbare
onderzoekpraktijk miskent. Heymans acht het een essentieel kenmerk van de
wetenschap om hypothesen te formuleren over de achterliggende onveranderlijke
struetuur van de werkclijkhcid. Bovendien spreekt Betz zieh zelf tegen, omdat hij
eerder had beweerd dat men moet onderstellen dat aan alle verschijnselen
onveranderlijke wetten ten grondslag liggen. Met dit laatste is Heymans het volledig
eens, cn hij acht het daarom legitiem om via hypothesen ook een verklaring te zoeken
voor de verschijnselen van het causale denken.

De weerlegging van Betz' argument dat Heymans vier separate werelden onder-
scheidt, is niet erg overtuigend. Heymans tracht dit argument namelijk te weerleggen
door een beroep tc doen op de onlwikkeling van de wetenschap. De vier werelden
betreffen wereldbeelden die men als verschillende fasen in de ontwikkeling van het
wetenschappelijk denken zou moeten beschouwen, en niet als separate werkelijk-
heden. Hierbij kan namelijk worden opgemerkt dat Heymans door dit beroep op de
wetenschapsgeschiedenis geen directe argumentatie levert voor zijn opvatting dat
er achter het waarnemen van veranderende verschijnselen een onveranderlijke
werkelijkheid zou moeten bestaan; het blijft bij een niet bewezen, maar vaak
h e r h a a l d e o n d e r s l e l l i n g . • *. i - ^ : » s , ;•, ,;,. b s . : . , * - i i v i * . . - \ a v W I M ' - ^ J - ^ W •>' < • ; • • > : * * > •

Het argument dat de ScÄefs niet als doel had de gronden aan te tonen dat het
werkelijk bestaande onveranderlijk is, is nogal zwak. Hoewel Heymans immers
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slechts een vermoeden had geuit op welke gronden de overtuiging a priori dat het
werkelijk bestaande onveranderlijk is, zou kunnen berusten, kan men zieh toch niet
aan de indruk onttrekken dat hij in de Sc/ief5 meer belooft dan hij waar maakt. Nadat
Heymans met veel aplomb heeft beweerd dat van de overtuiging a priori wordt uit-
gegaan dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is, zou men toch op zijn minst
ook argumenten mögen verwachten die aangeven waar deze overtuiging op berust;
dat wil zeggen, argumenten die onafhankelijk zijn van interprctaties van concrete
voorbeclden uit de onderzoekpraktijk.

Heymans' argumentatie legen Betz' opmerkingdat het herleiden van verschijnselen
tot mechanische processen niet impliceert dat het werkelijk bestaande onveranderlijk
is, vormt een herhaling van zetten. Heymans' argumentatie maakt niet veel meer
duidclijk dan dat de wetenschap er naar zou streven waargenomen veranderingen
met behulp van hypothesen te herleiden tot onveranderlijkheid. Afgezien van de vraag
of dit het streven van de wetenschap zou zijn, kan men ook dit argument niet
beschouwen als een bijdrage aan het verhelderen van de vraag wat de speeifieke
filosofische rechtvaardiging is voor de overtuiging a priori dat het werkelijk bestaande
onveranderlijk is. . -.*... - . , ^ ,« .........,.-..._,...,,,

7. JELGERSMA'S KRIT1EK OP HEYMANS

D.G. Jelgersma (1856-1930), leraar klassieke talen, was vanaf 1896 tevens als
privaatdocent verbunden aan de Universitcit van Amsterdam. In 1907 werd hij
toegelaten als privaatdocent aan de Rijksunivcrsiteit Leiden; dit bleef hij tot 1921.
Veel filosofische geschriften heeft Jelgersma niet gepubliceerd. Dat neemt echter
niet weg dat men 1896 als cen topjaar kan beschouwen wat zijn produktie van
filosofische beschouwingen betreft. In dat jaar versehenen namelijkachtereenvolgens
een bundeling van zijn eerder gepubliceerde filosofische artikelen onder de naam
Wysgeenge s/rytfcc/iry7e/i (1896b), de rede P.syc/io/ogte e« p/»7o5op/j/'e (1896d)
en het boek £)e o/i/fof/im'/ig rfer moraa/ (1896e). In de bundel Wysgemge 5/ri/rf-
sc/iry7t?/i is ook het in 1891 gepubliceerde artikel Cau5a///e(7 opgenomen, waarin
hij Heymans' causaliteitsleer scherp bekritiseert. Jelgersma's publikaties waren
kennelijk zodanigdat de Leidse faculteit der letteren en wijsbegeerte hem in 1896
als een mogelijke opvolger beschouwde van Land, die in dat jaar met emeritaat was
gegaan. Uiteindelijk werd echter G.J.P.J. Bolland en niet Jelgersma tot Lands opvolger
benoemd. Dit gebeurde overigens pas nadat een andere kandidaat, Spruyt, kennelijk
vanwege te hoge financiele eisen, door het Curatorium van de Rijksuniversiteit Leiden
was afgewezen [Otterspeer, 1995].

Het doel van Jelgersma's artikel Cai»a///ei7 is helder: «Vi rf«7 arf/Ae/ i5 Aef my
5/ec/i/5 /e cfoe/i o/« de </enA:feee/t/en over cau5a/t7ei7 van c/en /leer //ey/na/i5 ze//e/i
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meer /n ne/ fttzo/irfer o/n oar aee/ a7er de«A6eeWe/i, waar/nede /it /ny me/ /can ver-

Tegenover Heymans' opvatting dat men het psychologische causalileitsvraagstuk
niet door associatie kan verklaren, stelt Jelgersma dat dit we"l mogelijk is. Dit vormt
de kern van Jelgersma's kritiek op Heymans. De /wee zeer groo/e get>reA:e« van de
Sc/ie/s zijn, zo betoogt Jelgersma, ae door /̂e/t neer /feywians' voorges/ane op/osswg
van net psycno/ogtsc/ie cawsa///e/7svraag5taA: en zi/ne £r///e£ va/i de op/oss/ng van
rf/7 proWee/n vo/gens de assoc/a//'e/eer.* j'v^ir.i:!.^- r n i .•;.•• iroVt.fJ.h-jt'hrfc

Jelgersma grijpt eerst Heymans' formuleringen van het psychologische en
filosofische causaliteitsvraagstuk aan om te concluderen dat deze v w e van ge/«fat/g
zijn. Vervolgens opent hij de aanval op Heymans' kritiek op de associatieleer die
inhield dat deze als verklaring voor het causale denken lekort school. Jelgersma wil
met drie argumenlaties aantonen dat deze leer wel het causale denken kan verklaren.
Hiertoe tracht hij aannemelijk te maken dat de associatieleer zowel voor het ontstaan
van causale overtuigingen als voor de successie- en coexistentiewetten een verklaring
kan bieden. Dit zijn de eerste twee argumentaties van Jelgersma tegen Heymans'
opvatting dat het causale denken niet in termen van associatie verhelderd kan worden
en dat men daarom uit zou moeten gaan van Hamiltons hypothese als verklaring van
het psychologische causaliteitsvraagstuk. Jelgersma rekent echter ook af met deze
hypothese zelf door aan te tonen dat Heymans de grondslag daarvan, Hamiltons
postulaat, ten onrechte had opgevat als een axioma. Bovendien schijnt het hem toe
dat Hamiltons hypothese de notie 'oorzaak' niet kan verklären. AI met al acht
Jelgersma Heymans' oplossing van het psychologische causaliteitsvraagstuk
ontoereikend. Deze laatste kritiek vormt een aanloop tot de derde argumentatie tegen
Heymans' kritiek op de associatieleer. Tegenover Heymans' opvatting dat men causale
axioma's alleen kan verklaren door uit te gaan van Hamiltons hypothese, stelt
Jelgersma dat de associatieleer zulke axioma's wel kan verhelderen. Tot slot neemt
hij Heymans' oplossing van het filosofische causaliteitsvraagstuk onder de loep.
Hierbij merkt Jelgersma op dat deze oplossing tot tegenstrijdigheden leidt, en dat
ook dit vraagstuk in termen van associatie kan worden opgelost.

Kritiek op Heymans' formulering van het causaliteitsvraagstuk
Jelgersma heeft grote moeite met Heymans' formulering van zowel het psychologische
als het filosofische causaliteitsvraagstuk. Heymans had het psychologische causa-
liteitsvraagstuk als volgt geformuleerd: /ioe is //e/ te verA/aren aVtf /n 0/15 ftevMtrtzy«
«if bepaa/aV wöar«ewi/«gen a*e zt^er/ie/a* o//Waa; va/i een n/ef waargerto/ne/i nood-
za*e/y* verba/ia" M.vsc/ien ae oft/ec/e« a7er wao/v/e/n/ngen? Naar aanleiding hiervan
vraagt Jelgersma zieh af, wa/ /oc/i wiy/i fterfoe/Z/ig fis), »van/ieer /A: ß na A waar-
we/Me/jtfV, zeg, rfa//\ ae oo/zaoA: ;s VÖ/I ß? Deze uitspraak betekent dat men verwacht
dat /«fere vo/genae waarncming van A (zeg: A) wordt gevolgd door de waarneming

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), 'Causaliteit'. In: De /lieuwe g/rfs, p. 37.
* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 70.
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van B (zeg: B). De uitspraak 'de venvac/jfrV/g dat B in alle omstandigheden - overa/
e« fl/fyd - op A zal volgen', is even duidelijk als de uitspraak 'de verwac/i/mg dat
B «oodzaAe/yA: op A zal volgen'. Jelgersma's kritiek op Heymans is dat deze in diens
formulering van het psychologische causaliteitsvraagstuk de betekenis van de term
'«oodza^e/yA:' en de daarmee verwa/i/e woorrfe/i niet duidelijk omschrijft. Zolang
dat niet is gebeurd acht Jelgersma het verstandiger zulke woorden helemaal niet te
gebruiken, en zieh strikt aan de/e/fen te houden. Die feiten komen er op neer dat
men alleen de regelmatige successie van verschijnselen kan waarnemen. Juist omdat
Heymans had betoogd dat men op grond van ervaring alleen een regelmalige successie
of een regelmatig samengaan van bepaalde verschijnselen kan constateren, acht
Jelgersma het zuiverder om het psychologische causaliteitsvraagstuk als volgt te
formuleren': /joe ve/A/are« wy «/f de rege/maf/ge o/7eenvo/g/«g rfe
van fwee versc/iynse/e/i de verwac/j/ing, rfal oo£ w de toeto/«s/ (d./. overa/ e«
de waar/iemwig van /ier ee/ie versc/iynse/ gevo/gd za/ worde/i door de waar/ie/nmg
van /ief andere?^

Na Jelgersma's semantische kritiek op Heymans' formulering van het psycho-
logische causaliteitsvraagstuk volgt een meer inhoudelijke kritiek op diens
formulering van het filosofische causaliteitsvraagstuk. Heymans had dit laatste
vraagstuk als volgt geformuleerd: /ioe is /je/ re ver£/are« da/ de gegeve« ver-
sc/iyHsefert z/c/i r/c/ifen «aar de we/fen, door Ae/ de/jA:e« /wer de voorsfe/Zmg dezer
versc/jy/tse/e/i verfto/iden ? Of: we/£e zeÄer/ieW /zefefee« »vy da/ de *oe£omsf onze
caz<so/e verwac/j/iVige/i mef za//oge/is/ra/jfcn ? Deze formuleringen acht Jelgersma
misleidend, omdat Heymans daardoor impliciet al een oplossing van dit vraagstuk
laat doorschemeren. Hij onderstelt immers dat versc/iynse/e« i/i de öui/e/iwere/d
uiteindelijk het resultaat zijn van het denken. Bovendien onderstelt hij dat men ten
onrechte aan zulke verschijnselen een bestaan buiten het denken toeschrijft. Ook
gaat Heymans er zonder meer van uit dat die vcrschijnselen de voors/e//i«gen ze/ve
zijn die met bepaalde we/fen van het denken worden verbunden. Met andere woorden:
de verschijnselen zouden zieh richten naar de wetten van het denken. Hierdoor sluit
Heymans echter andere verklaringsmogelijkheden uit. Men zou zieh namelijk ook
kunnen afvragen, aldus Jelgersma, of het denken niet wordt bepaald door de wetten

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 40-41, 'Wat is toch mijn bedoeling, wanneer ik B
na A waarnemende zeg, dat A de oorzaak is van B? Dit dunkt mij, dat ik verwacht, dat een
volgende waarneming van A, waar en wanneer ook gedaan, weder gevolgd zal worden door
de waarneming van B. En of ik nu spreek van de verwachling, dat de waarneming van B
overal en altijd op die van A zal volgen of van de verwachting, dat dit noodzakelijk zal
geschieden, dit maakt behalve in duidelijkheid gecn verschil. (....)... het is in iedergeval beter
het woord noodzakelijk en de verwante woorden in een wijgerig betoog niet te gebruiken,
voor zij ecn duidelijk bepaalde wijsgeerige beteekenis hebben gekregen. Tot zoo lang houde
men zieh aan de feiten. ( ) .... de gegevens der ervaring (leeren) ons ten hoogste (zooals
deze zcgl), dat verschillende verschijnselen regelmatig samengaan of elkaar opvolgen, of om
ons juistcr uit te drukken: dat verschillende verschijnselen regelmatig achtereenvolgens
worden waargenomen '
• * cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 41. : - : ,
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van versc/ii/nse/en; of, dat er geheel andere wetten zijn die zowel het denken als de
verschijnselen bepalen. Jelgersma concludeert dat Heymans' formulering er toe leidt
dat de verschijnselen bij voorbaat als onlosmakelijk met het denken opgevat moeten
worden. E6n en ander brengt Jelgersma tot de conclusie dat het filosofische
causaliteitsvraagstuk neutraal moet worden geformuleerd, en wel als volgt': /ioe is
Aer /e ve/vfc/aren, rfai de voors/e//mgen in o/is en de versc/ii/nse/en, die wy terec/jf
o/te/i o/irec/i/e 6«i/e/i ons p/aar5e«, zic/i ric/ifen naar overee/itom^tige weHe«? Of
anders geformuleerd: /ioe i5 /ief /e vent/are«, dar o/ize verwacnfing omfre/i/ de
toeto/ns/ige opee/i vo/giwg onzer waar«e/winge/j door de ervaring öevesiigd word/?*

onzer caKsa/e overtujg/ngen
Heymans had geconcludeerd dat het ontstaan van causale overtuigingen niet verklaard
kon worden door Hume's hypothese van voorstellingsintcnsiteit en door associatie.
Jelgersma grijpt deze conclusie aan om het tegendeel aan te tonen.

Een associatie tussen waanie/m'/zge/i kan al ontstaan, zo betoogt Jelgersma, als
men in enkele gevallen heeft waargenomen dat een bepaald verschijnsel na een
bepaald ander verschijnsel is opgetreden. In zulke gevallen spreekt men nog niet over
'oorzaaifc'en 'gevo/g'. Dit gebeurt pas nadat de waarnemingen van die verschijnselen
Aer/iaa/de/i/Vt in deze//de orde elkaar zijn gevolgd, waardoor ook een vaste associatie
tussen zulke waarnemingen is ontstaan. Hieruit mag men echter niet concluderen
dat de waarrtetfimg van het ene verschijnsel altijd leidt tot de gedac/ife dat het tweede
verschijnsel bestaat. Het optreden van zo'n associatie is namelijk afhankelijk van
de mate waarin aan bepaalde voorwaarden is voldaan; dat wil zeggen, g«/?.rtige
ottj-rtandig/ieden. Deze voorwaarden houden bijvoorbeeld in dat de waarneming van
het eerste verschijnsel duidelijk moet zijn, dat deze waarneming iemands
belangstelling heeft en dat het denken niet door andere dingen in beslag wordt
genomen die het vormen van zo'n associatie zouden verhinderen/ Onder zulke

. ; r*O'f'".•!'•

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 41-42, 'Door de formule van den heer Heymans
toch schijnt een bepaalde oplossing van dat probleem, ik zeg niet geponeerd, maar gesugge-
reerd te worden. Deze oplossing n.l. als het ccn oplossing mag heeten; dat de zoogenaamde
verschijnselen in de buitenwereld in den grond der zaak niet anders zijn dan voortbrengselen
van ons denken, die wij ten onrecht buiten onzen geest plaatsen, niets anders dan de voorstel-
lingen zelve, waarmede het denken de bedoelde wetten verbindt. Immers door te poneeren dat
de verschijnselen zieh richten naar de wetten van het denken, schijnt men de beide andere
verklaringen, dat of het denken zieh rieht naar de wetten der verschijnselen, of denken en
verschijnselen beide zieh richten naar wetten die van eiders komen, bij voorbaat uit te sluiten
en daardoor bij voorbaat de verschijnselen van hun zelfstandigheid tegenover het denken te
berooven.'

-cf. Jelgersma, D.G. (1891),op. cit. p. 42. ^ '• •>•
' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 46, 'Wanneer ik een verschijnsel B een enkele

maal na een ander verschijnsel A waarneem kan er voorzeker tusschen deze waarnemingen
een associatie ontstaan. (...) Ik heb nog niet te doen met wat ik oorzaak en gevolg noem. Eerst
wanneer deze waarnemingen herhaaldelijk in dezelfde orde op elkandcr gevolgd zijn, ( ) zal
deze die vastheid verkrijgen, welke noodig is om ons de beide verschijnselen A en B oorzaak
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voorwaarden zal de waarneming van een bepaald verschijnsel, die bovendien met
gecn enkele andere waarneming associatief verbonden is, altijd tot de gerfac/»/e aan
een bepaald ander verschijnsel leiden. Als de gH/is//ge omsrandig/jeden gelijk blijven,
dan is het o/imoge/y'Ä: om de gedac/tfe aan het tweede verschijnsel door de gedae/ile
aan een ander verschijnsel te verdringen. Hierdoor wordt de gedac/i/e aan het tweede
verschijnsel onontkoombaar. Deze onontkoombaarheid of onverme/ig/jaar/iew/ i/t
/ief 6<?»vM5ßy/i van zo'n gedachte is bovendien het kenmerk voor het werkelijk bestaan
van iets waar die gedachte betrekking op heeft. Jelgersma concludeert dat deze theorie
een verklaring biedt voor het feit dat men een bepaald verschijnsel als de oorzaaA:
van een bepaald ander verschijnsel beschouwt, als de waarneming van het eerste
verschijnsel in alle gevallen wordt gevolgd door de waarneming van het tweede
verschijnsel.' Met andere woorden: het ontstaan van causale overtuigingen is te
verklaren in termen van associatie.

ten gevo/ge von
Heymans had betoogd dat men afwijkingen op coexistentiewetten mogelijk acht;
dit in tegenstelling tot uitzonderingen op successiewetten. In het eerste geval zoekt
men net zolang naar een herformulering van een successiewet, totdat de waargenomen
uitzonderingen weer in overeenstemming zijn gebracht met zo'n wet. Bovendien gaat
men er bij de successie van verschijnselen van uit dat daaraan wetten ten grondslag
liggen die algemeen gelden en absoluut zeker zijn. Een uitzondering op een
coexistentiewet accepteert men daarentegen als een gegeven. Jelgersma stelt daar
tegenover dat er vee//?it«c/er verse/«'/ is in het get/rag bij afwijkingen van coexistentie-
en successiewetten dan Heymans denkt.

Jelgersma gaat in zijn tegenargumentatie uit van dezelfde voorbeelden die
Heymans in de Sc/iete had gegeven: het voorbeeld van een kalfjc met vijf poten en
dc werking van een medicijn.

Als men, zo betoogt Jelgersma, bij de geboorte van een kalfje de kop waarneemt,

en gevolg te doen noemen. Dit wil niet zeggen, dat in ieder geval de waarneming van A
gevolgd zal worden door de gedachte aan B als bestaande. Dat zal slcchts gebeuren onder
gunstige omstandigheden, d.i. wanneer de waarneming van A duidelijk genoeg is, wanneer zij
voldoendc belangstelling bij mij opwekt en ik er dus mijn aandacht op vestig en wanneer er
geen andere dingen in mijn geest gebeuren, die de werking der bestaande associatie verhinde-
ren.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 46-47, 'In die gunstige omstandigheden evenwel
zal de gedachte aan B altijd bij ons opkomen en wanneer werkelijk de waarneming A met
geen enkele andere waarneming geassocieerd is behalvc met die van B, zal hel ons onmoge-
lijk zijn de gedachte aan B door gepaste middelen (d.i. bij het blijven bestaan derzelfde
günstige omstandigheden) door die aan cenig ander verschijnsel te verdringen. Deze gedachte
zal derhalve die onvernietigbaarheid in ons bewustzijn bezitten, waarvan wij boven gezien
hebben, dat wij ze beschouwen als het kenmerk van de gedachte aan iets, dat werkelijk
beslaat. Deze beschouwingswijze is (....) geschikt om het feit te verklaren dat wij A de
oorzaak van B noemen, wanneer de waarneming van het eene verschijnsel zonder uitzonde-
ring gevolgd wordt door die van het andere,....' , „ , , .,.„, ,.,.,.,. r v ••!..: . , , , , ! •
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dan verwacht men het legelijk bestaan van een lichaam met vier poten. En: als men
herhaaldelijk heeft waargenomen dat ccn bepaald medicijn leidt tot het verdwijnen
van ziekteverschijnselen, dan verwacht men dat bij gelijke omstandigheden de
ziekteverschijnselen zullen verdwijnen. Tot dusver is er geen verschil tussen beide
soorten wetten. Immers, de verwachting dat er een lichaam met vier poten zal volgen
is sterker dan de verwachting dat de ziekteverschijnselen verdwijnen.' Als het kalfje
echter vijf poten blijkt te hebben, dan is hiervan het gevo/g dat men nagaat of men
in dit geval werkelijk de kop van een kalfje heeft waargenomen. Het blijkt, zo betoogt
Jelgersma, dat zowel de voorste/Zwig van de kop van het kalf als de voors/e/Zing van
het lichaam met vijf poten onontkoombaar zijn. Deze uitzondering op de
coexistentiewet dat kalveren doorgaans vier poten hebben, brengt hem tot de
constatering dat de associate tussen de kop van het kalf en het lichaam met vier poten
wordt verzwakt.^

Jelgersma vraagt zieh vervolgens af /ioe /A /ny n« (za/) gec/rage/i tegenover c/e
success/ewe;? Als een medicijn dat voorheen altijd bleek te werken niet leidt tot het
verdwijnen van bepaalde ziekteverschijnselen, dan is hiervan het eerste gevolg dat
men denkt dat het hier om een ander medicijn gaat. Als dat niet zo is, dan zal men
vervolgens nagaan of het inderdaad gaat om gelijksoortige eerder waargenomen
ziekteverschijnselen. Zo'n onderzoek wordt echter bemoeilijkt, omdat men zieh in
dat geval niet kan verlaten op andere waar/iemüige/i, maar alleen op /imVi/im/igen
aan vroeger gerfa/ie waarne/Mwige/i. In tegenstelling tot actuele waarnemingen zijn
herinneringen veel minder onontkoombaar; bovendien kan men herinneringen
moeilijk verifieren. Men kan er daarom nooit zeker van zijn dat het inderdaad om
dezelfde soort ziekteverschijnselen gaat en dat de voorstelling daarvan onontkoom-
baar is. Deze omstandigheid maakt het vrijwel onmogelijk om vast te stellen of een

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 49-50, 'Als ik den levenden kop van een kalf
waarneem, verwacht ik als (e gelijk daarmee bestaande te zullen waarncmen een lichaam met
vier pooten; en als ik na het gebruik van een zeker geneesmiddel een aantal keeren bepaalde
ziekteverschijnselen heb zien verdwijnen, verwacht ik bij dezelfde ziekteverschijnselen na het
gebruik van hetzelfde middcl, dat deze verschijnselen wederom zullen verdwijnen. Tot zoover
geen verschil of verschil in het voordeel der coexistentiewetten, omdat in het eerste geval,
mijn verwachting een lichaam met vier pooten te zullen zien, sterker is dan mijn verwachting,
dat de ziekte zal genezen in het Iweede.'

• cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 50, 'Nu zie ik echter dat het kalf vijf pooten heeft.
Wat zal daarvan het onmiddellijk gevolg zijn? ( ) ...ik ga oogenblikkelijk onderzoeken of ik
werkelijk een kalfskop en niet den kop van een of ander mij onbekend monster heb waargeno-
men. Het zal mij blijken dat de voorstelling van den kalfskop weerstand biedt aan alle gepaste
pogingen om haar uit mijn bewustzijn te verdrijven. Evenzoo met het na den kalfskop
waargenomen lichaam met vijf pooten. Ook van dc voorstelling daarvan kan ik mij door
gepaste middelen niet onldoen. En het gevolg van dit alles kan geen ander zijn, dan dat de
associatie tusschen den kalfskop en het lichaam met vier pooten, de coexistentiewet, zooals de
heer Hey mans haar heeft genoemd, iets van hare vastheid verliest.' -••• •« •••'••• ; '• ••••a
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bepaalde herinnering betrekking heeft op iets dat werkelijk heeft bestaan.' Hieruit
leidt Jelgersma af dat er hier geen con/7/cf bestaat tussen de success/ewer en een
voorste///ng die in hoge mate onontkoombaar is. In dit geval gaat het namelijk om
een voorstelling die deze eige/isc/iap //i vee/ geri/iger graaa* roe/tomf. Dit betekent
echter niet dat de successiewet, opgevat als een vaste associatie, zwakker wordt. Het
implicecrt wel dat men door de uitzondering op de successiewet veel minder
zekerheid heeft of de voor5re///>ige« van vroegere z/eA:fegeva//ert een vroegere
werAe/yWieia' representeren.' Met andere woorden: in beide gevallen betreft het vaste
associates tussen twee voorstellingen. In het geval van een coexistentiewet betreft
het twee voorstellingen die in gelijke mate onontkoombaar en daarom in gelijke mate
zeker zijn. In het geval van een successiewet zijn beide voorstellingen echter niet
in gelijke mate onontkoombaar. Het verschil tussen beide soorten wetten betreft
daarom alleen een gradueel verschil in zekerheid ten aanzien van het werkelijk
bestaan van iets waar een bepaalde voorstelling betrekking op heeft.

Het verschil tussen beide soorten wetten kan worden verklaard door Art
/H/ia'a/Me/itee/e om/ersc/ie/a* tussen de ivaar/te/n//ige/t van successieve verschijnselen
en die van verschijnselen welke tegelijkertijd bestaan. Waarnemingen zijn in beginsel
successief, zo betoogt Jelgersma. 'Coexistentie' schrijft men alleen toe aan
versc7iyw.se/en of aan voorwerpen, als men deze ook in een o/ngeAreerrfe vo/gorde
kan waarnemen. Het waarnemen van (afwijkingen van) regelmatigheden van
coexistentie betrcft bovendien doorgaans voorwerpe/i of ver.sc/iy/i.se/ert die Wyvem/e
va/i aarrf zijn, en zij kunnen door directe waarncming herhaaldelijk worden

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 50-51, 'Na het gebruik van het gewone geneesmid-
del blijven de ziekteverschijnselen bestaan, die ik vroeger steeds zag verdwijnen. Wat zal
daarvan het gevolg zijn? Vooreerst twijfel ik aan dc gelijkheid van het thans gebruikle
geneesmiddel met het vroeger gebmikte. Herhaald gebruik van hetzelfde met meer zorg
gereed gemaakte geneesmiddel is echter in Staat dien twijfel bijna geheel weg te nemen.
Daarna evenwel zal ik de ziekteverschijnselen, die zijn blijven bestaan, nog eens onderzoeken
om, zoo mogelijk, te constateeren of ik werkelijk met dezelfde verschijnselen te doen heb als
vroeger. De middelen, die mij voor dat onderzoek ten dienste staan, zijn echter zeer onvol-
doende. Het zijn niet, als bij den kalfskop en het lichaam met vijf pooten, andere waarne-
mingen, maar herinneringen aan vroeger gedane waarnemingen. Herinneringen nu hebben
nooit die onvcrnictigbaarheid in hei bewustzijn, die een kenmerk is van waarnemingen. ( )
De onmogelijkheid nu om in dit geval een dergelijk onderzoek in te stellen en zoo te
constateeren of mijn herinneringen ( ) der vroeger waargenomen ziektegevallen juist en
volledig zijn, zal beletten, dat de voorstelling dier ziektegevallen die onvernietigbaarhcid in
mijn bewustzijn verkrijgt, welke haar voor mij maakt tot een symbool eener verleden
werkelijkheid.'

* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 134-135, 'De successiewet komt dus niet, zooals in
het vorige geval de coexistentiewet, in conflict met een voorstelling, die de grootst mogelijke
mate van onvernietigbaarheid in het bewustzijn bezit, maar met een voorstelling, aan welke
die eigenschap in veel geringer graad toekomt. En het gevolg zal zijn, dat niet de successie-
wet, de uitdrukking eener zeer vast in onzen geest gewortelde associatie, een gedeelte van die
vastheid verliest, maar dat wij met minder groote zekerheid onze voorstellingen der vroegere
ziektegevallen beschouwen als vertegenwoordigers eener vroegere werkelijkheid.'
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geverifieerd, zoals in het voorbeeld van de geboorte van het kalfje. 'Successie' schrijft
men daarentcgen alleen toe aan verschijnselen als zij nief in een o/nge£eerrfe vo/gorde
waargenomen kunnen worden; het betreft in zulke gevallen gefeeurtenissen; dat wil
zeggen, verschijnselen die gee"n blijvend karakter hebben. Bovendien is het in zulke
gevallen onmogelijk om door directe waarneming regelmatigheden van successie
herhaaldelijk te verifieren, omdat bepaalde voorstellingen die op associalieve wijze
metbepaalde andere voorstellingen met elkaarzijn verbünden gedeeltelijkbetrekking
hebben op eerdere en daardoor moeilijk te verifieren waarnemingen, zoals in het
voorbeeld van de werking van het medieijn.' Jelgersma concludeert dat met
bovenstaande argumentatie /je/ geringe versc/n7 /« gerfrag tegenover we«e/i va/i
successze en va/i coemfe/i/ie vo/Ao/we/i (is) ver£/aarrf.*

Kortom: het verschil in gedrag kan men verklaren door er van uit te gaan dat de
onontkoombaarheid van een voorstelling het kenmerk is voor het werkelijk bestaan
van iets waar zo'n voorstelling betrekking op heeft en door uit te gaan van dezelfde
associatiewetten die het ontstaan van causale overtuigingen verklaren. Het verschil
tussen beide soorten wetten betreft de mate van zekerheid die men daar aan
toeschrijft. Bij coexistentiewetten is het immers mogelijk om door actuele waar-
neming direct te verifieren of een voorstelling betrekking heeft op iets wat werkelijk
bestaat. Het criterium om te bepalen of een voorstelling betrekking heeft op iets wat
werkelijk bestaat is de mate van onontkoombaarheid van zo'n voorstelling in het
denken. Bij successiewetten is deze verificatie minder goed mogelijk, omdat de
voorstellingen die zo'n wet door associatie met clkaar verbindt voor een deel berusten
op herinncringen aan eerdere waarnemingen. Omdat zo'n verificatie minder goed
mogelijk is, zijn successiewetten ook moeilijker te weerleggen.

AI met al: Heymans' opvatting dat men de wetten van successie en coexistentie
niet kan verklären in termen van associatie acht Jelgersma door bovenstaande
argumentatie weerlegd.

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. eil. p. 51-52, 'Ik zie geen ander dan een zoodanig, dat
een noodzakelijk gevolg is van het fundamentele onderscheid hetwelk bestaat tusschen
waarnemingen van opeenvolgende en van te gelijk bestaandc verschijnselen. Wij moeten niel
vergeten, dat onze waarnemingen zelf altijd opcenvolgend zij; dat wij alleen verschijnselen of
van voorwerpen zeggen kunnen, dat zij te gelijk bestaan; dat wij dit doen, wanneer wij die
verschijnselen of voorwerpen ook in omgekeerde volgorde kunnen waarnemen; en dat wij aan
den anderen kant die verschijnselen opcenvolgend noemen, welke niet in omgekeerde
volgorde kunnen waargenomen worden. Vocgt men hicrbij de omstandigheid, dat regel-
matigheden, en dus ook onregelmatigheden van coexistentie, meestal waargenomen aan
voorwerpen, d.i. aan verschijnselcn van blijvenden aard en daardoor aan herhaaldc controle
door waarneming onderworpen zijn; terwijl regelmatigheden van successie worden waargeno-
men bij gebeurtenissen, d.i. bij verschijnselen van nict-blijvenden aard, waarbij herhaalde
controle door waarneming daarom alleen reeds onmogelijk is, omdat het eerste lid der
betrekking tot het verledene behoort.'

-cf. Jelgersma, D.G. (1891), op.cit. p. 52. ^,<>«.A.^. ,: .-••,•; ••> - . „ / • >-.^

246



Heymans' oplossing van het psychologische causaliteitsvraagstuk
Heymans was er van uitgegaan dat het causale denken verklaard kan worden door
de overtuiging a priori dat het werÄe/yA: bestaa/ide onveranderlijk is. Echter, zo vraagt
Jelgersma zieh af, war fts) Zier da« toc/i e/gen/yA, »vaarvan (T/ey/nans) zegf, rfar Aef
werAe/yA: ftestaaf?' Of: wat verstaat Heymans onder de notie 'werAre/y/t oestaawde'?
Heymans had geantwoord, aldus Jelgersma, dat de notie VerA:e/yA: Z>ertaa«rfe'
neerkomt op de notie 'a//es war onverartder/yA: «'. Jelgersma vindt dit merkwaardig,
en hij stelt daarom voor om de notie 'werAe/yA: fces/aa/ide' te vervangen door de notie
van het 'o/ivera/ider/yA:e'.' Met andere woorden: de formulering dat het werkelijk
bestaande onveranderlijk is, moet vervangen worden door de formulering dat het
onveranderlijke onveranderlijk is; hetgeen betekent dat de overtuiging a priori dat
het werkelijk bestaande onveranderlijk is niet meer is dan een tautologie.

Heymans was ook van mening dat Hamiltons hypothese de algemeengeldigheid
en zekerheid van natuurwetenschappelijke principes kon verklaren. Als men een
aantal malen heeft vastgesteld dat een bepaald deel of e/e/nenr uit een veelheid van
gevallen onveranderlijk blijkt te zijn, dan vat men dat element op als een representatie
van het weze/j der d«ige/i. Omdat een bepaald element onveranderlijk blijkt te zijn,
onderstelt men dat dit ook zo zal zijn in gevallen die men nog niet heeft waar-
genomen. Specifieke natuurwetenschappelijke principes worden door ervaring
gevonden. Zulke wetten kunnen echter alleen algemeen geldig en zeker zijn doordat
men de overtuiging a priori bezit dat de verschijnselen berusten op iets wat niet
verändert: het werkelijk bestaande.

Met deze redenering kan Jelgersma niet uit de voeten. Kennelijk stelt Heymans
het weze/j o'er dmge« gelijk aan o«vera/zder/y'AAe/rf. Om het weze/i der d/'nge/i te
kennen moet men daarom eerst onderzocken welke dingen onveranderlijk zijn; pas
dan is het mogelijk om de notie 'causaliteit' te gebruiken. Men kan echter alleen door
ervaring vaststellen welke dingen onveranderlijk zijn. Heymans ontkomt er dan ook
niet aan, zo betoogt Jelgersma, om cr van uit te gaan dat men door ervaring specifieke
natuurwetten vindt, zoals het principe van bchoud van arbeidsvermogen, het
traagheidsbeginsel en het principe van behoud van materie. Bovendien moet Hey-
mans erkennen dat zulke wetten niet mder inhouden dan hypothesen die worden
toegepast op verschijnselen die zijn waargenomen, omdat zij ontslaan zijn op grond

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 54.
* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 54, 'Wanneer iemand met eenige nadruk verklaart,

het als een gewichtige waarheid te beschouwen, dat het causale denken product is van de
apriorische overtuiging, dat hel werkelijk bestaande onveranderlijk wezen moet, schijnt het
mij niet onbillijk hem in de eerste plaats te vragen, wat het dan toch eigenlijk is, waarvan hij
zegt, dat het werkelijk bestaat. Antwoordt hij, dat hij dit zegt van alles, wat onveranderlijk is,
dan staan bij een oogenblik verblufl over dit antwoord, maar eindigen toch met hem te
verzoeken, dan in het vervolg liever niet te spreken van het werkelijk bestaande, maar van het
onveranderlijke.'
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van het vermögen tot Wtyve/frfe O55ocwf/e5; een eigenschap van het denken die ook
tot het ontstaan van de causa/i'tei'tewe/ heeft geleid.'

Men zou er van uit kunnen gaan, zo betoogt Jelgersma verder, dat causafe
overfu/gi/ige/i berusten op de ervaring dat sommige dingen onveranderlijk zijn en
dat men allcen via ervaring te weten kan komen wat onveranderlijk is; bovendien
zou men kunnen onderstellen dat het tvezen rfer rfinge/j op grond van een w///eA:euWge

gelijk is aan het onveranrfer/yA:e. Echter, de feewenVig dat causa/e
berusten op de ervaring dat sommige dingen onveranderlijk zijn, acht

Jelgersma zeer moet/yÄ: fe verrferfigen.* Jelgersma laat dit vervolgens zien aan de
hand van Heymans' eigen voorbeeld. '•. ii•;!

Heymans had betoogd dat het waar/iewien van een bepaalde oorzaak dikwijls
al voldoende is om de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen wat eerder en wat
later is waargenomen weg te nemen en zo te voldoen aan Hamiltons postulaat.
Bijvoorbeeld: een donkere kamer wordt lichter wanneer de kamer met wit papier
wordt behangen. Hierdoor komt datgene wat eerder is waargenomen, de waarneming
van een donkere kamer, ogenschijnlijk in strijd met datgene wat later is waargenomen,
namelijk de waarneming van een lichtere kamer. Op grond van Hamiltons postulaat
moet men er van uitgaan dat de hoeveelheid licht gelijk blijft. Heymans had gemeend
dat de oorzaak van de overgang van donker naar licht op het feit berust dat donkere
gekleurde Stoffen meer licht absorberen dan licht gekleurde Stoffen; zulke Stoffen
kaatsen immers meer licht terug. Omdat het witte behäng meer licht terugkaatst dan
donker behäng, is verklaard dat de kamer lichter wordt. De hoeveelheid licht blijft
constant, maar door het witte behäng gaat er minder licht verloren.

Jelgersma vraagt zieh nu af wat volgens Heymans de oorzaak zou moeten zijn
voor het lichter worden van de kamer. De laatste was er van uitgegaan dat een oorzaak
als een aa/ivu////ig moet worden opgevat van bekende gegevens, waardoor de

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 56-57, 'Nu meen ik en uit het boven aangehaalde
en uit andere plaatscn van het boek van des heeren Heymans te mögen opmaken, dat deze
gecn ander kenmerk van het wezen der dingen kent dan zij onveranderlijkheid. Hij zal dus bij
zijn onderzoek naar het wezen der dingen, dat hij moet kennen om zijn causalileitsbegrip te
kunnen toepassen, moeten beginnen met te zoeken naar de dingen die werkelijk onverander-
lijk zijn. Hoe hij dit anders kan doen dan door ervaring verklaar ik niet te begrijpen, of liever
het komt mij onmogelijk voor dit anders te doen dan door ervaring. (...) Hij zal moelen
toegeven, dat deze beginselen (het traagheidsbeginsel, de onvernietigbaarheid der stof en de
wet van arbeidsvermogen) slechts onderstellenderwijze op verschijnselen kunnen worden
toegepast, waarbij zij niet zijn waargenomen, maar dat wij gedwongen worden deze onder-
stelling te maken door dezelfde eigenschap van onzen geest, door de eigenschap n.l. om
blijvendc associatics in zieh op te nemen, waardoor wij tot de causaliteitswet gekomen zijn.'

* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 57, 'Nu is het evenwel niet onmogelijk toe te
geven, dat wij slechts door ervaring kunnen weten, wat onveranderlijk is en dat het schijnbaar
apriorische van onze ovcrtuiging, dat het wezen der dingen onveranderlijk is, een gevolg is
van de willekeurige definitie: het wezen der dingen = het onveranderlijke, terwijl men toch
blijft beweren, dat onze causale overtuigingen berusten op de door ervaring verkregen kennis,
dat enkcle dingen onveranderlijk zijn. Maar ook deze bewering is zeer moeilijk te verdedi-
gen.'
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ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen wat eerder en wat later is waargenomen wordt
weggenomen. Het aanwijzen van een oorzaak heeft als doel aan te tonen dat de
oft/ec/e/i van een eerdere en een latere waameming niet meer strijdig zijn met elkaar.
In het geval van het lichter worden van de kamer kan de oorzaak, of de aa/ivu/ftng
van de reeds feeAende gegevews, worden waargenomen. Echter, Jelgersma legt
Heymans de woorden in de mond dat de oorzaak van het lichter worden van de kamer
er op neerkomt dat er meer licht in de kamer is. Jelgersma acht dit antwoord
onmogelijk, omdat het lichter worden van de kamer gelijk is aan het feit dät er meer
licht in de kamer is. Hij vraagt zieh dan ook af »vaf (wy da« in d/7 geva/) de oorzaa*
van /ie/ /ic/jfer worden der Äawier noewen? De oorzaak hiervan is dat wit behäng
de e/ge/wc/zap heeft meer licht terug te kaatsen; dit acht Jelgersma de enig mogelijke
verklaring. Deze verklaring wordt door hem voldoende geacht, omdat herhaaldelijk
is waargenomen dal witte voorwerpen meer licht terugkaatsen dan donkere. Het witte
behäng wordt als de oorzaak voor het lichter worden van de kamer beschouwd. Door
herhaalde waarneming is er in de gees; of het denken een vasfe associate ontstaan
tussen de t/idraA: van //c/if en de terugkaatsing daarvan. Heymans' onderstelling dat
een oorzaak moet worden opgevat als een toevoeging aan eerder bekende gegevens,
waardoor de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen wat eerder en wat later is
waargenomen wordt weggenomen, acht Jelgersma daarom overbodig; bovendien
leidt zij tot merkwaardige conclusies. Immers, als men van Heymans' definitic van
'oorzaak' zou uitgaan, dan zou men moeten aannemen dat er een identiteit bestaat
tussen het absorberen van licht door donkere Stoffen en het terugkaatsen van licht
door lichter gekleurde Stoffen; dat wil zeggen, absorptie van licht = terugkaatsing
van licht. In de natuurkunde zoekt men echter oorzaken van meer e/emen/a/re/i e/i
abs/raefe« aard. Een (toenmalige) natuurkundige verklaring van hetzelfde
verschijnsel zou, aldus Jelgersma, uitgaan van bewegingen van moleculen. Een
natuurkundige zou de oorzaak van het feit dat er meer licht in de kamer is niet
verklaren door aan te nemen dat er meer ethermoleculen worden tcruggekaatst, want
dit is het feit zelf dät er meer licht is. Neen, een natuurkundige zoekt de oorzaak alleen
in moleculaire bewegingen. Als men van Heymans' definitic van 'oorzaak' zou uitgaan,
dan zou men moeten onderstellen dat moleculaire bewegingen in een bepaalde stof
op ecn bepaalde plaats en in een bepaalde tijd identiek zijn met de toename van de
bewegingen van ethermoleculen; dat wil zeggen, dat de moleculen van een stof gelijk
zouden zijn aan ethermoleculen die zieh bovendien op een andere plaats en in een
andere tijd bevinden. Met gevoel voor understatement acht Jelgersma dit een wel
zeergewaagde betver/Vig.' -• , .,-.••

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 58-59, 'Wat noemen wij dan in dit geval de
oorzaak van het lichter worden der kamer? Mij dunkt niets anders dan de eigenschap van het
witte behangsei om het daarop vallend licht terug te kaatsen. En wij leggen ons bij die
verklaring neer, niet omdat door die eigenschap de schijnbaar verbroken identiteit tusschen
objeeten van vroegere en latere waarnemingen wordt hersteld. Dan immers zou men het
opnemen van het licht door donker gekleurde en het terugkaatsten daarvan door witte
voorwerpen voor identisch verklaren. Maar wij doen dit in het dagelijksch leven, omdat wij
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Samengevat: allereerst constateert Jelgersma dat de door Heymans onderstelde
overtuiging a priori dat het werA:e/yÄ: bes/oande onveranderlijk is, neerkomt op een
tautologie. Immers, Heymans had de notie Wrtte/y£ feesiaa«de' gelijk gesteld met
W/es war OAiverander/y/: /s\ Vervolgens wijst Jelgersma er op dat Heymans had
ondersteld dat het wezen der d/ngen wordt uitgedrukt in bepaalde wetenschappelijke
principes. Ook had Heymans het Wze« rfer d/ngen' gelijk gesteld met 'o/iverander///&-
«etd\ Wat onveranderlijk is kan men echter alleen te weten komen door ervaring,
aldus Jelgersma. Op grond van ervaring worden bepaalde wetenschappelijke prin-
cipes geformuleerd; zulke principes zijn slechts hypothesen die via associatie tot
stand komen. Ten slotte: Heymans' omschrijving van de notic 'oorzaak' verklaart niet
wat men 'oorzaken' noemt, en zij leidt bovendien tot onacceptabele conclusies.

