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Inleiding 
Tijdens een onderzoek naar de bronnen van Kan& 'subjectfilosofie' en speciaal naar het 
gebruik van de tegenstelling 'subjectief-objectief ben ik in de onafzienbare rij school- 
filosofen - die al eeuwenlang de tekst- en leerboeken produceren, waardoor alle filosofie- 
beoefenaars in het begin van hun studie gevormd worden - gestuit op Adolph Friedrich 
Hoffmann. Hij is een bijna volledig vergeten, jong gestorven professor in de filosofie 
en de wiskunde uit Leipzig, wiens boeken nooit herdrukt zijn en wiens naam meestal 
slechts in een rijtje van namen terloops genoemd wordt. (1) 

Voor mijn onderzoek naar het ontstaan van het moderne subjectbegtip is Hoffmann 
van belang, omdat hij de tegenstelling 'subjeclief-objectief voor het eerst gebruikt en 
formuleert als een tegenstelling tussen de eigen of innerlijke ervaring van de kenner te- 

l Hoffmann is geboren in 1703 in Leissnig, zijn vader (Johann Georg) is 'amtsactuaris* 
(gemeenteboekhouder), zijn broer (GotlÃrie August) is jurist Hij volgt het gymnasium in 
Freiburg en studeert vanaf 1721 aan de universiteit van Leipzig, in 1724 wordt hij aldaar 
Magister in de filosofie In 1731 wordt hij aan de universiteit van Erfurt doktor~n de medicijnen, 

vanaf 1731 geeft hij colleges in Leipzig in filosofie en wiskunde Hit sterft op 14-8-1741 Dat is 
ailes wat van hem bekend is 
Bekende werken 
- Gedanken Obar Chnsuan Wolffens Logik Leipzig 1729; 
- BeweistÃ¼me devenigen Gmndwahrheiten aller Religion und Moralitht welche durch die in 

der Wolffischen Philosophie befmdlich Gegenshtze haben geleugnet und Ober den Haufen 
geworfen werden wollen. Frankturf und Laipzig 1736, 
. Vernunftlehre. Darinnen die Kennzeichen dos Watiren und Falschen an den gesetzen des 

menschlichen verstandes hergeleitet werden. Laipzig 1737, 
Verder een aantal pmgrammata en dissertationes 

Er is maar weinig literatuur over Hoffmann zijd werk en invloed. Zie vooral M Wundt, Deutsche 
Schulphilosophie. 1945, pp 245 ev, en G Tonnelli, 'Einleitung' bij Cmsius Die philosophi~he 
Hauptwerke l. 1969, XVIIi-XXI; en H Heimsoeth, 'Metaphysik und Knbk bi Chr.A Cmsius'in 
Schriften eter Kdnigsberger Gelehrten Gesellschaft, 3. Jahr. Heft 3,1926. Deze is van mening 

dat Hoffrnann de basis legde voor de analyse van de antinomieÃ« van Kant in zijn Kritik der 
reinen Vernunft Wundt (a w p 248) veronderstelt dat de Vernunftlehre eerst in delen werd 
gepubliceerd, dat zou de invloed op het eerste werk van Crusius verklaren dat in 1737 
geschreven werd 



genover de dingen zelf. Zijn uitleg vind ik in vergelijking met wat zijn tijdgenoten er- 
van maakten zo origineel, dat ik hem de Duitse Hume zou willen noemen. Via zijn 
leerling Crusius heeft hij, denk ik, niet alleen terminologisch maar ook naar de inhoud 
een belangrijke invloed uitgeoefend op het ontstaan van de deels logische, deels ken- 
theoretische, deels epistemologische en - niet te vergeten - deels metafysische opvat- 
tingen van het menselijke kennen en denken, die wij nu de 'transcendentaal-filosofie' 
noemen. 

Om dit duidelijk te maken zal ik eerst iets over de begrippensubjectief en objectief 
moeten vertellen en vervolgens iets over de situatie van de Duitse filosofie in de eerste 
helft van de achttiende eeuw. Daarna zal ik ingaan op Hoffmanns kenleer en speciaal 
zijn waarheidsopvatting. Tenslotte zal ik proberen duidelijk te maken hoe je van iemand 
die vergeten is toch kan zeggen dat hij van belang is. 