Een en ander brengt Jelgersma tot de algemene conclusie dat Heymans ax/owia
en de/?m7/e door elkaar haalt. De overtuiging a priori dat het werkelijk bestaande
onveranderlijk is, had hij als een axioma opgevat. Hierop had hij de opvatting laten
berusten dat het de functie van het zoeken naar oorzaken is om de ogenschijnlijke
strijdigheden tussen wat eerder en later wordt waargenomen weg te nemen: «er
nersfc//e/i van de äfenft'teä ft/ssc/ie/i de oft/ec/e« rfer eerdere en /a/ere waanie/m/igen.
Jelgersma wijst er echter op dat Heymans per definitie de notie Vie/ weze/i der dingen'
gelijk steh met de notie van het 'onveronder/yÄe', en dat hij hier bovendien op een
tegenstrijdige manier gebruik van maakt. Enerzijds hanteert hij deze definitie namelijk
om er door ervaring achter te komen wat onveranderlijk is; anderzijds gebruikt hij
dezc definitic ook als een axiomatische waarheid om vast te stellen wat onveranderlijk
is. Bovendien acht Jelgersma Heymans' theorie onloereikend om het verschijnsel
dat men 'oorzaak' noemt te verklaren.' Kortom: Heymans' theorie biedt geen oplossing

lallooze maken hebben waargenomen, dat voorwerpen, die op ons den indruk van wit
maakten, het licht terugkaalsten en donkcr gekleurde voorwerpen niet; omdat er dus in onzen
geest een vaste associatie bestond lusschen den indruk van wit en de terugkaatsing van licht.
( ) Laien wij onderstcllen, dat hij (de natuurkundige) zijn verklaring zoo volkomen
mogelijk is. Dat hij het geheele verschijnsel lemggebracht heeft tot bewegingen van en
botsingen lusschen aethermoleculen en lichaamsmoleculen. Wat is dan voor hem de oorzaak
van het meerdere licht, dat wij in de met wit papier behangen waamemen? Vindt hij die in de
meerdere aethcrtrillingen die teruggekaatst worden? Deze zijn wederom, zoo ik mij niet
bedrieg, dat meerdere licht zelf, De oorzaak van dat licht zoekt ook hij in de eigenschappen
van het witte behangsei, d.i. in de moleculaire beweging daarin; en het schijnt mij een zeer
gewaagde bewering te zeggen, dat deze identiek zijn met meerdere aethertrillingen, d.i. met
andere bewegingen van andere moleculen op een andere plaats en in een anderen tijd.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 64-65, 'Wij hebben in het bovenstaande gezien,
dat de causalitcitstheoric van den heer Heymans, zijn bewering dat wij oorzaak noemen een
zoodanige aanvulling van de reeds bekende gegevens, dat daardoor de schijnbaar verbroken
identiteit tusschen de objecten van vroegere en latere waarnemingen wordt hersteld, in de
eerste plaats berust op het verwarren van axioma en defintie. Hij definieert het wezen der
dingen als het onveranderlijke en wil door ervaring te weten komen, wat onveranderlijk is; en
aan den anderen kant wil hij van de definitie, dat het wezen der dingen onveranderlijk is,
gebruik maken als van een axiomatische waarheid om te constateeren, wat onveranderlijk is.
Verder hebben wij gezien, dat zijn theorie, afgezien zelfs van deze begripsverwarring, het
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van het psychologische causaliteitsvraagstuk. r,t
Echter, zo vraagt Jelgersma vervolgens af, woarvan is zy aan in staaf we7 een

op/ossi/ig fe geve/i e« war /s Aare fce/eeAen/s voor /ie< causa/e a"e/i£en?' Heymans'
axioma dat het tverfe/i/& Destaartde onveranderlijk is, kan men, zo betoogt Jelgersma,
alleen gebruiken als een oplossing van het psychologische causaliteitsvraagstuk door
het niet als axioma te bcschouwen, maar alleen als een a*e/J/ii/ie of als een
ervarMigswaar/ie/rf a"ie zegf rfa/ fcepaa/de zaA:e« o/jvermei/g6aar zy/i. Hij wijst er
nogmaals op dat de onontkoombaarheid of de on vernie/Zgbaar/jeia' in /ief 6ewus/zy>i
van een voorstelling in het denken het kenmerk is voor het werkelijk bestaan van
iets waar zo'n voorstelling betrekking op heeft. De onontkoombaarheid van
voorstellingen in het denken en de associate vormen het fundament van het causale
denken. Omdat men een voorstelling die niet verändert opvat als een voorstelling
die aan zichzelf gelijk blijft of raWi/tsc/i is /nef z/c/i ze//, kan men er van uitgaan dat
zo'n voorstelling een werkelijkheid representeert die onveranderlijk is of een
werkelijkheid a7e ü/e/i/üc/i is wjef zic/i ze//. De overtuiging dat een bepaalde
voorstelling die onveranderlijk en onontkoombaar is ook een werkelijkheid
vertegenwoordigt die onveranderlijk is, is daarom slechts een psyc/io/og/scAe
u/fc/ruMt/ig van Heymans' rfe/mirie dat het iver£e/y£ oes/aa/ide gelijk is met het
o/jvera/i</e/7y*e.* Met andere woorden: de notie 'werkelijk bestaande' komt voor
Jelgersma op niets anders neer dan het besef of de beleving dat iets werkelijk bestaat.

Causale axioma's verklaard door associatie
Jelgersma betoogt verder dat ook Heymans' causale axioma's door associatie verklaard
kunnen worden. Beide denkers staan op dit punt lijnrecht tegenover elkaar. Heymans
had gesteld dat alleen Hamiltons hypothese, volgens welke men het causale denken
alleen zou kunnen verklaren met behulp van het postulaat dat men er a priori van
overtuigd is dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is, causale axioma's kan
verklaren. Jelgersma wil daarentcgen aantonen dat de vier axioma's die Heymans

verschijnsel, dat wij oorzaak noemen en dat zij dus geroepen is te verklaren, niet eens
bespreekt '

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 65.
* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 66, 'Voor zoo ver de theorie van Heymans niets

anders wil zijn dan een definitie, vindt zij daarbij haar plaats. Wij zagen daar nl. dat wij aan
een voorstelling werkelijkheid toeschrijven, als wij haar door gepast middelen niet kunnen
wijzigen of vernietigen, d.i. geheel of gedeeltelijk uit ons bewustzijn verdrijven en dat dit de
grondslag is, waarop door middel van associatie het causale denken wordt opgebouwd. Daar
wij nu een onveranderd blijvende voorstelling als identisch met zieh zelf herkennen en
beschouwen als representant eener met zieh zelf identische werkelijkheid, is dit toekennen
van realiteit aan een voorslelling die dcze onvernieligbaarheid in het bewustzijn bezit, de
psychologische uitdrukkiiig voor de definitie, dat het werkelijk bestaande het onveranderlijke
i s . ' - • - V j 1 < ; , r . , : . , . ; .<• • ! * . v j ^ , , - . . " , . . . , . ! - > ( . ; , . . , • • ; • . . • , < . , • ;
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had genoemd door associatie verklaard kunnen worden.' ;,•H. .1 «g*
Jelgersma leidt uit zijn eigen definitie van de nolie Wrte/yA/iewf - opgevat als

de ononlkoombaarheid van een voorslelling in het denken - af, dat een bepaald gevolg
o/i/nM&fe//i/£ optreedt na het optreden van een bepaalde oorzaak. Dit is het eerste
causale axioma dat in termen van associatie verklaard kan worden. Immers, zolang
een voorsfe////ig van een oorzaak onontkoombaar blijkt te zijn, schrijft men daar
werkelijkheid aan toe; dit gebeurt totdat deze voorste//mg wordt afgewisseld door
een voorsfe//«ig van gevolg. Als de voorstelling van een oorzaak niet onontkoombaar
zou zijn, dan zou men daaraan ook geen werkelijkheid toeschrijven. Hierdoor zou
namelijk het fundament worden ontnomen aan de op associaf/e gebaseerde
verwachting dat een voorstelling van een oorzaak leidt tot de voorstelling van een

Het tweede causale axioma dat Heymans had genoemd kwam er op neer dat het
gevolg «ooffea/te/yA optreedt na een bepaalde oorzaak. De notie 'noodzakelijkheid'
kan men in termen van associatie verklaren, zo betoogt Jelgersma. Immers, als
'noodzakelijkheid' er op neerkomt dat men na het optreden van een voorstelling van
e"6n bepaalde oorzaak (zeg: een A) uitsluitend een voorstelling van een bepaald
gevolg (zeg: een B) verwacht, dan houdt dit niet meer in dan dat een A uitsluitend
met een B wordt geassocieerd. Als 'noodzakelijkheid' inhoudt dat men een B altijd
na het optreden van een A verwacht, dan betekent dit niets anders dan dat er een
vaste associatie tussen een A en een B is. Als men 'noodzakelijkheid' echter niet opvat
als een voorstelling van het denken, maar als een feit dat het altijd volgen van een
B na een A buiten het denken bestaat, dan betreft dit niet het psychologische, maar
juist het filosofische causaliteitsvraagstuk.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 66, 'Voor zoover echter deze theorie iets meer wil
zijn dan een definitie, nl. een ervaringswaarheid, die zegt dat bepaalde zaken (....) onvernie-
tigbaar zijn, vindt zij een zeer beperkte toepassing (....) bij de zoogenaamde causale axioma's.
(...) Het niet verklaard worden dezer axioma's door de associatieleer van Hume was het
tweede nog onbesproken hoofdargument van Heymans legen de door die leer gegeven
oplossing van het psychologische causaliteitsprobleem.'

* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 67, 'Het volgen der werking op de oorzaak wordt
door de associatieleer volkomen verklaard. Heymans bedoelt dan ook het onmiddellijk
volgen. Dil volgt echter uit onze definitie van werkelijkheid. Zoolang ik aan de oorzaak
realiteit toeken, is haar voorstelling onder de meer genoemde gunstige omstandigheden
onvernietigbaar in mijn bewustzijn tot op het oogenblik, dat zij wordt afgewisseld door de
voorstelling van het gevolg. Was zij dit niet, dan zou de oorzaak haar realiteit verliezen en de
associatie, waardoor wij het gevolg verwachten, haar reden om te werken.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 67, 'Bedoelt men met noodzakelijkheid het feit, dat
wij na A geen enkel ander gevolg verwachten dan B, dan zegt men met dil woord niets anders
dan dat A met geen enkel ander gevolg geassocieerd is dan met B. Bedoelt men er mede, dat
ik niet alleen nu, maar altijd, zoolang mijn dcnkwijze onverandcrd blijft, B na A zal verwach-
ten, dan constateert men het blijven bestaan der associatie, zoolang zij bestaan blijft. Wil men
eindelijk daarmede zeggen, dat niet als voorstelling in mij, maar als feit buiten mij B steeds
op A volgt, dan houdt men zieh bezig met het philosophische causaliteitsprobleem en niet met
het psychologische, dat wij op het oogenblik behandelen.'
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Heymans' derde en vierde axioma's hidden in dat het gevolg /ogiscn uit de oorzaak
kan worden afgeleid, en dat oorzaken en gevolgen zieh als gelijksoortig en
gelijkwaardig tot elkaar verhouden. Jelgersma acht de logische afleiding van een
gevolg uit een een oorzaak alleen mogelijk, als men bewegingsverschijnselen opvat
als bewegingen van moleculen: feeweg/«g der ,s/o/dee///es e"n als men daar de drie
eerder genoemde natuurkundige principes op toepast: de wet van behoud van materie,
de wet van behoud van energie en het traagheidsbeginsel; de kennis van zulke
principes is op grond van ervaring tot stand gekomen. Als Hamiltons postulaat wordt
opgevat als een ervarz>igswaa/7ieid, en niet als een overtuiging a priori, dan kan
daarmee het gevolg getalsmatig worden uitgedrukt. Jelgersma is overigens echter
van oordeel dat deze twee laatste axioma's noch met het psychologische noch met
het filosofische causaliteitsvraagstuk iets te maken hebben.'

Jelgersma concludeert op grond van bovenstaande argumenten dat de eerste twee
axioma's geheel door associatie verklaard kunnen worden, terwijl het derde en het
vierde axioma voortvloeien uit de ervanngswaar/ietd dat het werkelijk bestaande
onveranderlijk is. De laatste axioma's zijn bijgevolg ook gebaseerd op ervaring,
waardoor zij in principe niet als axioma's opgevat kunnen worden.^ Hiermee verwerpt
Jelgersma Heymans' opvatting dat de causale axioma's a priori zouden zijn. Kortom:
d/7 a/7es gevoegd 6y /ie/ voorgaande is, wee/i /Ar, vo/doende to/ rec/irvaard/g/Vig van
/ie/ oordee£ da/ men oan de f/ieorie va« //ami/ton en //ey/nans voor de op/assing
der ej'gen/yA;e caw.sa/i/e//5pro&/eem n/'e/ /ie/ mins/e en voor de op/oss/ng van
daarmede sa/wennangeHdeproD/ewjeH sfec/its een zeer gering gew/c/i/ Ara/i

Heymans' oplossing van het filosofische causaliteitsvraagstuk
Jelgersma vatte het filosofische causaliteitsvraagstuk op als de vraag noe ne/ (is) Ze
verMare/i, da/ o/ize ca«.sa/e vertvac/m'ngen door de ervar/ng fceves/igd worden. Of,
zoals hij dit vraagstuk aan het einde van zijn artikel formuleert: /ioe is /ie/ /e verA/aren,
da/ er i/i de 6u/Zen were/a" 6e/reM/nge/i oes/aan, fceanZwoordende aa/i de oe/re/c&ngen

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 67-68, 'Wat de mogelijkheid betreft de werking
logisch af te leiden uit de oorzaak of liever uit de oorzaak en den voorafgaanden tocstand,
waarin door deze verandering wordt gebracht, deze mogelijkheid bestaat slechts, voor zoo ver
wij de verschijnselen beschouwen als bewegingen van stofdeeltjes en bij die beschouwing
daarop toepassen de drie ervaringswaarheden, die wij genoemd hebben de onvernietig-
baarheid der stof, het traagheidsbeginsel en de wet van behoud van arbeidsvermogen. Het
beginsel, dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is, hetwelk de heer Heymans wil maken
tot het fundament onzer causale overtuigingen, heeft daarom, als ervaringswaarheid be-
schouwd, groote waarde voor de quantitatieve bepaling der werking, ofschoon het met de
eigenlijke causaliteitsproblemen (....) rechtstreeks niets te maken heeft.'

* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 68, 'Het blijkt dus, dat deze causale axioma's voor
een gedeelte door de associatietheorie volkomen verklaard worden, voor een gedeelte, voor
zoover zij gelden, gevolgen zijn van de ervaringswaarheid, waaraan Heymans apriorische
zekerheid wil toekennen, en die hij beschouwt als den grondslag onzer causale overtuigingen.'

'cf. Jelgersma, D.G. (1891),op. cit. p. 68. . . . . . . .

253



«i o«5?' Ook het filosofische causaliteitsvraagstuk kan, zo betoogt Jelgersma, door
associatie worden verklaard. Als men van mening is dat dit kan, dan gaat men er
echter doorgaans ten onrechte van uit dat er causale relaties of fcefreM/ngen in de
externe werkelijkheid of ftu/tewH'ereW bestaan die geleid hebben tot het ontstaan
van zulke relaties in het denken. Jelgersma acht dit antwoord onvoWoe/ide, omdat
de causale relaties in het denken altijd relaties in de externe werkelijkheid betreffen
die vroeger bestonden. En, hoe kan men er zeker van zijn dat de causale relaties die
vroeger bestonden gelijk zullen zijn aan zulke relaties in de toekomst? Waaraan
ontleent men de zekerheid dat zulke relaties niet veranderen? In Jelgersma's woorden:
wette ze*er/ietd /lebften wy nu, dar die feeireAAwge/i in de foe/:oms/ <feze//tfe zi///en
zy/j afa zy' in Aer ver/ede/i waren ?* Hij acht het onmogelijk dat men hierover ooit
zekerheid kan vcrkrijgen. Men kan alleen onderstellen dat de causale relaties in de
externe werkelijkheid onveranderlijk zijn; daarom is het slechts een hypothese dat
zulke relaties niet veranderen. Zo'n hypothese heeft een sc/iyn&aar ax/o/wafisc/i
fajraArfer, aldus Jelgersma, omdat men causafe verwac/i/tnge/i heeft, die in het denken
of bewusfzy'n onontkoombaar zijn. Door deze onontkoombaarheid ontstaat er een
voorsre//tng va/i een gevo/g, en op grond van deze onontkoombaarheid wordt aan
het voorwerp waar zo'n voorstelling betrekking op heeft werX:e/yA/ieid toegeschreven.
Dit betekent dat men genoodzaakt wordt aan te nemen dat er onveranderlijke causale
relaties in de externe werkelijkheid bestaan. Met een steek onder water naar Heymans
merkt hij op dat deze op/055/ng o/ivoWoende (möge) sc/jynen aan een geesf, d/e van
de /nefap/iyi/c/ ge/eerd nee// öui/e/i^porig nooge e/sc/ien fe sfe//en.' Toch acht
Jelgersma zijn eigen oplossing praMsc/i en weren.se/iappe/yA: zeer vo/doende. Het
blijft echter slechts een hypothese die in beginsel door ervaring kan worden weerlegd.*

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 70.
' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 70, 'Wanneer wij de oplossing van het psychologi-

sche causaliteitsprobleem, die de associatieleer geeft, aanvaarden, schijnt het antwoord voor
de hand te liggen. Men is geneigd te antwoorden: omdat de betrekkingen in ons ontstaan zijn
onder den invloed der buitenwereld, en dus beantwoorden aan daarin bestaande betrekkingen;
daarom moeten ook omgekeerd de betrekkingen in ons beantwoorden aan die, welke in de
buitenwereld bestaan. Het is echter niet moeielijk, het onvoldoende daarvan in te zien.
Immers, betrekkingen in ons beantwoorden aan betrekkingen in dc builenwereld, die in het
verleden bestonden. En welke zekerheid hebben wij nu, dat die betrekkingen in de toekomst
dezelfde zullen zijn als zij in het verleden waren?'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 71.
•* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 71, 'Ik kan niet inzien, dat wij daaromtrent eenige

zekerheid hebben, noch ook hoe wij daaromtrent eenige zekerheid kunnen krijgen. Er blijft
ons dus naar mijne overtuiging niets anders over dan de onveranderlijkheid dezer betrekkin-
gen in de buitenwereld (niet die van de buitenwereld of van de geheele wereld zelf, zooals de
heer Heymans wil) onderstellen. Haar schijnbaar axiomatisch karakter krijgt deze onderstel-
ling door het bestaan der causale verwachtingen en door de onvernietigbaarheid in het
bewustzijn, die ten gevolge daarvan de voorstelling van een gevolg onder gunstige omstan-
digheden bezit. Daardoor kennen wij aan het voorwerp van die voorstelling werkelijkheid toe
en worden dus gedwongen die onderstelling te maken. En deze oplossing möge onvoldoende
schijnen aan een gcest, die van de metaphysici geleerd heeft buitensporig hooge eischen te
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Jelgersma vraagt zieh ten slotte af we//te n« efe op/ossi/jg für), c/ie de /leer //ey/na/is
iw/geven van /ie/p/iz/osop/i/sc/ie causa/iVe/fsproft/ee/H? Hij laat hier meteen op
volgen dat het zeer /woeie/yA: ts op rfeze vraag ee/i öepaa/rf anfwoorrf /e geven.'

Met drie argumenten tracht Jelgersma Heymans' oplossing te ontkrachten. Het
eerste argument moet aantonen dat Heymans' oplossing tot contradicties leidt. Met
zijn tweede argument wil Jelgersma duidelijk maken dat er zelfs geen sprake kan
zijn van een filosofisch causaliteitsvraagstuk als van Heymans' oplossing zou worden
uitgegaan. Het derde tegenargument is bedoeld om de genadeslag toe te brengen aan
Heymans' opvatting dat overtuigingen a priori in beginsel nooit kunnen veranderen.
Deze drie tegenargumenten worden in het navolgende toegelicht. ^,

Heymans had betoogd dat alleen de overtuiging a priori dat het werkelijk
bestaande onveranderlijk is een oplossing kan bieden voor het psychologische
causaliteitsvraagstuk. Deze overtuiging a priori implieeert echter niet noodzakelijk
dat het werkelijk bestaande inderdaad onveranderlijk is. De oplossing voor het
filosofische causaliteitsvraagstuk zou kunnen worden gevonden in Kants hypothese
van de subjeetiviteit van tijd, aldus Heymans.

Jelgersma grijpt allereerst Heymans' vermoeden aan in welke richting de oplossing
van het filosofische causaliteitsvraagstuk gezocht zou moeten worden, om te
concluderen dat dit nergens toe leidt. Wederom neemt Jelgersma het voorbeeld van
het verklaren van het lichter worden van een kamer als uitgangspunt voor zijn
argumentatie. Eerder had hij al opgemerkt dat men uit Heymans' definitie van
'oorzaak' moet afleiden dat in diens termen een natuurwetenschappelijke verklaring
hiervan ncerkomt op het onderstellen dat er een identiteit zou mocten bestaan tussen
moleculen die wat aard en tijd-ruimtelijke positie betreft totaal verschillend zijn. Als
Heymans consequent zou zijn geweest, dan had hij niet alleen de su6/ectivite<7 van
tijd en ruimte moeten onderstellen, maar ook de su6/ec/{w7ei7 van materie en
beweging. Dit zou betekenen dat de voors/e//z'/igen van materie en beweging geen
betrekking hebben op iets in de externe werkelijkheid. Heymans was echter van
mening dat materie en beweging deel uitmakcn van het ivezen iier omgert, en daardoor
los van voorstellingen zouden bestaan.^ Z/erfaar ee/i aer ve/e /ogiscAe /egmrtry'<#g/te-

waar/oe zy/i /eer /iem o/iver/nyde/yA: voer// . ., , .• . . ^ ^ , ,,

'! i-

stellen aan onze kennis, zij is praktisch en welenschappelijk zeer voldoende. En het is, dunkt
mij, geoorloofd de hypolhese, waarop zij steunt, te beschouwen als de meesl zekere hypolhe-
sen, waarop het gebouw der menschelijke kennis is opgetrokken, totdat de ervaring ons van
hare onjuistheid heeft overtuigd.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891),op. cit. p. 71. ;. ,_.^ .. : ' ,,«v • .
* cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 72, 'Hieruit volgt, dunkt mij, dat het voor deze

opvatling noodig is de subjektiviteit aan te nemen niel alleen van ruimte en tijd, maar ook van
stof en beweging m.a.w. te beweren, dal er in de wcreld buiten ons niets aan onze voorstel-
lingen van stof en beweging beantwoordt. En deze beide bchooren toch voigens Heymans
wegens haar onverandcrlijkheid tot het wezen der dingen.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 72. . - • - , . . , . .
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Echter, zo luidt Jelgersma's tweede tegenargument, als men zou onderstellen dat
de externe werkelijkheid inderdaad onveranderlijk zou zijn, een onvera«(/er/yA:e
wereW/nomftfe; dat wil zeggen, een werkelijkheid die onafhankelijk zou bestaan van
subjectieve voor5re///>ige/i van tijd, ruimte, materie en beweging; en, als men
bovendien zou onderstellen dat deze werkelijkheid waar de notie 'tijd' geen betrekking
op heeft zieh in allerlei vormen aan mensen zou voordoen, zoiafe/t wy rfa« jets d/'c/iter
zyn fcy de op/oss/ng va/i ne/ p/ii/osop/iisc/ie caMsa//7e/f.spro/j/eem ? Afy t/««A:r, neen.'
Als men namelijk uitgaat van Heymans' oplossing, dan is er helemaal geen sprake
van een filosofisch causaliteitsvraagstuk. In dat geval wordt de notie 'causaliteit'
immers betrokken op een externe werkelijkheid die onveranderlijk is, en kan er geen
sprake zijn van causaliteit omdat de notie 'causaliteit' alleen betrekking heeft op
verandering. Men zou ook van mening kunnen zijn dat het filosofische causaliteits-
vraagstuk verband houdt met voors/e//j>igen van Zier sufcyecf die te maken hebben
met >verAe/yMe«d!svoors/e///ngen. Zulke voorstellingen kan men onderscheiden van
verwacMflgsvoors/e/Z/nge/i die men in verband met het psychologische causaliteits-
vraagstuk tracht te verklären. In dit geval, zo concludeert Jelgersma, beschouwt de
/wetop/iys/cas van ne/sys/eem //ey/nans causale relaties tussen werA:e/y£.svoors/e/-
/j/ige/i op een analoge wijze als de p/»7osop/i«c/ie rea/tsf causaliteit in de externe
werkelijkheid opvat, namelijk als werÄe/yMeK/svoors/e/Zingen die sy/n6o/e/i zijn
voor de onveranderlijke causale relaties in de externe werkelijkheid.^ Met andere
woorden: in het eerste geval is er ge'e'n sprake van een filosofisch causaliteitsvraag-
sluk, en in het tweede geval zou dit vraagstuk betrekking hebben op voorstellingen
van onveranderlijke causale relaties die los van zulke voorstellingen zouden bestaan.

Jelgersma's laatste tegenargument betreft een beslissende onderstelling van a/fe
m/>! o/ffieer/Lanf/flflrtsc/jep/H/osop/je/i/ Zij moeten zieh namelijk afvragen, aldus
Jelgersma, /ioe (gi/) weef, dar i£ /norge/i «og wi /ie/ 6ez/f za/zy/i van rf/e apr/orac/ie

aaf t/eze worge« nog /n stoof za/ zyn o/ myne cai/sa/e verwac/U i/ige/i

j i -; i i .v:^-i-->'»•

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 72.
' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 72-73, 'Dat dus de wereld buiten ons in werkelijk-

heid dgn onveranderlijke wereldmonade was, waarin niets beantwoordde aan onze voorstel-
lingen van ruimte en tijd, stof en beweging. En dat daarnaast 6än of meerdere subjeeten
bestonden (....), waarin zieh deze werkelijkheid in een veelheid van vormen uitdrukt. Zouden
wij dan iets dichter zijn bij de oplossing van het philosophische causaliteitsprobleem. Mij
dunkt, neen. Immers, of dit probleem bestaat niet voor de voorstanders dezer opvatting,
omdat het betrekking heeft op een causaliteit in de wereld buiten ons, en omdat deze wereld
onveranderlijk is en dus geen causaliteit toelaat. Of het probleem heeft betrekking op een
soort voorstellingen van het subject, die men in onderscheiding van de verwachtingsvoorslel-
lingen, waarmede hei psychologische causaliteitsprobleem zieh bezig houdt, werkelijkheids-
voorstellingen zou kunnen noemen. En dan Staat de metaphysicus van het systeem Heymans
tegenover de causaliteit tusschen voorstellingen juist zoo als de philosophische realist
tegenover de causaliteit in de werkelijkheid, waarvan de werkelijkheidsvoorstellingen voor
hem Symbolen zijn.'

'cf. Jelgersma, D.G. (1891),op. cit. p. 73. . „ . . . ,
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/e verA/are/j.' Jelgersma beseft dat deze vraag hun zeer o/iz/zi/ifg en zeer JfceZ/erscA
in de oren zal moeten klinken; loch acht hij deze vraag relevant. De kantiaans
georienteerde filosofen zullen namelijk bij de oplossing van het psychologische
causaliteitsvraagstuk genoodzaakt zijn te onderstellen dat de menscne/yte gees/
onveranderlijk is; dit naar analogie van de pni/osop/itsc/i rea/is/ die bij de oplossing
van het filosofischc causaliteitsvraagstuk moet onderstellen dat causalc relaties in
de externe werkelijkheid onveranderlijk zijn.* Jelgersma concludeert dat zijn laatste
argumentatie derhalve leidt tot het volgende keuzeprobleem: aan a*en eenen &an/
OHS, 6y a"e toepassmg c/er associa/ie/eer, een op/o55<ng va« nef /wyc/io/ogisc/ie en
een /jy/ra/ne/isc/ie op/ossi/ig van ne/ p/i//o5op/i/sc/ie causa/j/e/fsproWeeffj; en aa«
rfen anderen Ä:n«/ (.....) van ne/ /?syc/io/og/sc/ie /?roWee/n een /rypof/ie/tsc/ie en van
ner /7/i//osop/ii5c/ie geen op/oss/ng. Zelfverzekerd zegt Jelgersma ten slotte: ze//s
wia'/e/i er een/ge grona* was /ie/ rf//e/n/na zoo re s/e//en, ZOM a*e itei« nie/ /wy/

De hoofdlijnen van Jelgersma's kritiek op Heymans komen op het volgende neer.
Jelgersma's belangrijkste kritiek op Heymans' formuleringen van het psychologische
en filosofische causaliteilsvraagstuk is dat daarbij geen neutrale, feitelijke beschrijving
werd gegeven; dit geldt vooral voor de formulering van het filosofische causaliteits-
vraagstuk. Omdat Heymans er zonder meer van uitging dat vcrschijnselen zieh richten
naar de wetten van het denken, liet hij impliciet al zijn eigen oplossing van dit
vraagstukdoorschemeren en hij sloot daarmee ten onrechte andere verklaringsmoge-
lijkheden bij voorbaat uit.

Tegenover Heymans'conclusie dat Hume's hypothese van voorstellingsintensiteit
en associatie causale overtuigingen niet kan verklaren, steh Jelgersma dat het
tegendeel het geval is. Hij is van oordeel dat door herhaalde waarneming associaties
in het denken ontstaan die geleidelijk een permanent of onontkoombaar karakter
krijgen. Tussen de waarnemingen van bepaalde verschijnselen ontstaan vaste
associaties, waardoor de gedachte aan een bepaald verschijnsel onontkoombaar zal
leiden tot de gedachte aan een bepaald ander verschijnsel.

Jelgersma acht zijn eigen associatieleer voldoende om het onderscheid tussen
successie- en coexistentiewetten verklaren. In tegenstelling tot Heymans is hij van

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 74.
• cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 73-74, 'Mochten enkelen, die niet geheel bevangen

zijn door de vooroordeelen van hun systeem, haar werkelijk ernstig overwegen, dan zullen zij,
ik twijfel er niet aan, tot de conclusie komen, dat zij zelfs in dit gunstigste van alle denkbare
gevallen gedwongen zijn voor de oplossing van het psychologische causalitcitsprobleem de
onveranderlijkheid van den menschenlijken geest te onderstellen, evenals de realist gedwong-
en is de onveranderlijkheid te onderstellen van de betrekkingen in de buitenwereld, wanneer
hij het philosophische causaliteilsprobleem wil oplossen.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1891), op. cit. p. 74.
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oordeel dat er tussen beide soorten wetten slechts een gradueel verschil in zekerheid
bestaat die daar aan wordt toegeschreven. De zekerheid die aan een coexistentiewet
wordt toegeschreven berust op actuele waarneming, waardoor direct geverifieerd
kan worden of een voorstelling betrekking heeft op iets wat werkelijk bestaat. Het
waarnemen van uitzonderingen op zo'n wet kan er toe leiden dat de associatie die
in zo'n wet wordt uitgedrukt zwakker wordt. Bij successiewetten is zo'n verificatie
minder goed mogelijk, omdat de voorstellingen die zo'n wet door associatie met elkaar
verbindt voor een deel berusten op herinneringen aan eerdere waarnemingen. Omdat
verificatie in dat geval minder goed mogelijk is, zijn successiewetlen ook moeilijker
te weerleggen en zullen de associaties die zulke wetten betreffen ook minder snel
verzwakt kunnen worden. Net zoals het verschil in readies op deze beide soorten
wetten door associatie kan worden verklaard, is het volgens Jelgersma mogelijk om
causale axioma's door associatie te verklaren.

Jelgersma is van mening dat Heymans' oplossing van het psychologische
causaliteitsvraagstuk onvoldoende is. Een fundamentcel element in zijn kritiek op
deze oplossing is dat Heymans er ten onrechte van uitgaat dat de overtuiging a priori
dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is als een axioma opgevat moet worden.
Jelgersma acht dit echter gcen axioma, maar slechts een definitie: het werkelijk
bestaande is gelijk aan het onveranderlijke. Bovendien gebruikt Heymans deze
definitie op een tegenstrijdige manier. Hij wil namelijk met behulp er van door
ervaring te weten komen wat onveranderlijk is, maar tegelijkerlijd beschouwt hij
deze definitie als een axiomatische waarheid om vast te stellen wat onveranderlijk
is. Men zou Heymans' definitie alleen als een waarheid kunnen opvatlen die berust
op de ervaring dat bepaalde zaken niet zouden vergaan of onvernietigbaar zouden
zijn. Dit sluit aan bij de Jelgersma's opvatting over de onontkoombaarheid van
voorstellingen; door deze onontkoombaarheid wordt aan datgene waar een
voorstelling betrekking op heeft werkelijkheid toegeschreven. Heymans' definitie
dat het werkelijk bestaande gelijk is aan het onveranderlijke kan men daardoor
herformuleren in psychologische termen.

Ook het filosofische causaliteitsvraagstuk kan door associatie worden verklaard.
De voorstelling van een gevolg is onontkoombaar, waardoor men aan datgene waar
deze voorstelling betrekking op heeft werkelijkheid toeschrijft. Dit belekent dat men
genoodzaakt wordt om de hypothese te formuleren dat er onveranderlijke causale
relaties in de externe werkelijkheid bestaan. Ten slotte merkt Jelgersma over
Heymans' oplossing van dit vraagstuk op dat deze tot contradicties leidt. Er is zelfs
in het geheel geen sprake van zo'n vraagstuk als men uit zou gaan van Heymans'
oplossing. Bovendien berust Heymans' oplossing op de onderstelling dat de struetuur
van het denken in beginsel onveranderlijk is, hetgeen echter nog maar de vraag is.
Al met al zijn deze argumenten voor Jelgersma doorslaggevend om te concluderen
dat het psychologische causaliteitsvraagstuk door associatie kan worden verklaard,
en dat tocpassing van de associatieleer leidt tot een hypothetische oplossing van het
filosofische causaliteitsvraagstuk -~ - • - - - - • ..,,.™,..
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Men kan allercerst constateren dat Jclgersma's ontstaansbenadering van het
causaliteitsvraagstuk aansluit bij de benadering van Opzoomer, Van der Wijck en
Huet, hetgeen duidelijk blijkt uit zijn uitgangspunt dat dit vraagstuk door ervaring
en associatie kan worden verklaard.

Terecht merkt Jelgersma op dat in Heymans' formulering van het filosofische
causaliteitsvraagstuk implicict een bcpaalde oplossing wordt gesuggereerd, namelijk
het onderstellen van a priori elementen in het denken. Hierdoor sluit Heymans ten
onrechte andere oplossingsmogelijkheden bij voorbaat uit.

Jelgersma's poging om causale overtuigingen inclusief de causale axioma's
consequent door associatie en ervaring te verklaren, en niet door het onderstellen
van elementen a priori, heeft in tegenstelling tot Heymans' hypothese het voordeel
van de betrekkelijke eenvoud. Waar Heymans' in filosofische problemen komt om
Hamiltons postulaat te rechtvaardigen, kent Jelgersma's benadering zulke problemen
niet.

Ten slotte: de argumentatiestrategie van Jelgersma is er op gericht aan te tonen
dat Heymans' oplossing van het psychologische en filosofische causaliteitsvraagstuk
problematisch is. Hieruit leidt Jelgersma echter niet zonder meer af, dat daarom beide
vraagslukken door associatie verklaard moeten worden. Hij doet namelijk veel moeite
om met een directe argumentatie aan te tonen dat de associatieleer inderdaad een
eenvoudiger hypothese is en dat die leer minder filosofische hoofdbrekens oplevert
dat Heymans' theorie.

iv. 8. HEYMANS'POLEMIEK MET JELGERSMA

De kritiek van Jelgersma op Heymans' opvatting dat men principieel anders zou
reageren bij afwijkingen van successie- en coexistentiewelten, is de lont in het kruitvat
die een polemiek tussen beide denkers doet ontbranden. Op het cersle gezicht lijkt
dit vrecmd. Immers, Jelgersma had tal van bezwarcn tcgen Heymans' causaliteitsleer
aangevoerd die op het oog veel fundamenteler schijncn. Men kan zieh daarom
afvragen waarom Heymans juist in dit element van Jelgersma's uitvoerige kritiek
een twistappel zag.

Een verklaring hiervoor kan zijn dat Heymans betoogd had dat regelmatigheden
van successie of successiewetten niet de enige vorm van regelmatigheid in de natuur
zijn, omdat er ook regelmatigheden in de natuur worden aangetroffen die alleen het
samengaan van verschijnselen betreffen: regelmatigheden van coexistentie of
coexistcntiewetten. De readies bij uitzonderingen op successiewetten zouden
principieel anders zijn dan die bij uitzonderingen op coexistentiewetten; uitzonde-
ringen op een coexistentiewet zou men zonder meer als een gegeven accepteren,
terwijl men uitzonderingen op een successiewet zelfs onmogelijk zou achten. In het
laatste geval zoekt men net zolang totdat uitzonderingen op de regel in overeenstem-
ming zijn gebracht met de successiewet. Heymans had hier uit afgeleid dat men bij
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de successie van verschijnselen wetten onderstelt die algemeen gelden en absoluul
zeker zijn. Bovendien had hij geconcludeerd dat men de algemeengeldigheid en
absolute zekerheid van successiewetten niet kon verklaren door associatie; alleen
Hamiltons hypothese achtle hij hiertoe in Staat. Tegenover Heymans' opvatting had
Jelgersma gesteld dat de readies bij uitzonderingen op beide soorten wetten veel
minder van elkaar verschillen dan Heymans had gemeend. Het verschil berust op
het graduele verschil in de verificatiemogelijkheid om te bepalen of de voorstellingen
die deze wetten door associatie met elkaar verbinden betrekking hebben op iets dat
werkelijk bestaat. Voorstellingen die een coexistentiewet met elkaar verbindt, kan
men door actuele waarneming verifieren, terwijl een deel van de voorstellingen die
een successiewet met elkaar verbindt, berust op herinnering. Het verschil tussen beide
soorten wetten komt daardoor slechts neer op een verschil in de mate van zekerheid
die men er aan toe kan schrijven. * Jri<,n5^JuiK*;vjr!:m M r-.Hli.jU-«•{ «srujjJiifiisM

De opvattingen van Jelgersma en Heymans over successie- en coexistentiewetten
staan lijnrecht tegenover elkaar. Jelgersma denkt zulke wetten te kunnen verklären
door associatie en ervaring. Omdat beide soorten wetten berusten op associatie en
ervaring kan men er slechts een relatieve zekerheid aan toeschrijven. Heymans meent
daarentegen dat successiewetten algemeen gelden en absoluut zeker zijn, waardoor
het onmogelijk wordt om zulke wetten op associatie en ervaring te laten berusten.
Om de algemeengeldigheid en absolute zekerheid te verklaren, acht Heymans het
daarom noodzakelijk elementen a priori te onderstellen. Ook hier treft men overigens
wederom de tegenstelling aan tussen een ontstaansbenadering en een geldigheids-
benadering.

Het is daarom geen wonder dat Heymans er kennelijk veel aan gelegen is om
zijn geldigheidsbenadcring tegenover Jelgersma's ontstaansbenadering te "redden".
Hij doet dit al in het tweede deel van Gesetze um/£/e/ne/ite, dat in 1894 verschijnt.

Successie- en coexistentiewetten
In hei tweede deel van Gesetze u/K/£/e/ne/ite betoogt Heymans dat Jelgersma er van
uit was gegaan dat bij coexistentiewetten verschijnselen tegelijkertijd of beurtelings
worden waargenomen. Bij successiewetten worden de gevolgen altijd na het optreden
van de oorzaken waargenomen. Een coexistentiewet wordt gekenmerkt door een
associatieve band tussen twee verschijnselen (zeg: een A en een B). Als in plaats
van een B een ander verschijnsel (zeg: een C) tegelijkertijd of beurtelings met een
A wordt waargenomen, dan leidt dit er noodzakelijk toe dat de eerder ontstane
associatieve band tussen een A en een B zwakker wordt.' Het kenmerk van een

' cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 365-366, 'Man könnte darauf hinweisen, dass
coexislirende Erscheinungen gleichzeitig oder abwechselnd, Wirkungen dagegen nur nach
den Ursachen wahrgenommen werden. Wenn demnach ein Coexistenzgesetz eine Ausnahme
erleidet, indem, statt des zumeist mit A verbundenen B, eine andere Erscheinung Bl
wahrgenommen wird, so müsse das gleichzeitige und dauernde Gegebensein der
Wahrnehmungen A und Bl nothwendig die frühere Association zwischen A und B merklich
schwächen...'
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successiewet is dat een waarneming van een B doorgaans volgt nadat men een A
heeft waargenomen. Op hct moment dat men in plaats van een B een C na een A
waarneemt, is de actuele waarneming van een A reeds verdwenen. De successiewet
'een C volgt nadat men een A hceft waargenomen' komt daardoor niet in strijd met
een actuele waarneming van een A, maar alleen met de herinnering aan een A. Het
waarnemen van de uitzondering C leidt daardoor in tegenstelling tot het waarnemen
van een uitzondering op een coexistentiewet niet tot een verzwakking van de
associatieve band tussen een A en een B; dat wil zeggen, alleen de intensiteit van
de overtuiging dat een A werkelijk aan een C is vooraf gegaan wordt zwakker. De
overtuiging dat de successiewet 'een B volgt nadat men een A heeft waargenomen'
blijft ook bij het waarnemen van een uitzondering op deze regel onaangetast, aldus
Heymans' parafrase van Jelgersma's argumentatie.'

Heymans formuleert vervolgens twee argumenten tegen Jelgersma's redenering
die moeten aantonen dat de overtuiging dat causale wetten of successiewetten zeker
zijn niet afhangt van de sterkte van een associatief verband tussen oorzaak en gevolg.

Heymans wijst er allereerst op dat Jelgersma's redenering onderstelt dat de
oorspronkelijke associatie tussen coexisterende verschijnselen sterker moet zijn
geweest dan de associatie tussen successieve verschijnselen. Immers, als door een
actuele strijdige waarneming de associatieve verband van een coexistentiewet zwakker
wordt dan door een herinnering die daarmee in strijd is, moet een actuele waarneming
die zo'n wet bevestigt deze associatieve band ook sterker maken dan een herinnering
die daarvoor een bevestiging vormt. Dit impliceert, aldus Heymans, dat Jelgcrsma
met zijn verklaring van hct geringe verschil tussen beide soorten wetten met de ene
hand iets geeft wat hij met de andere hand weer terugneemt. Hoe dit ook zij, het
laatste acht Heymans echter niet de kern van de zaak. Zijn tweede tegcnargument
is namelijk principieler: het waarnemen van een uilzondering op een coexistentiewet
of een successiewet heeft weinig invloed op de mate van zekerheid van datgene waar
zulke wetten betrekking op hebben: de mwrge/io/ne/j /ei/e/i. Het verschil in de
readies op beide soorten wetten komt er op neer dat men bij het waarnemen van
een uitzondering op een successiewet met zekerheid onderstelt dat de niet-
waargenomen omstandigheden moeten verschillen van eerdere niet-waargenomen
omstandigheden; bij het waarnemen van een uitzondering op een coexistentiewet

' cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 366, '....wenn dagegen ein Causalgesetz eine
Ausnahme erleidet, indem statt des zumeist nach A eintretenden B eine andere Erscheinung
Bl zur Wahrnehmung gelangt, so sei im Momente der letzteren Wahrnehmung A bereits
entschwunden, das Gesetz gerathe demnach nicht mit der gegenwärtigen Wahrnehmung von
A, sondern bloss mit der Erinnerung an A in Widerstreit, und es werde demnach weniger die
associative Verbindung zwischen A und B, als die Vorstellung des entschwundenen A
geschwächt; d.h. also nach der Hume'schen Theorie: nicht unser Glaube an die Allgemeinheit
des Gesetzes, sondern unsere Überzeugung dass wirklich ein A dem Bl vorhergegangen sei,
erleide eine Intensitätsverminderung.'
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onderstelt men dat niet.' Als men bijvoorbeeld een witte raaf zou waarnemen, dan
accepteert men het feit dat zulke raven kennelijk bestaan. Deze uitzondering op een
coexistentiewet vormt derhalve geen aanleiding voor verder onderzoek naar
veranderde omstandigheden. Als men echter een uitzondering op een causale wet
of een successiewet waarneemt, dan gaat men cr daarentegen van uit dat er iets in
de omstandigheden veranderd moet zijn. Bijvoorbeeld: als een medicijn dat altijd
bij hoofdpijn heeft geholpen niet blijkt te werken, dan leidt dat er niet toe dat men
twijfelt aan het feit dat men hoofdpijn heeft of heeft gehad. Deze uitzondering op
de regel leidt echter wel tot het vermoeden dat bijvoorbeeld de aard van het waargeno-
men verschijnsel - de hoofdpijn - anders moet zijn dan men aanvankelijk dacht.

Jelgersma was van mening, zo betoogt Heymans verder, dat het verschil in reactie
bij uitzonderingen op coexistentie- en successiewetten uitsluitend komt door een
gradueel verschil in de sterkte van de associatieve verbanden. Als men echter van
een gradueel onderscheid tussen beide soorten wetten zou uitgaan, dan leidt herhaling
van het proces dat ten grondslag ligt aan het optreden van uitzonderingen er toe dat
de associatieve band geleidelijk verzwakt wordt; ook al zou een uitzondering op een
successiewet niet leiden tot een verzwakking van de associatieve band, dan gebeurt
dat wel als men vele uitzonderingen waarneemt. Echter, zo vraagt Heymans zieh
retorisch af, als velc malen blijkt dat een bcpaald medicijn niet blijkt te werken, denkt
men dan dat zulke processen niet worden beheerst door algemeen geldige wetten?
Neen: bij het waarnemen van uitzonderingen op de successiewet dat een bepaald
medicijn hoofdpijn verdrijft, gaat men op zoek naar omstandigheden die er toe geleid
kunnen hebben dat het medicijn in bepaalde gevallen niet werkt. Kortom: het
waarnemen van uitzonderingen leidt er niet toe dat men twijfelt aan de overtuiging
dat successiewetten of causale wetten algemeen geldig zijn. Hiermee acht Heymans
nogmaals bewezen dat de algemeengeldigheid, en daarom ook de zekerheid van
causale wetten of successiewetten, niet afhangt van de sterkte van een associatief
verband tussen oorzaak en gevolg.^ . , . , , . .,..,,, .,,., ,

' cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 366-367, 'Demgegenüber lässt sich aber erstens
bemerken, dass aus dem nämlichen Grunde die ursprünkliche Association zwischen coexi-
sterenden Erscheinungen auch stärker gewesen sein müsste als diejenige zwischen succe-
direnden Erscheinungen; denn wenn eine widersprechende Wahrnehmung die associative
Verbindung mehr lockert als eine widersprechende Erinnerung, so werden bestätigende
Wahrnehmungen dieselbe auch mehr befestigen als bestätigende Erinnerungen. Zweitens aber
und hauptsächlich scheint auch die Selbstwahrnchmung zu lehren, dass nicht hier der Knoten
liegt. Thatsächlich ist unsere Gewissheit über den wahrgenommenen Sachverhalt nicht
grosser, wenn wir einer Ausnahme von einem Cocxistcnzgesetze als wenn wir einer Aus-
nahme von einem Causalgesetz begegnen; der Unterschied ist bloss der, dass wir von den
zahlreichen nichtwahrgenommenen Umständen in jenem Fall nicht, in diesem aber wohl mit
Zuversicht behaupten, dass sie von den früheren verschieden sein müssen.'

' cf. Heymans, G. (1894), op. cit. p. 367, 'Nach der oben angeführten Erklärung wäre der
Unterschied in unserem Verhalten gegenüber Ausnahmen von Causal- und Coexistenzge-
setzen nur ein gradueller: hier stärkere Lockerung der associativen Verbindung als dort. Ein
gradueller Unterschied lässt sich aber durch Wiederholung des zu Grunde liegenden Processe
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Jelgersma's repliek
Uü de aantekeningen die Jelgersma in zijn eigen exemplaar van he( tweede deel van
Heymans' Gesetze unrff/enienfe maakte, kan worden afgeleid dat hij vasthoudt aan
zijn eerdere kritiek. In 1896 treedt hij met deze kritiek in de openbaarheid, en wel
in het artikel Causa/z/e/f, dat in het rweemaant/e/yfoc/i fi/Vfrc/tn/f verschijnt.