Subjectief en objectief 
'Subjectief' staat bij Hoffmann voor de kwaliteit van een innerlijke ervaring of indruk 
in de kenner, die in zijn directe gegevenheid een on-ontkenhare zekerheid heeft en daar- 
om kan dienen als grondslag voor waarheid. 'Objectief staat voor de kwaliteit Van waar- 
heid of eigenheid van de zaak zelf die ervaren, of gekend wordt. Hoffmann maakt hier 
gebruik van een scholastieke distinctie die in zijn tijd bij specialisten bekend is, maar 
weinig gebruikt wordt. In die scholastieke terminologie wordt 'subjectief juist gebruikt 
om met betrekking tot een eigenschap of kwaliteit van iets te benadrukken dat het echt 
om een eigenschap van het betreffende ding zelf gaat. 'Objectief geeft daarentegen aan 
dat iets de heel bijzondere bestaanswijze heeft van 'in het verstand (naar waarheid) ge- 
kend zijn'. Soms worden deze twee termen in verbinding met elkaar gebruikt, maar 
meestal niet. Vanaf het moment dat de eigen gemoedstoestand van de kenner en speciaal 
het gevoel van zekerheid een rol gaat spelen in de discussies over kennis en waarheid, 
wordt 'subjectief soms gebruikt om met betrekking tot die gemoedstoestand aan te 
geven dat het om een werkelijk bestaande kwaliteit van de kenner of van het verstand 
gaat. In contrast daarmee wordt met 'objectief dan de zakelijke eigenheid of echtheid van 
het gekende dmg of object aangegeven en dat wordt steeds meer als een eigenschapvan 
dat ding op zich zelf opgevat. In de filosofische teksten en handboeken van de zeven- 
tiende en van het begin van de achttiende eeuw wordt dit gebruik van subjectief en ob- 
jectief bijna altijd in verband gebracht met zekerheid of waarheid. Meestal wordt het 
terloops vermeld als een scholastiek onderscheid. De bron ervan ligt in een drievoudig 
onderscheid, dat Aristoteles al maakte in het begin van de Peri Hermeneias, met betrek- 
king tot waarheid die in de zaak, in het intellect en in de propositie kan zijn. Heel vaak 
worden in dat verband termen als 'objectief en 'formeel' in een conirasterend verband ge- 
bruikt, soms wordt de term 'subjectief eraan toegevoegd of in plaats van 'formeel' ge- 
bruikt om de waarheid in het intellect aan te duiden, voorzover de oordeelsact bedoeld 
wordt. 

Vanaf ongeveer 1750 gebruiken Duitse filosofen de tegenstelling subjectief-objectief 
regelmatig en als een vanzelfsprekende tegenstelling om de toestand van de kenner als 
subjectief te onderscheiden van de kenmerken van de gekende zaak als objectief. Hoff- 



mann, en niet Baumgarten of Wolff, zoals de meeste historische handboeken beweren, 
is vooizover ik heb kunnen nagaan de enige bron van dit gebruik. 

De strijd tegen Wolff 
In de Duitslanden van het begin van de achttiende eeuw wordt de filosofie gedomineerd 
door Christian Wolff en zijn school. Deze positie wordt bestreden als rationalistische 
nieuwlichterij door de aristotelisch-scholastieke filosofie, die de schoolfilosofie van de 
theologen en (dus) van de erkende universiteiten was. Maar echt fel wordt Wolff be- 
streden vanuit het pietisme, dat tegenover zijn rationalisme veel nadruk legt op de in- 
nerlijke geloofservaring, tegenover zijn mechanisme en dualisme de goddelijke bezield- 
heid van al wat is stelt en tegenover zijn theoretische wetenschappelijke benadering het 
praktische leven stelt. Het piÃ«tism verzet zich overigens ook tegen de heersende theo- 
logie-opleidingen aan de universiteiten. Wolff wordt in deze constellatie een van depm- 
tagonisten van de vroege Duitse Verlichting. Tussen 1722 en 1733 wordt in bepaalde 
staten van Duitsland het onderwijs in de Wolffse filosofie zelfs als dwaalleer veroordeeld 
en verboden. 

Heel kort samengevat voert Wolff de mathematische methode van de rationalisten 
systematisch door als grondslag van de filosofische methode. Zij wordt tot een logische 
begripsanalyse, gebaseerd op de beginselen, van niet-tegenspraak en van voldoende 
grond, die leidt tot de precisering van algemene eerste beginselen of waarheden. Via een 
deductieve bewijstheorie worden de resultaten van deze analyses omgevormd tot syste- 
matische gehelen van wetenschappelijke kennis. Dit wordt op alle gebieden van het we- 
ten toegepast Wolff is in ons historisch bewustzijn bekend als dogmatisch en schools. 
Voorzover dogmatisch opgevat wordt als blind voor de empirische werkelijkheid, moet 
benadrukt worden dat Wolff empirische kennis een grote rol laat spelen. 