Heymans had, aldus Jelgersma, geconstateerd dat de oorspronkelijke associatie
tussen coexislerende verschijnsclen sterker moet zijn geweest dan de associatie tussen
successieve verschijnsclen. Deze constatering acht Jelgersma volkomen juist, maar
hij beschouwt het niet als cen tegenargument. Het betreft hier immers alleen een
verklaring van het o/tlsftia/i onzer over(«/#/ngen over coexislentie- en successiewet-
ten. Heymans' constatering betreft echter niet het 6/i/Ve/i oes/aan van zulke
ovcrtuigingen, en dat is nu juist wat Jelgersma had willen verklaren. Als er een vaste
associatie van verschijnselen is ontstaan, dan kan deze niet verder worden versterkt
door latere waarnemingen of herinneringen die zo'n associatie bevestigen. Echter,
herinneringen of latere waarnemingen die strijdig zijn met een associatie van
verschijnselen, kunnen de associatie wel verzwakken of zelfs geheel teniet doen;
bovendien wordt een associatie eerder door waarnemingen verzwakt of teniet gedaan
dan door herinneringen. Om een associatie te laten voortbestaan is het daarom nodig
dat er zo min mogelijk waarnemingen of herinneringen zijn die strijdig zijn met zo'n
associatie. Jelgersma concludeert dat successiewetten veel beter aan deze laatste
voorwaarde voldoen dan coexistentiewetten, en dat het daarom veel moeilijker is
om de overtuiging dat bepaalde verschijnselen regelmatig op elkaar volgen teniet
te doen. Dit neemt echter niet weg dat uitzonderingen op een successiewet in beginsel
wel kunnen leiden tot het teniet gaan van zo'n wet; (....,) en drt t$ voWoende o/n
versc/i/Z/ent/gerfrag /ege/iover Miizo/K/ert/ige/i 0/7 s«cce5s/'e-
te Ä / '

ausgleichen: wenn Eine Ausnahme von einem Causalgesetz die Association zwischen
Ursache und Wirkung nicht merklich lockert, so werden doch hundert Ausnahmen es thun.
Gesetz nun dass die oben erwähnte Arznei in hundert weiteren Fälle ihre Wirkung verfehlt,
wird dadurch der Glaube an die absolute Allgemeinheit der diese Processe beherrschenden
Gesetze erschüttert werden? Gcwiss nicht: ich werde einfach schlicssen, dass sich in meiner
Constitution, in der Natur meiner Krankheit, in der Zusammensetzung der Arznei, kurz in den
vorliegenden Umständen, etwas geändert hat, demzufolge jetzt die Krankheitssymptome der
Einwirkung der Arznei widerstehen. Damit scheint abermals bewiesen zu sein, dass der
Glaube an die Ausnahmlosigkeit der causalen Gesetze von der Festigkeit der associativen
Verbindung zwischen Ursache und Wirkung unabhängig ist.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1896a), 'Causaliteil'. In: TYvrc/naa/ufc/f/fcc/i f/yrfsc/ini//, p. 530-531,
'De gemaakte opmerking is volkomen juist, maar ze heeft alleen betrekking op het ontstaan
onzer overtuigingen aan-gaande weiten van coexistentie en sucecssie en niet op haar blijven
bestaan, als ze eens ontstaan zijn. Een bestaande associatie, die eenmaal de noodige vastheid
verkregen heeft, wordt door bevestigende waarnemingen of bevestigende herinneringen niet
telkens weder versterkt. Ze heeft die bevcsliging niet langer noodig. Wel kan ze door
tegenstrijdige waarnemingen of tegenstrijdige herinneringen verzwakt en eindelijk opgeheven
worden. Door de eersten verzwakt in veel hooger mate en opgeheven veel spoediger dan door
de laatsten. Voor haar blijven bestaan is het dus slcchts noodig, dat de tegenstrijdige waarne-
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Deze conclusie sluit overigens aan bij Jelgersma's argument uit 1891 dat een deel
van de voorstellingen die een successiewet met elkaar verbindt, berust op herinnering.
Omdat herinneringen moeilijker zijn te weerleggen dan actuele waarnemingen, is
het daarom minder waarschijnlijk dat de associatie die in een successiewet tot
uitdrukking komt zwakker wordt gemaakt of teniet wordt gedaan.

De kern van Heymans' tweede tegenargument berust, zo betoogt Jelgersma, op
een misverstand: waarm fces/aat rfa« /ief versc/i/7 /ussc/ie/i 0/15 fee/rfer opvaf/i/jg?'
De discussie betrof tot dusvcr specifieke causale wetten of successiewetten: oizowdere
>ve/7ert va« oorzaa* e/t gevo/g. Echter, men dient ook rekening te houden met het
causaliteitsbeginsel: /eder/e/7, /edere ge/JeM/7e/i/s (Viee//,) /jaar ftepaaWe oorzaak
Als men onderstelt, zo betoogt Jelgersma, dat men het psychologische causaliteits-
vraagstuk door associalie kan verklären, dan moet men dit beginsel opvatten als een
ge/zerafoafie van specifieke causale wetten. Met andere woorden: het causaliteitsbe-
ginsel is a posteriori. Heymans gaat er echter van uit dat dit beginsel een apriorisc/ie

is. Als hij spreekt over specifieke causale wetten en de em^/risc/ie verAfo-
daarvan, dan speelt hierbij het dcnkbeeld dat het causaliteitsbeginsel a priori

is op de achtergrond een belangrijke rol; deze opvatting //i/7«e/iceerf Heymans'
cortc/uszeVi namelijk op de volgende manier/ Uit het waarnemen van uitzonderingen
op een bepaalde successiewet leidt Heymans af dat deze specifieke wet daardoor
niet algemeen geldig is. Juist omdat hij er van overtuigd is dat het causaliteitsbeginsel
algemeen geldig en a priori is, is Heymans' eerste gedachte bij het waarnemen van
een uitzondering op een successiewet, of /»erdoor oevveze« fworc/f), rfa/ de ver-
sc/jy/ise/e«, die mer door de prysgegeve« wef va/i swecess/e verAr/aard worden, w
/zef geAee/ gee/i oorzaaA: /leooe/i? In zulke gevallen luidt zijn antwoord volgens

mingen nagenoeg gcheel ontbreken en dat de tegenstrijdige herinneringen nict al te talrijk
zijn. En aan deze voorwaarde voldoen de associaties, die haar uitdrukking vinden in de
wetten van successie veel beter dan die, welke worden vertegenwoordigd door de wetten van
coexistentie ( ). (....) ik beweer slechts, dat een eens verkregen overtuiging omtrent het
regclmatig opeenvolgen van bepaalde verschijnselen om dc door mij aangevoerde redenen
vcel moeilijker gcwijzigd wordt dan een dergelijke overtuiging omtrent hun regelmatig
samengaan'

' cf. Jelgersma, D.G. (1896a), op. cit. p. 535. > * - .':; ' , ^ r j - on; ..iu •
- cf. Jelgersma, D.G. (1896a), op. cit. p. 535.
•" cf. Jelgersma, D.G. (1896a), op. cit. p. 535, 'Er bestaat nl. behalve bizondere wetten van

oorzaak en gevolg, waarover de discussie liep (...) een algemene wet van oorzaak en gevolg,
die leert dat ieder feit, iedere gebeurtenis haar bepaalde oorzaak heeft. Deze wet is voor alien,
die voor de verklaring onzer causale overtuigingen willen voortbouwen op de door Hume
gelegde grondslagen, een generalisalie - zooals uit de bij voortduring legen haar gevoerde
oppositie blijkt, misschien zelfs een eenigszins voorbarige generalisatie - uit de bizondere
wetten van oorzaak en gevolg. Voor den heer Heymans echter en voor allen, die denken als
hij, is zij een aphoristische waarheid, die door hen ten grondslag gelegd wordt aan al hun
denken, ook aan hun denken over deze wet zelf. Hel gevolg is, dat bij den heer Heymans, als
hij spreekt over de bizondere causale wetten en over haar empirische verklaring, de voorstel-
ling van deze algcmeene wet steeds op den achtergrond van zijn bewustzijn aanwezig is en op
zijn conclusien influenceert.' • / T 4 - . . , . ~ - * : > . > ; . ; . ; • • • - • » .; •»• ; v . - « - • . « .
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Jclgersma ontkennend, omdat het causaliteitsbeginsel algemeen geldig en a priori
is. Heymans is door die stelligc ontkenning kennclijk zoo ge/iee/ in ftes/ag geno/we/i,
dat hij niet inziet dat in dit geval slechls een specifieke causale wet of successiewet
wordt opgegeven, en niet het causaliteitsbeginsel z61f. Een aanwijzing dat Heymans
inderdaad zo redcneert is, aldus Jelgersma, diens voorbeeld van het bij herhaling
niet werken van een bepaald medicijn legen hoofdpijn. Heymans had hieruit afgeleid
dat de uitzonderingen op de successiewet 'een bepaald medicijn verdrijft de hoofdpijn'
niet leiden tot het opgeven van de overtuiging dat ook zulke processen beheerst
mocten worden door wetten die algemeen gelden. Jelgersma is het hier volledig mee
eens. Immers, het waamemen van uitzonderingen op deze specifieke causale wet
is geen rec/j/sfreefo bewijs tegen de algemene geldigheid van het causaliteitsbeginsel;
het is echter wel een bewijs tegen de geldigheid van een specifieke causale wet.'
Jelgersma wijst er op dat de a/gemee«e we/ va/i oorzaafc e/j gevo/g /»er
cftscuss/e (is); er worc/f s/ec/i/5 ges/jro&en over c/e o£zo/i<iere wef, die de
besc/iry/j van /ie< fredoe/de genees/m'rfde/.^ Daarom concludeert hij ten slotte dat
Heymans' argumenten tegen zijn opvatting dat het verschil in readies bij
uitzonderingen op successie- en coexistentiewetten kan worden verklaard door
associatie geen hout snijden/

Nog
Heymans' reactie op Jelgersma laat niet lang op zieh wachten. AI in het volgende
nummer van het rvvee/Maa/tde/yfac« /i/ebc/m/f verschijnt een open brief gericht aan
Jelgersma, getiteld Afog eens: cai/sa/i/eil (1896a). Hierin attaqueerl hij allercerst
wederom Jelgersma's onderstelling dat de oorspronkelijke associatie tussen
coexisterende verschijnselen sterker moet zijn geweest dan dc associatie tussen
successieve verschijnselen. Vervolgens schuift hij Jelgersma's constatering opzij dat
het misverstand tussen hen beiden uiteindelijk zou berusten op Heymans' verwarring
van specifieke causale wetten met het causaliteitsbeginsel.

I T S ' • ' • " . ' " ? - . ' . ' ; : . - , ' ! i . . ,••"* J • . ' • ! • • - • . V . . .'- - i i f . . • . / • • - ' ' : • ' ' - ' : : •• • : i " ' • ' • • . , ' • . ' - <

' cf. Jelgersma, D.G. (1896a), op. cit. p. 536, 'Hij ziet uitzonderingen op een bepaalde wet
van successie en merkt op dat deze wet daardoor haar geldigheid verliest. Door zijn vaste
overtuiging van de absolute geldigheid der algemeene wet van oorzaak en gevolg, door zijn
meening omtrent haar apriorischen oorsprong en door het feit, dat deze wet dus altijd op den
achtergrond van zijn bewustzijn aanwezig is, is dan zijn eerste gedachte: wordt hierdoor
bewczen, dat de verschijnselen, die niet door de prijsgegeven wet van successie verklaard
worden, in het gehcel gecn oorzaak hebben? (....). (....) door de waargenomen uitzonderingen
wordt rechtstreeks niets bewezen tegen de algemeene wet van oorzaak en gevolg, maar alles
tegen dc bizondere, dat dczc bepaalde ziekteverschijnselen verdwijnen door deze bepaalde
gencesmiddelen.' , . . . . . , ,

* cf. Jelgersma, D.G. (1896a), op. cit. p. 536. ••--•-- >• . . ' » - . : . -
' cf. Jelgersma, D.G. (1896a), op. cit. p. 537, Toch is naar mijne meening uit al het boven

gezegde een zaak zeer duidelijk gebleken nl. dit: dat mijn verklaring van het verschil in ons
gedrag tcgenover uitzonderingen op successie- en op coexistenticwetlen niet weerlegd wordt
door de beide aangehaaldc argumenten van den heer Heymans.'
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i3o; Jelgersma had betoogd dat een vaste associatie van verschijnselen niet verder
kan worden versterkt door latere waarnemingen of herinneringen die zo'n associatie
bevestigen. Dit onderstelt, aldus Heymans, dat de sterkte van zo'n associatie aan een
bepaald maximum zou zijn gebonden. Heymans acht dit een willekeurige bewering,
die bovendien door de uitkomsten van experimenteel psychologisch onderzoek niet
wordt bevestigd.' En: als het zo zou zijn dat associaties in het algemeen een bepaalde
maximale sterkte zouden kunnen bereiken, is het nog maar de vraag of zo'n maximum
/« de byzo/idere geva//e«, waarover cfe sfry'd /oop/, /ei/e/y'A: ftere/Atf is.^ Heymans
acht dit zelfs o/?den£Z?aar. Immers, de vertegenwoordigers van de associanowis/isc/ie
sc/ioo/ wi de fAeone van /»e/ de/iA:e/i gaan er van uit dat de zekerheid in de wiskunde
kan worden verklaard door zeer sterke associaties; zulke associaties achten zij nog
sterker dan associaties die aan natuurwetenschappelijke zekerheden ten grondslag
liggen. Als zij van mening zijn dat de zekerheden van de wiskunde op sterkere
associaties berust dan die in de natuurkunde, acht Heymans het vreemd dat zij, en
met name Jelgersma, van oordeel kunnen zijn dat associaties tussen verschijnselen
aan een bepaald maximum gebonden moeten zijn.'' Maar nogmaals: uit empirisch
onderzoek blijkt niet dat associaties een bepaalde maximale sterkte kunnen bereiken.
Als men loch van deze onderstelling uitgaat, dan moet Jelgersma in termen van diens
eigen associatieleer toegeven dat de maximale sterkte die hij toeschrijft aan associaties
die het volgen van verschijnselen betreffen, overtroffen worden door de sterkte van
associaties die ten grondslag liggen aan wiskundige zekerheden. De sterkte van
associaties die betrekking hebben op het volgen van verschijnselen, kunnen daardoor
niet de maximale sterkte van associaties zijn.

' cf. Heymans, G. (1896a), 'Nog eens: causaliteit'. In: 7\vee»ifla/ide/yfoc/i fi/dsc/iri/r, p.
180, 'Uw eerste argument komt hierop neer, dat de stevigheid van het associatief verband
tusschen herhaaldelijk verbonden verschijnselen metlertijd een maximum bereikt, waarna zij
door negatieve inslantien nog wel verzwakt, maar door positieve niet meer versterkt kan
worden. Dit is, vergeef mij dat ik het zeg, eenvoudig eene assertio gratuita. De psychologen
die zieh tot dusver met het experimenteel onderzoek der associatieprocessen hebben bezigge-
houden (in 't bijzonder Ebbinghaus, Müller en Schumann) zijn er niet in geslaagd een
dergelijk maximum te constateeren.'

* cf. Heymans, G. (1896a), op. cit. p. 180.
' cf. Heymans, G. (1896a), op. cit. p. 180-181, 'Daarenboven: gesteld ook al, dat zulk een

maximum in abstracto moest worden aangenomen, dan zou nog de vraag overblijven, of het
in de bijzondere gevallen, waarover de strijd loopt, feitelijk is bereikt. En dit is (....) een-
voudig ondenkbaar; immcrs slechts bij zeer enkele physische wetten zijn de omstandigheden,
waarvan volgens de ervaring de sterkte der associatie afhangt, in mime mate gegeven.
Allerminst evenwel zou men verwachten, de aangehaalde uitspraak te vernemen van een
aanhanger der associationistische school in de theorie van het denken. Tot de dogma's van
deze school bchoort immers de overtuiging, dat de wiskundige zekerheid op dezelfde wijze
als de natuurwetenschappelijke, alleen door eene veel intensievere, "onafscheidelijke"
associatie verklaard moet worden: is echter een zooveel sterker associatie dan die tusschen
regelmatig verbonden natuurverschijnselen bereikbaar, dan kan de laatstc moeilijk meer
maximaal heeten.' •• • < • • . • - • > • :--"• ,• • • .• n , . . • . - : • . » = " . » • • " <
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Verder verbaast Heymans zieh over Jelgersma's kritiek op zijn tweede tegenar-
gument, omrfaf /ie/ /msversfand, dar er aan re gro/ide %/, /log groo/er (7s,) dan i£
/woge/yA ac/i/fe.' Hij verwondert zieh namelijk over Jelgersma's opvatting dat de
discussie tot dusver alleen maar specifieke causale wetten zou betreffen, en niet het
causaliteitsbeginsel zelf. Ten onrechte had Jelgersma hem, aldus Heymans, de
opvatting in de schoenen geschoven dat men bij uitzonderingen op successiewetten
onderstelt dat niet alleen het causaliteitsbeginsel geldig blijft, maar dat men ook de
specifieke successiewet waarop men een uitzondering waarneemt handhaaft.
^ 6/d M, /ioe /ieb< gy dot A«n«ert meenen, verzucht Heymans/ Zowel in de
als in Gesetee M«rf £k/ne«(e komt precies het tegenovergestelde tot uildrukking.
Immers, zo beloogt Heymans, hel waarnemen van een uitzondering op een
successiewet moet men altijd verklaren door verschillen in omslandigheden die tot
zo'n uitzondering hebben geleid. Dit betekent dat men de geldigheid van een
specifieke successiewet weliswaar in twijfel trekt, maar dat men daarvoor in de plaats
andere specifieke successiewetten formuleert die zo'n uitzondering we"l kunnen
verklaren; dit laatste geeft ook duidelijk aan dat men er overtuigd blijft dat
successiewetten moeten voldoen aan de voorwaarde van algemene geldigheid/
Heymans voegt daar nog aan toe dat het causaliteitsbeginsel a priori uiteraard altijd
een rol moel spelcn bij het formuleren van specifieke successiewetten. Jelgersma's
verbazing hierover acht hij daarom misplaatst. Het tweede deel van Gesefce «nrf
£/e/nen/e is geschrcven juist om dit aan le tonen/ Venijnig merkt Heymans op: my

, gy nod/ daarvan fey geze«e fezi/ig jets &u/ine/i 6e/ner£e/i.

Hautain draait Heymans Jelgersma de rug toe: waar 200 ingrypende mtsver-
(en vv/e weef /ioevee/ andere? nog/) den weg versperren, sc/iyn/ voorfzeWng

ran nef defea/ vrywe/ nope/oas. //J e/A geva/gee//£ H i/i overivt'g/ng, de /ezers van
d/7 rydic/ir/// nie/ ve/der /e ver/noe/e/i /«e/ feesc/iOHw/ngen, waarvoor zy z/'c/i /oc/i

' cf. Heymans, G. (1896a), op. cit. p. 181. ,, >r „.- > • ,,,; . ,; - ..
- cf. Heymans, G. (1896a), op. cit. p. 181.
•" cf. Heymans, G. (1896a), op. cit. p. 181, 'Hebt gij inderdaad steeds gemeend, dat de

discussie liep over de bijzondere weiten van oorzaak en gevolg, en niet over de algemeene
causaliteitswet? Hebt gij m.a.w. mij de bewering toegeschreven, dat wij, uitzonderingen op
onderstelde successiewetten ontmoetende, niet slechts de algemeene causalileitswet, maar die
bijzondere onderstelde successiewelten zelve, legen beter weten in, zouden handhaven? (....)
Herhaaldelijk wordt er door mij op gewezen, dat een waargenomen uitzondering op een
onderstelde successiewet altijd aan een verschil in de omstandigheden wordt toegeschreven:
kan dit iets anders beteekencn, dan dat wij de onderslelde successiewet A - P laten vallen en
daarvoor hypothetisch twee andere AX - P en AY - niet P in de plaats stellen; m.a.w. dat niet
de onderstelde specialc wet, maar de eisch van volstrek geldende successiewetten in het
algemeen, aan alle schijnbarc negatieve instantien weerstand biedt?'

•" cf. Heymans, G. (1896a), op. cit. p. 182, 'Maar diezelfde causaliteitswet was en is steeds
aanwezig op den achtergrond van het bewustzijn van al diegenen, die zieh op de vaststeliing
en vcrklaring van bijzondere causale wetten hebben toegelegd. Oil feit uit de geschiedenis der
wetenschap te bewijzen, de fundamenteclc bcteekenis daarvan voor het menschelijk denken
aan tc toone, te trachten het tot een dieperliggend feit terug te brengen, was het een ige doel
van het tweede deel mijner Gese/re «/irf £7«n«ifa?.'

267



moe/'/yA: Aunnen m/eressere/i. A/oc/if /iy verc/ere 6e5pre)ti>ig we/isc/ie/y'A: ac/i/e/i,

6ew /A: priva//m o///i

Jelgersma's diagnose van de polemiek ^^-JC^'U-...:•*? -ii-^juisswi-^ j<̂
Jelgersma laat zieh door Heymans' verbale afstraffing niet uit het veld slaan. Naast
de open brief van Heymans wordt namelijk een kort weerwoord van Jelgersma
aangetroffen; ook dit weerwoord heeft de vorm van een open brief, waarin hij wil
nagaan waar de polemiek nu eigenlijk om was begonnen. *<'«• r'-sw)».-- •"'*><*>;«,£•$&

De gro/u/s/ag voor de polemiek vormde het door beide auteurs geaeeepteerde
feit, zo betoogt Jelgersma, dat speeifieke successie- en coexistentiewetten door
associatie ontstaan. De centrale vraag was, hoe men kan verklaren dat men uit
speeifieke coexistentiewetten geen, maar uit speeifieke successiewetten wel een
a/ge/nee/ie we/ kan afleiden.^ Jelgersma acht het een gegeven dat de associatie tussen
voorstellingen van verschijnselen die elkaar volgen en de associatie van verschijnselen
die tegelijkertijd optreden een maximale sterkte bereiken. Dit gebeurt als de
associaties leiden tot een speeifieke successiewet of tot een speeifieke coexistentie-
wet. Jelgersma meent te kunnen constateren dat Heymans het ook met deze
voorstelling van zaken eens was/ Als zulke associaties eenmaal een maximale sterkte
hebben bereikt, dan worden zij door verdere bevestigingen niet nog sterker; zij kunnen
door tegenvoorbeelden alleen zwakker worden. Omdat associaties tussen
voorstellingen die in successiewetten tot uitdrukking komen een vas/er fces/aan in
het denken hebben dan associaties van voorstellingen die in coexistentiewetten
worden uitgedrukt, ligt het voor de hand dat men op grond van speeifieke
successiewetten algemene wetten formuleert, terwijl men dat niet doet op grond van
speeifieke coexistentiewetten.'' Echter, zo concludeert Jelgersma, voor Heymans was

' cf. Heymans, G. (1896a), op. cit. p. 182.
* cf. Jelgersma, D.G. (1896c), 'Nog eens: causaliteit'. In: rwee/naa/irfe/i/fcsc/i «/rfsc/irj/i, p.

184, 'Die hoofdzaak is nu de volgende. Gegeven zijn een aantal bizondere wetten van
successie en coexistentie, wier ontstaan door associatie door mij aangenomen en door u niet
bestreden werd. En de vraag was om, uitgaande van dezen grondslag, te verklaren, hoe het
kwam, dat uit de bizondere wetten van de eerste soort wel, uit die van de tweede soort niet is
afgcleid een algemeene wet.'

' cf. Jelgersma, D.G. (1896c), op. cit. p. 185, 'Laien we nu eerst zien, wat er in onze
gegevens ligt opgeslotcn. Zeer zeker dit, dat de associatie tusschen de voorstellingen der twee
opeenvolgende verschijnselen A en B en die der Iwee gelijktijdige verschijnselen AI en Bl
op een gegeven oogenblik een maximum van vastheid heeft verkregen nl. dan, wanneer de
eerste aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan eener bizondere successiewet en de tweede tot
dat van een bizondere coexistentiewet. Tot zoo ver geen verzet van uw kant.'

* cf. Jelgersma, D.G. (1896c), op. cit. p. 185, 'Nu ga ik echter nog een stap verder en zeg:
die associaties hebben haar maximum van vastheid bereikt; ze worden dus door voorbeelden,
die er mee overeenstemmen, niel langer versterkt; alleen nog maar verzwakt door voorbeel-
den, die er mee strijden; de gevallen in strijd met de bizondere coexistentiewetten worden met
veel grooter zekerheid geconstateerd dan die, welke afwijken van bizondere successiewetten;
de laatsten hebben dus een vaster bestaan in onzen geest dan de eersten; en het is derhalve
verklaarbaar, dat wij uit de laatsten wel, uit de eersten niet hebben opgebouwd een algemeene

268



dit kennelijk zo'n onacceptabele uitkomst, dat hij in 1896 de grondslag van de
discussie in twijfel trekt, namelijk het door beiden geaccepteerde gegeven dat
specifieke successie- en coexistentiewetten door associatie van voorstellingen
ontstaan. Z/erfaar /zer/e/7, tvaarover //fc wie eerngzins ver6aö5. Z/erfaor ooA Aef/eif,
rffl/ my C...J vo/£ome/i rfoef wis/em/wen me/ utv conc/us/e, dar venfere c/iscuss/e

voor/oop/g a/f/ians, vo/Ao/we/j nutfe/aa? is.'

De kern van de discussie tussen Heymans en Jelgersma betreft de vraag of de
zekerheid die men successiewetten toeschrijft afhankelijk is van de sterkte van een
associatief verband.

Een van Heymans' belangrijkste argumenten tegen Jelgersma's oplossing is dat
voldoende uitzonderingen op successiewetten er toe leiden dat het associatieve
verband dat in zulke wetten wordt uitgedrukt zwakker wordt. De zekerheid van zulke
wetten komt hierdoor echter niet in het geding, omdat men de uitzonderingen tracht
te verklaren door te onderzoeken of er omstandigheden zijn geweest die er toe hebben
geleid dat een bepaalde successiewet niet blijkt te gelden. Hierdoor blijft men er van
uitgaan dat successiewetten algemeen gelden en zekerzijn. Bovendien is de zekerheid
van zulke wetten niet afhankelijk van associatie.

Jelgersma verweert zieh tegen deze kritiek door op te merken dat de discussie
vooral het verklaren van het verschil in reactie bij uitzonderingen op specifieke
successiewetten betrof. Bovendien mcent Jelgersma te kunnen constatercn dat
Heymans koste wat kost bij uitzonderingen op specifieke successiewetten zulke
wetten wil handhaven. Jelgersma had echter niet willen beweren dat men bij
uitzonderingen op specifieke successiewetten ook de algemeengeldigheid van het
causaliteitsbeginsel in twijfel zou trekken. Hij beticht Heymans cr van dat hij hem
wel zo interpreteert. Daarentcgen wijst Jelgersma er op dat ook het causaliteits-
beginsel door associatie is ontstaan. Het vormt echter zo'n vaste associatie dat dit
beginsel immuun is geworden voor weerlegging. Deze opvatting staat lijnrecht
tegenover de opvatting van Heymans dat het causaliteitsbeginsel a priori is.

Heymans is het oneens met Jelgersma's diagnose van de discussie. Hij acht het
een misvatting dat de discussie uitsluitend specifieke successiewetten zou betreffen,
en niet het causaliteitsbeginsel. Bovendien had hij niet beweerd dat men ondanks
het waarnemen van uitzonderingen op specifieke successiewetten zulke wetten tracht
te handhaven. Bij het constatcren van uitzonderingen geeft men een bepaalde
successiewet op, en probeert men een successiewet te formuleren die zulke
uitzonderingen wel kan verklaren. Men gaat hierbij van de overtuiging uit dat

wet. Thans verändert in eens uw houding. Gij gaat reageeren tegen den grondslag, waarvan
wij bij de geheele discussie zijn uitgegaan.'

' cf. Jeigersma, D.G. (1896c), op. cit. p. 185.
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successiewetten moeten voldoen aan de voorwaarde van algemene geldigheid; en
dit laatste berust op de overtuiging dat het causaliteitsbeginsel a priori is.

Jelgersma, ten slotte, verwijt Heymans dat hij de gemeenschappelijke basis voor
discussie in twijfel trekt en het eerder door deze laatste ingenomen standpunt herroept,
namelijk dat successie- en coexistentiewetten door associatie van voorstellingen zijn
ontstaan. .,._, ,„^

Allereerst zou men kunnen opmerken dat de Heymans-Jelgersma polemiek niet erg
constructief is. Beide auteurs laten zieh door elkaars argumenten niet overtuigen en
zij blijven op de eerder ingenomen standpunten staan. Veel nieuwe argumenten voor
beide opvattingen komen dan ook niet naar voren; de ontstaans- en geldigheidsbena-
deringen blijven lijnrecht tegenover elkaar staan.

Echter, een interessant argument dat Heymans legen Jelgersma in Stelling brengt
is dat deze laatste er kennelijk van uitgaat dat associaties die successiewetten
betreffen, gebonden zouden zijn aan een bepaalde maximale sterkte. Als men hier
van uit zou gaan, dan ontstaat het probleem hoe men kan verklaren dat er associaties
zouden zijn die nog sterker zijn dan die welke ten grondslag liggen aan successiewet-
ten: associaties die volgens de vertegenwoordigers van de associatielcer ten grondslag
liggen aan de zekerheid van de wiskunde. Men kan zieh overigens echter afvragen
waarom er geen verschallende maxima voor verschallende soorten associatiewetten
zouden gelden.

Opgcmerkt kan worden dat Heymans door Jeigersma's theorie in de verdediging
wordt gedrongen. Hij heeft weinig ander verweer tegen Jelgersma dan dat de laatste
hem verkeerd zou hebben begrepen en dat hij daarom zijn huiswerk moet overdoen.
De hooggeleerde Heymans maakt van zijn autoriteit gebruikt door de eenvoudige
privaatdocent Jelgersma uit de hoogte terecht te wijzen. Inhoudelijk gezien is
Heymans' argumentatie voor de opvatting dat het causaliteitsbeginsel a priori zou
zijn zwak. Immers, uit het feit dat men bij uitzonderingen op successiewetten blijft
zoeken naar een verklaring hiervoor, leidt hij zonder meer af dat daarom het
causaliteitsbeginsel a priori zou zijn; deze redenering is indirect, en het vormt geen
rechtstreeks bewijs dat dit beginscl a priori is.
; - r t ^ - ; ; , ; v : ' . - . - Ü . ^ V ;.. . , - r r . : > i . ; ^ . . , . - n . ' T - ' v . ^ r , : . - " . . : t v n - j : , ; - - : . •; t , • " • • ; ' • J i ? "

, ? • • • - • • . • ' ••'!! • • < ' , ' - A ' i r ; ' L : - ' / : . - ' ; b • . b i | ' : . : : i..••••![!•. >jS'.>
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Na een zeer lange aanloop bracht de autodidact G.J.P.J. Bolland (1854-1922) het
uiteindelijk tot de door hem felbegeerde positie van hoogleraar in de filosofie te
Leiden. Bolland was voor de confrontatic geboren. Zijn leven vormt een opeenhoping
van misverstanden, regelrechte beledigingen en, merkwaardige en volstrckl
vcrwerpclijke politieke en maatschappelijke denkbeeiden [Otterspeer, 1995]. Toch
had hij zo nu en dan een helder moment. Dit laatste komt naar voren in zijn inaugurele
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rede Vera/irfen«g en /yd (1896) waarin hij een aantal al eerder genoemde bezwaren
tegen Heymans' positie herhaalt.

In de Sc/ie/s had Heymans het idealisme van Hegel en de verschillende
idealistische denksyslemen die in de 19de eeuw opgeld deden geheel onbesproken
gelaten. Hij had geoordeeld dat zulke Systemen nauwelijks de naam van we/mscAap-
pe/y'Ae o/iaerzoefo'/ige/i verdienen, omdat zij door de verac/ifing waarmee zij
neerkeken op ervaring niet vatbaar waren voor een we/ensc/iappe/yAe Ar/fieA:. Als
men al van dit bezwaar zou afzien, dan nog zou het vruchteloos zijn om zulke
Systemen le bespreken, omdat zij alleen als een geheel onderzocht en beoordeeld
zouden moeten worden.' ZH//: een öespreÄ/wg rfezer systo«e/i afe ge/iee/ za/ evenwe/
n/e/wano'/»er venvac/i/en ('.....) Zy zyn dood; e/i ne/ <//'enr tot n/e/s ze /e//fcens weer
M/I /iu;i/ie graven /e voorsc/iyn /e /za/en o/n /e oewyzen da7 zy 0*000* zyn.*

Heymans' verwerping van het idealisme en zijn overtuiging dat filosofie in Staat
is om het causaliteitsvraagstuk op te lossen, komen hem in 1896 op kritiek te staan
van de neo-hegeliaan Bolland.

De Curatoren van het Stolpiaansch Legaat, en later Land en Betz, hadden
Heymans op het probleem gewezen dat de overtuiging dat het wertte/yA oes/aande
onveranderlijk is, moeilijk te rijmen is met het gegeven dat men alleen veranderlijke
vcrschijnselen waarneemt die zouden moeten corresponderen met het onverander-
lijke werkelijk bestaande. Heymans had daarop het vermoeden geuit dat men de
overtuiging dat het werAe/yfc 6es/aonae onveranderlijk is, zou kunnen rechtvaardigen
door uit te gaan van Kants hypothese dat de voorstelling van tijd een subjeetieve
oorsprong heeft, en dat verschijnselen door beginselen a priori in de tijd geordend
worden. Het werÄe/yX: oesfaande is een werkelijkheid die buiten de tijd bestaat en
die zieh in verschillende hoedanigheden aan mensen voordoet. De e/genaard/'ge
organüa/ie van het denken zou er vervolgens voor zorgen dat men zulke
hoedanigheden waarin de werkelijkheid verschijnt overeenkomstig de /ydsvorffi a
priori ordent. Bollands kritiek sluit hier op aan, hetgeen blijkt uit het volgende.

In zijn rede Verander/ng en /yd constateert Bolland dat het besef dat alles
verändert of het besef van verganÄe/yMe/d e6n van de /neesf a//edaagsc/ie en daarfcy
ffli/isl oegrepene waar/iede/j zijn waarmee men wordt geconfronteerd/ Het is nog
vreemder, zo betoogt hij, als men tegelijkertijd beseft dat in de rusre/oozen 5/room
va/i /je/ gesc/i/eden ook een zekere permanentie of d«i/rzaamne/d bestaat/ De ryd,
en daari/i de Verander/ng, ts /ie/ on6egrype//y'A:e, dar a//e andere 0/ /en dee/e
doorsc/ioMwde 6egrype/yMeden /iope/oos o/nneve/f en to/ ge/ie/menissen

' cf. Heymans, G. (1890a), op. eil. p. 238, 'Zelfs wan nee r men wilde volhouden, wat
ernstig betwijfeld kan worden, dat aan die Systemen de belekenis van wetenschappelijke
onderzoekingen moet worden toegekend; zelfs wanneer men wilde vergeten dat zij, met
gelijke verachting neerziende op de ervaring en op de weiten van het denken, zieh daardoor
van zelve plaatsen buiten het bereik eener wetenschappelijke kritiek, '

* cf. Heymans, G. (1890a), op. cit. p. 238.
•'cf. Bolland, G.J.PJ. (1896), Vera/irfeW/zge/j *//</, p. 5. ,-*;• . v . . -..
'cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 6. ; - ; , . , , , . _ . . . . . .
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/ief o/ibegrepene waanwecfe /ne/i aa/ivangf e/i werfer e/nt/igr.' Met andere woorden:
'tijd' en 'verandering' zijn in beginsel onverklaarbaar en vormen, zoals Bolland even
later concludeert, een /nyrter/e. Het ligt voor de hand dat hij de pogingen die men
hecft gedaan om 'tijd' en 'verandering' te verklaren daarom als mislukkingen
b e s c h o u w t . .'••••»«*ß : j ü , > ^ ü * w l < i Ä ^ P * u : > ! n ' i * o i * { m )*••- i ^ m b i : ^ a y i * ? R - » M .:,.<•::&;-

Bolland grijpt Heymans' onderstelling dat het wer&e/y& feestaartrfe onveranderlijk
is aan om te concluderen dat daarmee niets wordt verklaard. Hij merkt allereerst op
dat men met de notie 'verandering' wil aangeven dat er een continuiteit bestaat tussen
een mewwe tvertte/y'Jk/ie/d en een werkelijkheid die reeds bestond, omdat het
ondenkbaar is dat iets nieuws uit het niets ontstaat. Echter, de onderstelling dat dingen
in beginsel niet veranderen kan men weliswaar poneren, maar zij is ondenkbaar. Als
men er van uitgaat dat er tete WyVencfc zou bestaan achter wisselende verschijnselen,
dan wordt het vergaan van een bepaald verschijnsel en het ontstaan van een nieuw
verschijnsel geen z/er ftegri/pe/yfer. Hij die meent dat bepaalde elementen van de
werkelijkheid - gedac/ite ftetfaa/isee/i/ietfert - onveranderlijk zijn en dat de relaties
tussen zulke elementen kunnen vergaan en ontstaan, acht Bolland theoretisch nog
maar /io//o«/vvaaA/ tot ze//Z>ez{/i/i<7tg. Als men er van uitgaat, zo concludeert Bolland,
dat zieh achter de wereld van verschijnselen een onveranderlijke werkelijkheid zou
bestaan, dan neemt men aan dat er twee werelden zouden bestaan waarvan het
onduidclijk is hoe zij zieh tot elkaar verhouden."

Naar aanleiding van Heymans' vermoeden dat Hamillons postulaat gerechtvaar-
digd zou kunnen worden met behulp van Kants hypothese van het a priori karakter
van de tijdsvoorstelling merkt Bolland op dat deze hypothese er toe leidt dat de in
de ervaring gegeven vera/itferwig en o/Vvisse/ing alleen op conto komen van het
denken of hel fcewMsfzy«. Daarmee wordt ontkend dat er buiten het denken sprake
zou zijn van fz/cfe/yWiezc/. Dit bctekent, o/i/daa/i van a//e /ieve/e/2 eener sc/ioo/se too/,
dat er buiten het denken geen sprake zou kunnen zijn van verandering of van een
werkelijkheid. Tijd' betreft alleen veranderingen in het denken en niet veranderingen
die buiten het denken zouden bestaan. Kants hypothese komt er derhalve op neer

' cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 9.
- cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 26, 'Wij willen met het woord Verandering te ver-

staan geven, dat geenszins het bloote worden uit Niets tot Niets wordt aangenomen, maar de
nieuwe werkelijkheid de voorzetting is der oude. Doch de wezenlijke bestendige eenheid van
een ding, dat te midden van de verandering zijner toestanden en eigenschappen zieh zelf
blijft, is eene onderstelling die zieh laat uitspreken, maar niet denken ( ). En de onderstel-
ling van icts blijvends achter eene anders gewordene vertooning maakt ook het vergaan der
eene waamecmbare hocdanighcid bij het ontstaan cener andere geen zier begrijpelijker; wie
gedachte bestaanseenheden als onveranderlijk stelt en argeloos daarbij de verhoudingen
tusschen en toestanden aan en in die cenheden als vatbaar voor wisselend Zijn en Niet-Zijn
aanmcrkt, is theoretisch nog maar half ontwaakt tot zelfbezinning. Hij projecteert in zijn
schimachtig onwaarncmbaar Zijn achter het waargenomene voorhangsel der Verandering
eene Piaionische, onvruchtbare dedoublure, en laat het AI uiteenvallen tot twee werelden
zonder eenig wederzijdsch verband.'
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dat er eigen/yA: niete geftewr/.' Bolland concludeert even later dat de poging om
verandering - de /yde/yA:«eJdder geöewr/enme« - als schijn op te vatten «ope/ocw
is.* Bovendien, de ontkenning dat er buiten het denken geen opee«vo/g/«g zou
plaatsvinden, verklaart nog niet de veranderingen in de e/gen toes/anden.

Al met al: hypothesen om 'tijd' en 'verandering' te verklaren leiden tot niets, omdat
deze noties in beginsel onverklaarbaar zijn. In Bollands woorden: verander/ng is
e« Wi/// voor ons «e/ vo/s/re&e a priori, da/ wi/ nooi/ doorgronden z«//e«, maar
ee«vo«dig /lefcfce« /e /afe« ge/de«.'

Het gegeven dat de twee noties 'tijd' en 'verandering' volgens Bolland kennelijk
niet verklaard kunnen worden, is voor hem tevens aanleiding om meer algemene
kritiek te spuien op het streven naar het zoeken van rationeel-wetenschappclijke
verklaringen überhaupt. Hij constateert dat er een geesf is van ze//overspa««/«g der
rede i« «iewwerwef.se/ie, 6i/Hi/«e/nend/ieid "wefe«.sc/!appe/i/A:"zic/j «oe/«e«de, docn
i« waarneiddor ee/izi/dige, ver5/a«ds/«e/i5c/ie/i.'' De filosofie is aa«.s/e//erig "eracf
en we/ensc/iappe/i/A:" geworden; voor speculatief metafysische bespiegelingen is
hierin geen plaats meer. Dit acht hij niet terecht, omdat dit zou leiden tot een eenzijdig
beeld van de werkelijkheid, wan/ /ie/ /eve« der na/uur is ec/i/er ry£er dan de ofc/ec/ie/
visionairepun/enwarre/ing waari« ve/e« «og /leM/zowden wi//e« zie«, doc/i waarin
a//es to/ w/7tvendige ver/ioHding is geworde«, zonder gevoe/ o/inner/i/Meid.' Naast
de filosofie opgevat als wetenschap, krijgt ook de natuurkunde er van längs. De
methode om de natuur te benaderen als een mechanisch geheel kan Bollands
goedkeuring nog wel wegdragen, maar de natuurkunde als theorie acht hij eene
oeArompene, een p/aJ eenzydige dwaas/ieid.''

Heymans voelt zieh gedwongen om met het artikel ßo//a«d's ora/ie (1896b) te
reageren. Hij laal hierin echter Bollands specifieke argumenten tegen de filosofische
verklaringen van de twee noties 'verandering' en 'lijd' links liggen. Zijn rcpliek beoogt
vooral Bollands anti-wetenschappelijke houding bloot te leggen.

De idealistische denksystemen - wo/iderwer^e/i vanp/iifosop/iisc/iearc/ii/ec/UMr-
waren, zo betoogt Heymans, in de loop van de 19de eeuw als een kaartenhuis in

' cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 32, 'De ervaring, dat stijfhoofdige ding, toont ons
overal afwisseling en verandering, en nu zoude dat toe te schrijven zijn niet aan de wercld
maar aan ons zelven; dit aanhoudende worden en vergaan, deze nimmer rüstende opeenvol-
ging van feiten zoude niets zijn dan eene wijze van opvatting, de trant waarin het menschelijk
bewustzijn, overeenkomstig zijnen aard, den inhoud zijner waarnemingswereld zieh voor
moet stellen. Men bedenke wat dit zeggen wil. Ontdaan van alle nevelen eener schoolsche
taal, wordt er mede bedoeld, dat er geen verleden is of toekomst dan in zooverre wij ons dat
inbcelden, dat er in geenen zin te gelooven valt aan eene "werkelijkheid" buiten het bewuste
denken. ( ) De zin der Kantische tijdshypothese is dat er eigenlijk niets gebeurt.'

* cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 37.
' cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 37.
' cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 45.
* cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 45.
" cf. Bolland, G.J.P.J. (1896), op. cit. p. 45.
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elkaar gestört. /Mso/ufe waar/ieirf of het kennen van de zaaA: ze/ve werd langzamer-
hand door velen als een onbereikbaar ideaal beschouwd, en abso/u/e waar/ieid werd
zelfs als iets tegenstrijdigs opgevat. Men kwam tot het inzicht dat de wetenschappe-
lijke voorstellingen die men zieh van de werkelijkheid vormt mede worden bepaald
door het denken, waardoor men aan wetenschappelijke kennis alleen een re/ar/eve
*e/iwaarde kan toeschrijven.' Heymans acht het psyc/io/og/sc/i ten vo/fe fcegrype/y/fc
dat een idealist als Bolland die juist streeft naar absolute waarheid met zulke relatieve
kennis geen genoegen kan nemen, a/5 ee« /n/7/<o/ia/> die ee/i aa/znoes vers/waadf.

Echter, absolute waarheid is een /rraf/o/ie/e groof/iei'd. Ook al zou men voor alle
gegevens die bekend zijn een wetenschappelijke verklaring hebben gevonden, dan
nog zal deze kennis relatieve kennis zijn; dat wil zeggen, een me/isc/ie/y/ce
voors/e////ig van de zaa£, n/ef de zaa£ ze/ve. Wetenschap kan er alleen maar naar
streven die absolute waarheid bij benadering te kennen; bereiken kan zij het in
prineipe nooit.^

Bolland weet door zijn fixatieop absolute waarheid bovendien wetenschappelijke
kennis niet op waarde te schatten, die hem vddr a//es onrec/ifvaard/g /naafo tegenover
de /lafMurweteHsc/iap. Hoewel deze wetenschap in beginsel altijd een benadering
van de waarheid zal blijven, is er in de afgelopen eeuwen grote vooruitgang geboekt
in het oplossen van /a/ van raadse/en, aldus Heymans. Bovendien is er geen
alternatief voorhanden om natuurverschijnselen op een andere manier te verklaren,
en daarom zal men de natuurwetenschap voor/oopig (moe/e/i) er£e/me/j a& ee« mode/
va« goede e« zorgvu/d/ge /

' cf. Heymans, G. (1896b), 'Bolland's oratie'. In: De gä/s, p. 506, 'AI die wonderwerken
der philosophische archilectuur, schijnbaar voor de eeuwigheid gebouwd, bleken droombeel-
den te zijn geweest, in het oogenblik van 't ontwaken tot niets vervlogen. Erger nog: men
kwam of keerde terug tot het inzicht dat, hetgeen men zoo even nog mcende reeds bercikt te
hebben, op geenerlei wijze ooit bereikt zou kunnen worden. Het begrip van absolute waarheid
werd als cen samenkoppcling van onverenigbaare kenmerken, als cene tegenstrijdigheid
herkend; men begreep dat de voorstellingen, door welken denkenden geest ook over de
wereld gevormd, uit den aard der zaak door de eigenschappen van dien geest mede worden
bepaald, en dat derhalve aan die voorstellingen nooit meer dan relatieve kenwaarde kan
toekomen.'

* cf. Heymans, G. (1896b), op. cit. p.508, 'Het is denkbaar dat eenmaal cen begripssys-
teem zal worden verkregen, op dezelfde wijze als in het begripssysteem der mechanica voor
alle bewegingsverschijnselen, plaats is voor al onze ervaringen. Wij zullen daarmede
geenszins aan het gebied der relatievc wetenschap zijn ontkomen; wat wij zullen bczitten, zal
nog altijd eene menschelijke voorstelling van de zaak, niet de zaak zelve zijn. Maar de
ontwikkeling van die toekomstige uit het de verleden en tegenwoordige voorstellingen
beteekent ( ) eene voorgezelle benadering van die irrationele grootheid, die wij absolute
waarheid noemen.'

' cf. Heymans, G. (1896b), op. cit. p. 508-509, 'Evenwel, voor de waarde dezer verschil-
lende graden van altijd betrekkelijke wetenschap heeft den heer Bolland geen gevoel; en deze
omstandigheid maakt hem vöör alles onrechtvaardig tegenover de natuurwetenschap. ( ). ...
in de mechanische natuurbeschouwing ( ) hebben tal van raadselen hunne oplossing
gevonden, en zijn tal van andere tot enkele algemeenere teruggebracht geworden. ( )
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Bollands streven naar absolute waarheid verklaart niet alleen d/ens a/vvyzende
/loutfi/ig tegenover de natuurwetenschap, aldus Heymans, maar ook diens negatieve
houding jegens het formuleren van hypothesen om de noties 'verandering' en 'tijd'
te verklaren. Bolland miskent het voor Heymans vaststaande feit dat door Kants
hypothese van de a prioriteit van de tijdsvoorslelling 'tijd' en 'ruimte' een goet/ cfeW
va/i /ief raarfse/ac/if/ge (ve/7/eze/iJ, daf /IM/I voor rfe getvone opvatting aan^/ee/i.
Echter, het feit dat er nog geen alomvattende hypothese voor 'tijd' en 'verandering'
is gevonden, betekent niet dat men daarom zo'n voorlopige verklaring zonder meer
als onbru/Afcaar opzij moet schuiven; en zeker niet als men in plaats daarvan alleen
de rfroo/nwereW der myrt/eA: te bieden heeft.' Kants hypothese, zo concludeert
Heymans, moet door verder onderzoek naar nadere gegevens worden onderbouwd,
enzoo/a/jgzemefgevo/ide/izyVi, (zu//e/j wy) waarsc/iy/i/y/fc/iecten tege/i waarsc/iy/j-

moe/en / *

Bollands eerste argument tegen Heymans komt er op neer dat diens onderstelling
dat het werkelijk bestaande onveranderlijk is tot een verdubbeling van de
werkelijkheid leidt: een veranderlijke en een onveranderlijke werkelijkheid. De relatie
tussen deze twee werkelijkheden of werelden is echter onduidelijk. Zijn tweede
tegenargument betreft Heymans' vermoeden dat de rechtvaardiging van Hamiltons
postulaat gezocht zou moeten worden in Kants hypothese van de a prioriteit van de
notie 'tijd'. Echter, deze hypothese leidt tot de voor Bolland onacceptabele conclusie
dat er in beginsel niets verändert. Bovendien acht Bolland pogingen op de noties
'lijd' en 'verandering' te verklaren gedoemd tot mislukken, omdat beide noties in
beginsel onverklaarbaar zijn. Ten slottc plaatst hij vraagtekens bij het streven om

Voorlopig hebben wij de natuurwetenschap te erkennen als een model van goede en zorgvul-
dige methode.'

' cf. Heymans, G. (1896b), op. cit. p. 510-511, 'Op dezelfde wijze als zijne afwijzende
houding legenover de natuurwetenschap, is, geloof ik, het standpunt te begrijpen, door den
hcer Bolland ingenomen tegenover sommige pogingen, om ten aanzien van het onderwerp
zijner rede tot eene naasthoogere waarheid door te dringen. Ik bedoel de door Kant verde-
digde hypothese, volgens welke het ruimtelijk en tijdelijk karakter der verschijnselen (....) tot
de bloot-relatieve elementen onzer kennis gerekend zou moeten worden. ( ) De apriorische
evidentie van talrijke elementen onzer gegeven tijdsvoorstelling, de diepgaande analogieen
tusschen deze voorstellingen die van de ruimte, de geheel bijzondere soort van werkelijkheid
eindelijk, die aan beide voorstellingen wordt toegekend, verliezen voor haar een goed deel
van het raadselachtige, dat hun voor de gewone opvatting aankleeft. (....) Zoolang nadere
gegevens onlbreken, zal over deze zaak zeker slechts onderstellenderwijs mögen gesproken
worden; wij zullen naar die andere gegevens hebben te zoeken, en zoolang ze niet gevonden
zijn, waarschijnlijkheden tegen waarschijnlijkheden moeten afwegen. Maar het gaat niet aan,
een hypothese als onbruikbaar te verwerpen, omdat zij niet met een slag alles verklaart; en dit
allerminst, wanneer men tegenover die hypothese niets anders te stellen heeft dan de droom-
wereld der mystiek.'

* cf. Heymans, G. (1896b), op. cit. p. 511.
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überhaupt rationeel-wetenschappelijke Verklarungen voor verschijnselen te vinden,
omdat dit zou leiden tot een eenzijdig beeld van de werkelijkheid.

Heymans grijpt vooral Bollands anti-wetenschappelijke houding aan. Hij verwijt
Bolland vooral diens unrealistische streven naar absolute waarheid. Heymans acht
dit in beginsel onbereikbaar. Het enige wat men kan bereiken is met behulp van
hypothesen zo sluitend mogelijke verklaringen te formuleren voor de verschijnselen.
Of het nu natuurwetenschappelijke verklaringen betreft of hypothesen om de
verschijnselen van het causale denken te verklaren, men kan alleen relatieve waarheid
bereiken. Ten slotte, het feit dat men voor bepaalde verschijnselen noggeen sluitende
verklaring heeft gevonden, betekent niet dat men de pogingen daartoe moet opgeven
omvervolgenste vervallen in ecn anti-wetenschappelijke houding door vraagstukken
bij voorbaat als onverklaarbaar te bestempelen.

Bollands beide tegenargumenten zijn in beginsel valide tegenwerpingen en zij leggen
de vinger op de zere piek in Heymans' theorie, namelijk het feit dat Heymans de
filosofische rechtvaardigingdaarvan niel met rechtstreekse argumenten onderbouwt.
Origineel kan men deze argumenten echter niet noemen, omdat zij reeds eerder bij
bijvoorbeeld Land en Betz naar voren zijn gekomen.

Ten slotte: terccht laakt Heymans de anti-wetenschappelijke houding van Bolland.
De neiging van deze laatste om bepaalde vraagstukken voor onoplosbaar te
bestempelen omdat daarvoor nog geen sluitende verklaring is geformuleerd, is
merkwaardig en Staat haaks op een fundamentele waarde van de wetenschaps-
beoefening.

10. BESLUIT: EEN OPEN EINDE

Heymans' reactic was voor Bolland kennclijk geen aanleiding om over het
causaliteitsvraagstuk verder te discussieren. Geconstateerd wordt dat rond 1895 in
Ncderland de belangstelling voor causaliteit luwt, zonder dat hei overigens tot een
e"chte beslissing heeft geleid. Zoals het vaker in de filosofie gebeurt, lijkt het er op
dat ieder zijns weegs gaat. Toch zijn er enkele Nederlandse filosofen die zieh nog
met causaliteit bezighouden. Dit blijkt bijvoorbeeld niet alleen uit de discussie die
Bierens de Haan en Van Deventer in 1895 over het oorzaaÄtegnp voerden, maar
ook uit de, overigens summiere, aandachl die Mees in 1895 en Wijnaendts Francken
in 1905 en 1907 aan het causaliteitsvraagstuk besteedden. Ook de door Kohnstamm
in 1904 bewerkte rcactie van Spruyt op de causaliteitsleer van Heymans kan in dit
verband ten slotte nog worden vermeld. Er worden echter geen nieuwe gezichtspunten
meer naar voren gebracht.

De discussie tussen Bierens de Haan (1866-1943) en Van Deventer (1860-1931)
valt buiten het kader van dit onderzoek, omdat geen van de hoofdrolspelcrs op hun
standpunten reageerden. Deze discussie wordt daarom als een zijlijn van de
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hoofddiscussies opgevat. Volledigheidshalvc worden hier alleen de posities van beide
auteurs kort weergegeven.

J.D. Bierens de Haan bestrijdt in net geschrift De /wyc/iisc/ie ayfawisf van nef
oorraaA:6egr//7 (1895a) het kantiaanse standpunt dat er in het denken onveranderlijke
categorieen a priori besloten zouden liggen, zoals die van 'oorzaak en gevolg' en
'substantie'. Zulke categorieen acht hij het resultaat van een op waarneminggebaseerd
abstractieproces. Ondanks zijn expliciete afwijzing van het kantiaanse a priori, is
het opvallend dat Bierens de Haan zieh loch genoodzaakt zict om te onderstellen
dat bijvoorbeeld het instinctieve besef van tijd en homogeniteit het eenig d priori
va« de rerfe/i/Ae oew«s//ieid is.' De positie van de scheikundige en latere
privaatdocent aan de Rijksuniversiteit Utrecht Ch.M. van Deventer staat loodrecht
op die van Bierens de Haan. In het artikel Over /ie/ oorzaaAroegrip (1895) betoogt
Van Deventer dat het ontstaan van caj/sa/i/ei/soese/uitsluitend berust op herinnering
aan het feit dat verschijnselen zieh herhalen.* De schermutseling tussen beiden wordt
besloten met Bierens de Haans artikel S/ri/dftaar oeraad over /ief oorzaa^fcegrip
(1895b). Hierin betoogt Bierens de Haan dat Van Deventer niet ruiterlijk uitkomt
voor zijn e/n/Hr/sfisc/ie staMdpun/ en dat herinnering alleen - deze /nodus van
associate - onvoldoende is om het ontstaan van de notie 'oorzaak' te verklaren.' Ook
uit deze zijlijn van de hoofddiscussies blijkt nogmaals de tegenstelling tussen een
geldigheids- en een ontstaansbenadering. Overigcns zou de centrale rol van de notie
'lijd' bij Bierens de Haan, en latere auteurs, waarvan hier alleen L.E.J. Brouwer wordt
genoemd, een nadere Studie waard zijn.

In 1895 verschijnt ook het boek 0/wierAt/igen over de vor/wi/ig en den aard onzer
ite/inis* van de theoloog en lid van dc Tweedc Kamer der Staten Generaal R.P. Mees
(1834-1915). Uit dit geschrift blijkt dat hij zieh aansluit bij Heymans' benadering
van het psychologische causaliteitsvraagstuk. Net als Heymans geeft hij met
gelijksoortige argumenten aan dat Hume's theorie ontoereikend is om caw5a/e
overfu/gmge/i te verklären.' En net als Heymans meent hij dat men achter de
a/wisse/ing der verseni/nse/en een werkelijkheid moet onderstellen die conri/iuitei/
bezit, cn die niet verändert.'' De opvattingen van Mees sluiten daarmee goed aan bij
de geldigheidsbcnadering.

De bioloog C.J. Wijnaendts Franken (1863-1944) publiceert in 1905 het boek
/n/e/d/'ng in de vvi/soegeerfe, waarin hij zowel de ontstaans- als dc geldigheidsbenade-
ring van het causaliteitsvraagstuk weergeeft. In dat boek neemt hij overigens geen
duidclijke eigen positie in. In zijn boek David//u/ne (1907) onderschrijft hij echter

' cf. Bierens de Haan, J.D. (1895a), De p5yc/»jc/ie a/itomsr va/i /ief oorzaaAoegr/p, p. 5-7.
~ cf. Deventer, Ch.M. van (1895), 'Over het oorzaakbegrip'. In: 7Vee//iaa/iaWi/fac/i /yrf-

sc/iri/f, p.77.
' cf. Bierens de Haan, J.D. (1895b), Sfnyrffcaa/- oez-aßa" over Ae< oorzaaifcoegnp, p. 499.
* Van der Wijck, inmiddcls bekeerd tot het kantianisme beoordeelde Mees' boek positief

in £e;i 5/anf5/HaH-w(/jgee/" (1896).
' cf. Mees, R.P. (1895), OpmerÄ/'/ige/i over de vormi/ig en rfe/i aarrf o/«er £e/mt5, p. 33.
* cf. Mees, R.P. (1895), op. cit., p. 36.
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wel min of meer expliciet Hume's definitie van 'oorzaak', waardoor hij een
vertegenwoordiger van de ontstaansbenadering genoemd zou kunnen worden.'

Ten slotte: het is moeilijk te zeggen aan wie de tekst van het boek Gesc/i/erfenis
rfer vW/sftegeer/e (1904) moet worden toegeschreven. Het vormt een door
voornamelijk door Ph. Kohnstamm gemaakte reconstructie en uitwerking van notities
die Spruyt ter voorbereiding van zijn colleges over de geschiedenis van de filosofie
had gemaakt. In dat boek kan ook een korte kritiek op Heymans' causaliteitsleer
aangetroffen. De conclusie van deze kritiek komt er op neer dat zijn causaliteitsleer
de natuurwetenschappelijke benadering zou verabsoluteren, in de zin dat alle
verschijnselen in deterministische termen verklaard zouden kunnen worden.*

' cf. Wijnaendts Francken, C.J. (1907), David Wu/ne, p.65-66.
*cf. Spruyt, C.B. (1904), G«c7ii«feu» </er »W/sfceg«rte, § 20, p. 111-118.
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EPILOOG

De opvattingen van fysici zoals Kohnstamm, Clay en Van der Waals jr. geven aan
dat ook in Nederland, hoewel enigszins later dan elders in Europa, de "wetenschap-
pelijke wending" wat hct causaliteitsvraagstuk betreft een duidclijk profiel krijgt.'
Een serieuze geschiedenis van dezc nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van de
filosofie in Nederland dient echter nog te worden geschreven, hoewel hiertoe
recentelijk al eerste aanzetten zijn gedaan [Verweij, 1995; 1998; Klomp, 1997].
Verderonderzoeknaarcausaliteitsdiscussies in Nederland, maardan over discussies
die in de eerste helft van de 20ste eeuw plaats vonden, zou in elk geval aandacht
moeten besteden aan de filosofische opvattingen omtrent causaliteit van de hierboven
genoemde fysici.

In 1908 had Ph. Kohnstamm een benoeming tot hoogleraar in de natuurkunde
aanvaard aan de Universiteit van Amsterdam met als leeropdrachl thermodynamica.
In zijn inaugurele rede De/er/nin/snie en /lafwurtve/e/isc/jap (1908) komt duidelijk
de "wetenschappelijk wending" jegens hct causaliteitsvraagstuk naar voren: de

d/e z/c/i in de/j)oHg5/e« /yd aon de f..J fweede /ioo/dwe/ (Van de
ie66e« vas/geArtoo/>/, (moe/en,) naar net my voorÄomf 6y

toepa55j/ig z'nderdaadeen zeergroo/en /nv/oedne&ben op a//e vragen
die me/ /ief vraagsrt/£ rfer cai<sa/i7ej7 in fte/refcfc/ng sfaan.* Kohnstamm concludeert
aan het einde van zijn rede dat de o/id*erzoe/;/«gen van /to//z/na/in d/e zi'c/i
vas/Awoopen aan de /weet/e noq/iAve/ va/i de //lermoc/yna/n/ca van zoopn'ncfpiee/en
aard zy//, a*a/ zy een revrs/e etsc/ien va/i feyna a//es wat over ne/ vraags/«/: der
cau.ni//tei7 /s gezegd.'

Ook de fysicus J. Clay, privaatdocent aan de Technische Hoogeschool te Delft
en later hoogleraar natuurkunde te Bandung (1920) en Amsterdam (1929), benadert
het causaliteitsvraagstuk vanuit het perspectief van de natuurwetenschappen. In zijn
artikcl JvbodzaA:e///"/(:/iett/ en oorzaAe/yMeid (1915a) steh hij zieh ten doel aan te tonen
/ioe z/c/i nef ca«sa//te/7spro6/et'/M (...,) in de /ta/Munvete/isc/iappen /ioe /anger Aoe
meer /n den »verA:e/yA:en zi/i des woords /iee/r opge/osr.'' Hij beschouwt de noties
'oorzaak' en 'gevolg' als vddr-wete/i^c/jappe/yie feegr/ppen die in het dagelijks

' Voor de onlwikkeling van de "wetenschappelijke wending" in de filosofie zie bijvoor-
beeld: Alexander, P. (1964), Haller, R. (1993) en Passmore, J.A. (1980).

* cf. Kohnstamm, Ph. (1908), De/enw/i/s/ne e/i /ia/uiirH'e/e/i5c/iap, p.523.
' cf. Kohnstamm, Ph. (1908), op. cit. p. 563. Zie ook: Kohnstamm, Ph. (1916) en (1921).
* cf. Clay, J. (1915a), 'Noodzakelijkheid en oorzakelijkheid'. In: ryVfacAri// voor w//5te-

geerte, p. 369. Clay besprak in zijn 5c//e/5 ee/;er A:r/Visc/ie gesc/i/erfe/iK vo/i /ie/ oegWp
/la/Hurwe/ /'n rfe «iei/were »v//5ftegeerfe (1915b) Heymans' notie 'naluurwet'. Slechts in het
voorbijgaan werd in dat boek ook Heymans' notie 'causaliteit' ter sprake gebracht.
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taalgebruik vaag en onduidclijk zijn; dit heeft geleid tot veel s/ry'd en
Echter, /« nef we/ensc/iappe/i/Are de«Aert, naar rfeze oegr/ppe/i zwiver worrfe/j ges/e/d,
word/ c/// i/j /loo/dzaaA ve/vnerfe/i. Clay concludeert onder andere rfo/ de ver/io«dmg
van oorzaaA: en gevo/g fz/c/jj /'« de exac/e we/e/isc/iap /iee// opge/os/ i« een

re/a/ie, c/ie een</u/<//g e/i 5o/«5 ee/izya'/g A:a/i zy«, en voor zover de
en /or/nee/ is geworde/i, noodza^e/i/A: A:an zi/'/i.'

De opmerkingen van Kohnstamm en Clay waren vooral gericht aan Heymans.
Deze laatste trad met hen echter over dit onderwerp niet in discussie.^ Dat gebeurde
wel toen zijn toenmalige Groningse ambtgenoot J.D. Van der Waals jr. Heymans'
causaliteitsleer op de korrel nam. Ook uit Van der Waals' kritiek op Heymans blijkt
duidelijk de "wetenschappelijke wending". In het artikel Over de caf/sa/i/eto/ieon'e
van //a/ni//0;;-//ey/na/is (1917) betoogt Van der Waals dat de theorie van Hamilton
hem als on/ioudfeaar voorA:o/wf en op hem de indruk maakt afkomstig te zijn van hetzij
een wysficMS of van een ra/iona/ist. Immers, beide onderstellen dat de were/d o'er
ervarz'/ig niet de ware tver^e/i/A^ieü/ kan zijn. De were/c/ der ervaring wordt
gekcnmcrkt door veelheid en verandering, terwijl de ware werA:e///Wie/d een eenheid
zou vormen en onveranderlijk zou zijn. Net als het Curatorium van het Stolpiaansch
Legaat, Land en Betz al eerder legen dit onderscheid naar voren hadden gebracht,
vraagt Van der Waals zieh af wa/ /i« de ver/ioudi/ig is tussen beide werelden.
Mema/jd /lee/h /ie/ veroa/id /«5sc/ien deze rwee were/den A:u/inen aangeven. £n zoo
oescnouwden de ewp/;«/e/i de een/ie/'dswere/dder mysfici en der rai/ona/tsten ais
s/ec/ite een nersc/iensc/n'/n. £n o/nge*eerd va«en /iwn rege/i5ra/jder5 de ervaaroare
were/d op afe 5/ec/!f5 te oes/aa/j u/7 onwezen/y)t/iede/i, die de aandac/i/ nie/ waard
zi/'n, en verdiepte/i zi/zic/i /iever i/i specM/of/es aa/igaande /ie/ "£en en A/"/ Heymans
had, zo betoogt Van der Waals, alleen Hamiltons theorie in staat geacht om het
bestaan van deze twee werelden met elkaar in verband te brengen. Juist voor diegenen
die in gefa//en /ief wezen der dingen ziet, is de logische causalitcitstheorie
aantrckkclijk; en vooral, zo voegt Van der Waals daaraan toe, a/s /ii/' zi/'n
causa/i/ei/s*/jeorie /ioo/&aA;e/i/A: oaseer/ op de scni/'/ioaar eenvowd/ge en doorzic/i/ige
geva//e// van causa/i/eif, waar/wee »vi/ in de mec/ia/iica Aenn« /naAe/i/ Immers, de
wetten van de mechanica heeft men doorgaans opgevat als de e/eme/i/aire weWen
derp/i^isc/ie /ia//«/r fei/ ui/ne/nend/ieid, waarfei/ a//e a/!derep/j_y5isc/ie na/HurH'ette/i
zou</e/i z/)/i a//e /eide/i.' In de mechanica gaat men er van uit dat bewegingen worden
bepaald door de wet van behoud van energie en de wet van behoud van beweging.
Op grond hiervan had Heymans ondersteld dat men causale wetten kan formuleren,
met een volgende vorm: 'deze o/ge/ie groof/ieid Wi//f co/15/a/i/', waardoor het nog

' cf. Clay, J. (1915a), op. cit. p. 422-423.
* Er onlslond tussen Kohnstamm en Heymans echter wel discussie over de relatie tussen

Psychologie en logica, zie hiervoor Kohnstamm, Ph. (1907) en Heymans (1908).
•' cf. Waals jr., J.D. van der (1917), 'Over de causaliteitstheorie van Hamilton-Heymans'.

In: 77/</sc/tn/f roor wi/sfeegeer/e, p.297.
* cf. Waals jr., J.D. van der (1917), op. cit. p. 298.
' cf. Waals jr., J.D. van der (1917), op. cit. p. 298.
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slechts een kleine slap zou zijn naar de formulering: 'de dingen 6/yve/i wi /i«« wezen
ge/i/'A:'.' Hiermee wordt de we/ der veranderi/ig herleid tot de identiteit van eemge
groo//iede/i; in dit laatste ligt echter de zwaMe zy'de van zy« (//eymans',) fce/oog.
De nieuwe ontwikkeling in deze benadering van het causaliteitsvraagsluk komt er
op necr dat Van der Waals aan de hand van een groot aantal natuurwetenschappelijke
voorbeelden wil aantonen dat Heymans' theorie niet klopt. Immers, zo betoogt hij,
uit het feit dat bepaalde grootheden constant blijven mag men nog niet de
mctafysische conclusie trekken dat de werkelijkheid onveranderlijk zou zijn:... wie
nte/ wi de gefa//e/j o/i« /ie/ "£en e/i /I/", da/ few/Zen a/fe ervaring //g/, de werAre/y'A îeid
zoeA:/, (/torn/ /ie/ «iy voor da/) von een o/iverander/yMe/d der werAre/y'A îeid gee«

A:an zy«.^ Ten slotte wijst hij er op dat de /wee/i/'/ig da/ a//e «a/wwrAw/id/ge
/o/ /«ec/ja/i/ca /erwg /e ore/igen zouden zy«, /ege«woord/g vry we/

ver/a/en (is/ (....J £n /»ermee o«/va//e« aa« //am///o//5 //jeorie de argume/j/e«, waan«
/A: /iaar s/erA:s/e Co/sc/ioon /oc/i /log o«vo/doende^ s/ei/n meende /e zie/i.^ Het is
duidelijk dat Van der Waals hier gebruik maakt van wetenschappelijke resultaten
om filosofische theorieen onderuit tc halen: de "wetenschappelijke wending" in
optima forma.

Heymans' reactie op Van der Waals volgt in zijn artikel Pro / va« der Waa/s e«
de /Aeor/e va/i //aw///on (1918). Net als in zijn readies op Betz en Jelgersma laat
Heymans duidelijk merken dat zijn collega Van der Waals kennelijk weinig heeft
bcgrepen van zijn opvatlingen. Het laatste woord in dezc Studie is aan Heymans:
(de «rg«me/j/e/i va/i Va/i Waa/s /re//e'O zonder u/7zo/iden'/;g nie/ de Z/ieon'e,
waar/ege/i zy z/'c/i r/c/i/en (..J wwar /oope« daaraa« vooroy. Da/ w//zegge/j: ooA:
wa/i/ieer zy a//e o/nveer5proA:e/i moes/en o/yve/i, ZOH daarmede /ege/i de s/e//wig,
da/ Ae/ caiwa/e de/iAren //i zy/i ge/zee/e on/wiA^e/mg fce/ieersc/i/ word/ door /je/ 5/reven
/o/ny de voori/e///«g va« OH/5/aan en vergaan «// /»e/ were/dftee/d /e e/zm/neeren,
nog n/e/ /ie/ mms/e o/gerz/ig5/e zy/i oeweze/;/

' cf. Waals jr., J.D. van der (1917), op. cit. p. 299.
' cf. Waals jr., J.D. van der (1917), op. cit. p. 298-299.
'cf. Waals jr., J.D. van der (1917), op. cit. p. 314.
* cf. Heymans, G. (1918), 'Prof. v.d. Waals en de (heorie van Hamilton'. In: 77/<fcc/i/7/i

voor H7ys/>egeerfe, p. 182.
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j ! ;:, ....i>. CONCLUSIE

Als men op het voorafgaande terugblikt, kan worden geconcludeerd dat de
doelstelling van dit onderzoek is bcreikt: een witte vlek op de kaart van de
geschiedenis van de filosofie in Nederland is ingekleurd. Immers, voor het eerst zijn
de causaliteitsopvattingen van Opzoomer, Van der Wijck, Spruyt, L' Ange Huet,
Pierson en Heymans in nun onderlinge samenhang beschreven.

Daarnaast is de probleemgerichte benadering een vruchlbare methode gebleken
om deze discussies te onderzocken. Door het toepassen van deze methode werd
duidelijk wat de argumenten waren die hebben geleid tot een bepaalde opvatting
omlrent causaliteit. Met deze methode is niet alleen vcrhelderd wat de verbindende
elementen waren tussen deze denkers, maar ook waarom zij met elkaar van mening
verschulden. Bovendien wordt door de toepassing van deze methode de Stelling van
Reichenbach en Passmore verder ondersteund, namelijk dat filosofie primair als een
intellcctuele onderneming kan worden gezien, die bestaat uit argumenteren en
debatteren. De discussies die destijds in Nederland over causaliteit werden gevoerd
zijn hiervan een goed voorbeeld.

Deze studie heeft ook geleid tot de bevestiging van het vermoeden dat de inhoud
van het filosofisch erfgoed van Nederland uit de tweede helft van de 19de eeuw mecr
te bieden heeft dan doorgaans wordt aangenomen. De analyse van de causaliteitsdis-
cussies heeft enkele in filosofisch-historisch opzicht interessante resultaten
opgelcverd. Niet alleen Opzoomers kritiek op Mills opvatting over de uniformiteit
van de natuur, maar ook Spruyts fundamentele kritiek op Opzoomers afleiding van
de noties 'oorzaak' en 'noodzakelijkheid' uit wilsbepalingen en Van der Wijcks
"ontdekking" van de vraag wat nu precics verwachtingen inhouden zijn hiervan goede
voorbeelden. De onldekking van Huets consequent uitgcwerkte positivistische
causaliteitsleerkan ook als een verrassend resultaat van dit onderzoek worden gezien.
Immers, Huet leverde niet alleen fundamentele kritiek op de benaderingen van
Opzoomer en Spruyt, maar hij bood ook een interessante en nieuwe aanvulling op
Comtes positivisme. Piersons zeer scherpzinnige kritiek op Kants tweede analogic
der ervaring en Piersons kritiek op Hume's notie van 'oorzaak' kunnen ook nu nog
als actuele bijdragen in het onderzoek over deze beide denkers worden opgevat.
Heymans' kritiek op Hume's causaliteitsleer, zijn uitwerking van Hamiltons postulaat
tot een op zichzelf staande causaliteitsleer en Heymans' poging om dat postulaat een
filosofische rechtvaardiging te verschaffen vormen uit filosofisch-historisch oogpunt
interessante resultaten van dit onderzoek.

Uit deze studie is ook naar voren gekomen dat de discussies die destijds werden
gevocrd zeer levendig en inhoudsrijk waren. Zij tonen aan dat dikwijls op het scherpst
van de snede werd gedebatteerd. Hoewel Nederlandse filosofen van destijds in een
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aantal gevallen niet schuwden om argumenten ad hominem te gebruiken en hoewel
zij zieh soms verscholen achter autoriteiten om hun standpunten kracht bij te zetten,
Week dikwijls dal zij dit niet nodig hadden. In de meeste gevallen kwamen zij naar
voren als zelfstandige en zelfbewuste denkers met een eigen profiel.

De specifieke argumentaties die Nederlandse filosofen naar voren brachten om
het causaliteitsvraagstuk op te lossen, verschaffen een basis om ten slotte ook een
antwoord te geven op de vraag welke ontwikkelingslijn in deze discussie valt te
ontdekken. r.- > s ? ! v - I U J U ; v i ; t < ! • .,:.•• ; > > . . . , l i u m , - • a m i ! - •'-:! K - 1 .

Men kan concluderen dat over de gehele periode de ontstaansbenadering stond
tegenover de geldigheidsbenadering. Zo stond de ontstaansbenadering van Opzoomer
en Van der Wijck tegenover geldigheidsbenadering van Spruyt. Spruyts geldigheids-
benadering vormde vervolgens een tegenstelling melde ontstaansbenadering van
Huet. Pierson viel de geldigheidsbenadering van Spruyt aan om daarvoor een
betekenisbenadering in de plaats te stellen. Hiermee vormde Pierson de uitzondering
op de regel. Ook in de discussies naar aanleiding van Heymans' causaliteitsleer kon
men de tegenstelling tussen de ontstaans- en geldigheidsbenadering aantreffen. Dit
kwam vooral tot uitdrukking in de uitvoerige discussie tussen Heymans en Jelgersma.

Vervolgens kan worden vastgesteld dat in de discussies drie kristallisatiepunten
zijn te ontdekken: 1871-1873, 1879-1882 en 1890-1896. De aanleiding voor de
discussies werd gevormd door Opzoomers publikaties uit de jaren vijftig en zestig.
Dc discussies barsttcn pas echt los aan het begin van de jaren zeventig. Uit die tijd
stammen de kritische readies van Spruyt op Opzoomer en Van der Wijck, Huets
kritiek op zowcl Opzoomer als Spruyt en ten slotte Spruyts kritiek op Huet. Aan het
eind van de jaren zeventig formuleerde Spruyt zijn eigen causaliteitsleer, die aan
het begin van de jaren tachtig door Pierson fel werd bekritiseerd. Men kan
concluderen dat dc dertig jaar tussen het midden van de 19de eeuw en de vroege
jarcn tachtig de ecrste fase in de discussies vormt die met Opzoomer begon en door
Pierson werd afgcsloten. Heymans gaf in het begin van de jaren negentig de discussies
een nieuwe impuls. Zijn causaliteitsleer kon in de eerste helft van de jaren negentig
op vcel kritiek rekenen, vooral van dc kant van filosofen als Betz en Jelgersma. Na
omstreeks 1895 luwden de discussies over causaliteit. Ook kan worden geconcludeerd
dat eerste helft van de jaren negentig de tweedc fase in de discussies vormden die
begon met Heymans en door Bolland werd afgesloten. Rond 1920 flakkerden de
discussies nogeenmaal op. Ook tocn stond Heymans' leercentraal. Zijn opvattingen
werden vooral bekritiseerd door fysici zoals Clay, Kohnstamm en Van der Waals.
Dit zou men als een derde fase in de discussies kunnen beschouwen. Het onderzoeken
van deze fase lag buiten de grenzen van deze studie.

De methode die in deze studie is gebruikt, biedt ook aanknopingspunten voor
nieuw of voor aanvullend onderzoek op het gebied van het filosofische erfgoed van
Nederland. De problcemgerichte benadering zou men kunnen toepassen op discussies
die dcstijds door bijvoorbceld Opzoomer, Van der Wijck, Spruyt en Land werden
gevoerd over dc aard van de filosofische noties 'ruimte' en 'tijd'. Men zou deze
methode ook kunnen gebruiken om inzicht te verkrijgen in de argumentaties die toen

284



door hen werden gcbruikt om het filosofische vraagstuk van de externe werkelijkheid
op te lossen. De probleemgcrichte benadcring zou ook vruchtbaar kunnen blijken
om een hcldcr bccld te krijgen van discussies over ethische en sociaal-filosofische
onderwerpen die destijds in Ncderland actueel waren. Ten slolte kan deze methode
ook bruikbaar zijn om de derde fase in de discussies over causalitcit te onderzoeken
met als doel om inzicht te verkrijgen in de vraag hoe de "wetenschappelijke wending"
in de filosofiebeoefening in Nederland gestalte heeft gekregen.

285



>! f|f)

• • . ! • - . • • • ' . , i - .

r: V;,n j .

V o , : • • • - • * • ! . : - . ^ ; : . - . ! . l . i f - i - 1 l ; .

- " • • • - i ' ' • • . • • . • " • • , , J • ; , ; ! - .



- * ' " • • i 5 # - ' K . r : ' - r : - S U M M A R Y T •- =. ' ' V , . • : : •„ .?» • ••,:,

CAUSE AND EFFECT
Discussions on the problem of causality in the Netherlands

" • in the second half of the 19th century .•:. •>•;

The present study inquires into the philosophical discussions on the problem of
causality, which took place in the Netherlands in the second half of the 19th century.
Several prominent Dutch philosophers who played a central role in these discussions
are ascribed a key-role in this study: C.W. Opzoomer (1821-1892), B.H.C.K. Van
der Wijck (1836-1925), C.B. Spruyt (1842-1901), J. L'Ange Huet (1840-1924), A.
Pierson (1831-1896) and G. Heymans (1857-1930). Virtually all of them occupied
a chair of professor at one of the Dutch universities, making this study a part of the
written history of academic philosophy in the Netherlands.

The question this study tries to answer is: How the discussions on the problem
of causality in the Netherlands developed during the second half of the 19th century?
More specifically: Which argumentations were formulated by Dutch philosophers
to solve the problem of causality? In order to answer these two questions a problem-
oriented method is used, which implies that the questions and argumentations that
these philosophers formulated as regards the problem of causality, are taken the
starting-points to this approach.

The key-questions which these philosophers saw as related to the problem of
causality can be categorised into three kinds: questions of meaning, questions of
origination and questions of justification. It is suggested that the last two kinds of
questions reflect the main philosophical approaches which these discussions
dominated. These approaches have been named, the origination-approach and the
justification-approach. The former approach is related to empiricist and positivist
points of view, whereas the latter is related to criticist viewpoints.

Chapter I focuses on the discussion between Opzoomer and Van der Wijck on the
one hand, and, Spruyt on the other hand. The main questions concerning causality
which Opzoomer addresses in his De weg rfer tve/ensc/iap (77ie roarf o/science) of
1851 and in //ef vvezen rfer iten/iis (77ie essence o/A/iow/edge) of 1863/1867 are:
What does it mean to say that 'one particular phenomenon causes another particular
phenomenon'? On what basis does one assume that there is regularity in nature? Is
the notion of cause originated by experience or is it innate? And, can one explain
that the principle of causation arises from induction? Opzoomer attempts to answer
these questions in empiricist terms, maintaining that all knowledge is founded on
experience and concluding that innate notions do not exist. Furthermore, he argues
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that both the notions of cause and of necessary connection, as well as the principles
of causation and of regularity can be explained in terms of origination.

Spruyt fundamentally disagrees with Opzoomer in his 'Aangeboren waarnemings-
vormen' (Innate forms of perception) of 1871. The main questions Spruyt puts, is:
How can the ascription of universality to a rule concerning the succession of pheno-
mena, which is only confirmed by some instances, be justified? What is the
justification of the conviction that every change has a cause? Spruyt takes a criticists
point of view toward knowledge; as regards causation in particular, he thinks, some
innate elements play a crucial role in the acquisition of knowledge. Spruyt objects
to Opzoomer in that the origination-approach leads to contradictions, maintaining
that this could lead to only one possible conclusion: the notion of cause and the
principle of causation have to be innate forms of perception, i .̂  ,;. , ; v.

In 1871, in his reply 'Een nieuwe kritiek van de wijsbegeerte der ervaring
beschouwd' (A new critique of empiricism considered), Opzoomer tries to prove
that Spruyt deliberately misinterpreted his position. In his De wysoegeerte der
ervan'/ig verded/gd (£/7ip//7c/s/n de/enrferf) of 1871, Van der Wijck defends
Opzoomer's position against Spruyt's criticism. He argues that an empirical
explanation of the problem of causality may exist, demonstrating that Spruyt jumps
to conclusions. Spruyt replies to Van der Wijck in £>e /aable gerfaanfeverw/sse/jng
vö/i de wysfeegee//e der ervarwig toege//c/i/ (77ie /ecen/ /«e/a/norp/iosis o/emp/Wcis/n
tap/ai'/ied) of 1872. In it he attempts to expose Van der Wijck as a defender of the
justification-approach in disguise. Also Spruyt tries to demonstrate that Van der
Wijck's empirical explanation of the problem of causality leads to nowhere,
maintaining that such explanations were and will remain unsuccessful and concluding
that the notion of cause and the principle of causation must be innate forms of
perception.

Chapter II focuses on L'Ange Huet's theory of causality, which he expounds in
his Meuwe op/ossi/ig voor een ewd waags/wA. De /nef/iode van /ie/ posMv/s/ne
/oegepas/ op /ie/ oegr/p oorzaaA: e/i gevo/g (7Vew so/w//on o/an o/dprob/e/n. 77ie
me//iod o/pos/7/v/5w app//ed on //ie concepf ca«se and e//ecf) of 1872. Huet
formulates his theory not only in consequence of the debate between Opzoomer,
Van der Wijck and Spruyt, but also as a way of completing Comte's positivist theory.

Huet refutes both Opzoomer's and Van der Wijck's empiricist argumentations
as well as Spruyt's criticists supposition that innate notions exist. He argues that they
excluded an alternative: positivism. Moreover, Huet argues that they misinterpreted
the problem of causation. According to Huet this problem can be brought to an
adequate solution only if some fundamental questions of meaning are answered: What
docs the concept of cause and effect mean when one traces it back to its origin? And,
what is the meaning of the principle of causation? For Huet, the meaning of abstract
concepts can only be found by inquiring into one's own inner state from which such
concepts arise. In other words, Huet translates questions of meaning into questions
of origination. Huet explains the origin of the awareness of causal connections and
the origin of the abstract notion of cause by his theory of sympathetic sensations.
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According to this theory an instinct to imitate movement leads to particular
sympathetic impressions. He concludes that both the awareness of causal connections
as well as the abstract notion of cause itself can be traced back to one single
sympathetic impression of causal action of objects.

Furthermore, Huet argues that the notion of causation is not, and never was, useful
for scientific purposes because the essence of scientific explanation is to subsume
phenomena under general, law-like, rules. He also demonstrates that explanations
in physics, which are focused on the explanation of the succession of phenomena,
and to those in classical biology, which are focused on the explanation of the
coexistence of phenomena, only differ in gradation. Huet finally conludes that the
notion of causation belongs to a bygone phase of thinking.

Chapter III illustrates both Spruyt's criticism on Huet's theory as well as Spruyt's
own view on causality. In 'Oude dwalingen in een nieuw kleed' (Old errors in new
disguise) of 1873, Spruyt accepts Huet's criticism on Opzoomer, but he defies Huet's
theory of sympathetic sensations. Spruyt demonstrates that this theory must
necessarily conflict with Huet's positivism. He further disagrees with Huet on the
subject of the difference between explanations in physics and in classical biology.
He also maintains that Huet's theory is incomplete because Huet does not explain
the origin of the principle of regularity. Spruyt concludes his criticism of Huet by
showing, that the latter did not answer the question of justification: How can it be
justified that, prior to any experience, one is convinced that there is regularity in
nature? The discussion between Spruyt and Huet is open ended, since Huet never
replied to Spruyt's critique. •

Until 1873, Spruyt had approached the problem of causality from a rather negative
point of view. However, in his prize-winning Proeve van eene gesc/i/afe/iis va/j de
/etr cfer aa/jge6ore« feegnppe« (0M//wie o/a Ais/ory o/<Ae t/ocf/w o///inate «teas)
of 1879, Spruyt attempts to provide a positive argumentation for the necessity of
assuming innate forms of perception. At this point he rejects Hume's theory of
causality, thereby rejecting the origination-approach once more. Furthermore, Spruyt
explicitly agrees with Kant's proof of his second analogy of experience, concluding
that the principle of causation has to be a priori.

Chapter IV focuses on Pierson's Wysgeeng o/iderzoeA:. /Cr/fiscAe /?ro/egome«a
va/j £rfAe//e£ (PAj/osopA/ca/ i/ives/iga/io/i. CWrica/ /?ro/egome«a o/aes/Ae/ic?) of
1882. In his work Pierson rejects Spruyt's Proeve, and therefore his justification-
approach, by demonstrating that there are some crucial contradictions in Kant's proof
of his second analogy of experience. He concludes that Kant did not prove that the
principle of causation is a priori. Moreover, Pierson maintains that there is no need
to assume that this principle is a priori because, in practice, scientists do not need
such a justification for their activities. According to Pierson, the conviction that every
phenomenon has a cause arises from custom, which, he believes is a sufficient basis
for doing scientific research.

Furthermore, Pierson inquires into the meaning of Hume's notion of cause and
concludes that Hume's definition of that notion is inadequate. He denies that it is
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justified to assume an identity between the notion of causal connection and the notion
of a fixed-time order regarding objects that are perceived. From his analysis of the
meaning of the notion of cause and effect, Pierson concludes that cause and effect
must be viewed as two aspects of the laws of nature. Moreover, he concludes that
the notion of cause has no added theoretical value whatsoever when it comes to
scientific purposes.

Contrary to what one would expect, Spruyt did not reply extensively to Pierson's
criticism. His only reaction (1888) is that Pierson apparently considered the/Voeve
somewhat of a stumbling block. 1,..•?;•. ;j-ji.i!w ,aü'»^--1 i^i--.Uj.tu.^oxlJ yj bos

Chapter V illustrates both Heymans' theory of causality as well as the discussions
between Heymans and his critics. In his prize-winning Sc/ze/s eener
gescA/«fe- gesc/i/ec/ew/s van ne< caMsa//fe//s6egrip i/i a*e /i/euwer
(O«////H? o/a cr/f/ca//jtsfory o/f/ie concept o/caMsa/Zfy MI newerp/u'/osop/zy) of 1890
and also in the second part of his Ce^e/ze «no* £/e/ne/ife des vräsensc/ja/j/ic/ies
Z)e/ifa?«s (Laws and e/emenrs o/sc/e/i/y7c i/iOMg/z/) of 1894, Heymans makes a
disctinction between the psychological and the philosophical problem of causality.
The psychological problem of causality refers to the following question: How can
it be explained that observations cause the firm conviction to arise that there is a
necessary connection between what is observed now and what will be observed in
the future? The philosophical problem of causality refers to this question: How can
the conviction that future observations always confirm the expectation that there are
necessary causal connections between phenomena be justified?

Heymans rejects Hume's theory of association, and therefore the origination-
approach, because this theory is unable to explain the universal validity of the
principle of causation and the absolute certainty of the principle of regularity. To
solve both the psychological problem as well as the philosophical problem of causality
Heymans adheres to the postulate of Hamilton, i.e. the conviction a priori that all
that exists in reality is unchangeable. This postulate implies that one has to assume
an unchangeable reality behind the perceptions of change. Heymans hypothesizes
that all phenomena of causal thinking can be explained by this postulate. This
hypothesis lucidates, Heymans maintains, why and in which cases causal expla-
nations are sought. It also sheds light on the function and structure of causal
explanations, the function of scientific hypotheses, the certainty and absolute validity
of causal axioms and of specific scientific principles.

Heymans' greatest difficulty is justifying Hamilton's postulate, which forms the
philosophical basis of Heymans' theory of causality. In order to justify this postulate,
Heymans suggests that this problem of justification might be solved by accepting
Kant's hypothesis of the a priori structure of time as a basic assumption. However,
his mere programmatic and rather speculative solution fails to convince early critics
such as the philosophers H.J. Betz in his 'Bezwaren van een leek tegen het
causaliteitsbegrip van dr. G. Heymans' (Objections of a layman against Heymans'
concept of causality) of 1891, D.G. Jelgcrsma in his 'Causaliteit' (Causality) of 1891
and G.J.P.J. Bolland in his Vera/Kfering en /y'rf (C/iange a//rf fwne) of 1896. Almost
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in unison these critics maintain that Heymans' hypothesis makes it difficult to
reconcile the actual perceptions of change with the speculative assumption of an
unchangeable, hidden reality. Although Heymans replies to these critics, he attempts
to circumvent justifying the a priori conviction that all that exist in reality is
unchangeable.

However, these often subtle discussions on the problem of causality, which were
initiated by Opzoomer'sDe weg c/er wete/isc/iap in 1851 and more or less ended with
the criticism on Heymans' theory of causality in the 90's, remain open ended: no
consensus of how to solve the problem of causality has been reached. Although other
Dutch philosophers have addressed this problem, mainly as parts of monographs
on more general philosophical subjects, no new discussions were initiated at the end
of the 19th century.

The Epilogue illustrates that Heymans' theory of causation was debated again
in the first decades of the 20th century. This time the criticism on Heymans' theory
originated not from philosophers but from physicists such as Ph. Kohnstamm (1875-
1941), J. Clay (1882-1955) and J.D. van der Waals jr. (1873-1971). They stress that
the problem of causation can be solved by way of modern theories in physics. One
could say that it is these physicists who, finally, did introduce the so-called scientific
turn in regard to philosophy in the Netherlands.

It can be concluded that a gap in the history of philosophy has been filled in by this
piece of research. Prior to the present study the prevailing discussions on philo-
sophical questions related to the problem of causality were never examined
systematically. Moreover, the following two questions are answered by this study:
How did the discussions on the problem of causality develop in the Netherlands in
the second half of the 19lh century? And, which argumentations were formulated
by Dutch philosophers to solve the problem of causality? It can also be concluded
that these discussions have much more to offer than might generally be assumed,
both from a historical and from a philosophical point of view. Furthermore, this study
illustrates that the application of a problem-oriented method clarifies the connecting
elements between different philosophers. Moreover, this method has also clarified
why the philosophers' opinions differed. Finally, the method used might offer a
fruitful approach to new or additional inquiries into the philosophical heritage of
the Netherlands.
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