De reactie op de filosofie van Wolff is een merkwaardige mengeling van een gods- 
dienstige afwijzing van de moderne wetenschap die onder andere gebruik maakt van de 
aristotelisch-scholastieke filosofie, en van een filosofische inhoudelijke kritiek die ge- 
bruik maakt van een sterk door Locke geinspireerd sensualisme. In de zogenaamde 
pietistisch Thomasische school, ook wel de RÃ¼dige school genoemd, komen deze twee 
reacties samen. De school is genoemd naar Christian Thomasius (1655-1728) en 
Andreas Rudiger (1673-1731). Ik bespreek nu alleen enkele kenmerken van deze school 
die met de waarheidsopvatting en de rol van subjectief en objectief te maken hebben. 

Filosofisch gezien verdedigt deze school de nominalistische en sensualistische tra- 
ditie. waarvoor in de eerste helft van de achttiende eeuw Locke het lichtende voorbeeld 
is. Logica, kenleer en wetenschapsleer lopen, zoals in die tijd gebruikelijk is, door el- 
kaar en worden sinds Thomasius gewoonlijk in Duitsland Vernunftlehre genoemd. 
Centrale thema's daarin zijn de beperkingen van het menselijk kenvermogen, gebonden 
als het is aan de zintuigen, en een schelp onderscheid tussen logische en metafysische 
waarheid of kennis. Logische waarheid heeft slechts betrekking op de essenties of de 
mogelijkheden van de dingen of op de logische relaties tussen gegeven idee'n, terwijl 
metafysische waarheid over het beslaan van de actuele zijnden gaat en werkelijke kennis 
opleven. 



In tegenstelling tot wat men van metafysische waarheid zou verwachten, namelijk 
dat het de zaakwaarbeid, de overeenkomst van de bestaande zaak met zijn wezen is, is 
deze waarheid voor mensen puur gebonden aan hun zintuigelijkheid. Zo begint Tho- 
masius een tractaat over de Menselijke Geest met de constatering dat deze uit twee 
kracbten/vermogens bestaat: een sensueel vermogen gericht op de individuele dingen en 
hun bestaan en een rationeel vermogen gericht op het algemene en op het wezen van de 
dingen. (2) In feite is de metafysische of werkelijke kennis van de mens erg beperkt. In 
onderscheid met God, zo stelt Rudiger bijvoorbeeld, zal de mens de echte substanties 
van de dimgen nooit kunnen kennen, hij kent slechts de accidenten ervan die door de zin- 
tuigen worden waargenomen. (3) Daarom is metafysische waarheid slechts "de overeen- 
stemming van de waarneming zelf met het kenmerk dat waargenomen wordt". (pp. 27, 
83) Deze definitie is een bijna volledige omkering van de hierboven genoemde tradi- 
tionele definitie vanmetafysische waarheid, die ook nog door Locke gebruikt wordt. 
Logische (of ken)waarheid heeft, zo stelt RÃ¼diger die metafysische waarheid als grond- 
slag en bestaat zelf uit: "overeenstemming van onze gedachten met de waarneming". 
(ibid.) Zodoende is de activiteit van de waarneming de grondslag van de (ken)waarheid 
en van de logische afleidingen. Ook de eerste beginselen van het denken worden uit dat 
waarnemen afgeleid en zijn geen ingeboren algemene waarheden, zoals Wolff met de an- 
dere rationalisten benadrukt. In feite zal de meeste menselijke kennis, die niet op ge- 
loofsin/.ichi is gebaseerd. dan ook bestaan uit waarschijnlijkheid of morele waarheid. (p. 
30) In  alle logische iracialen van deze tijd en speciaal die van de piklisten wordt daarom 
erg veel aandacht besteed aan waarschijnlijkheid en waarschijnlijkheidredeneringen. 

De?.e scnsualistischc opvatting van metafysische waarheid voert opnieuw hel gevoel 
van zekerheid in als een belangrijk waarheidscriterium. Wolff had dit, in navolging van 
Leibniz, hij de Cartesianen juist bekritiseerd en had het vervangen door een volledig lo- 
gische begripsanalysc. De herintroductie van de zekerheid brengt de rol van de inwen- 
dige waarneming weer onder de aandacht. Inwendige waarneming is verondersteld in 
Locke's onderscheid tussen 'sensation' en 'reflection' als het (receptief) vermogen van de 
'reflection'. (4) Dit punt wordt uitgewerkt in de logica van August Friedrich Muller, een 
leerling van RÃ¼diger (5) Metafysische waarheid definieert hij als "correspondentie van 

Thomasius, Versuch von Wesen des Geistes. 1703, p. 1-2. 
Rudiger, De sensu ven e! ialsi. 1709. In tegenstelling tot de traditionele logicahandboeken 
wordt waarheid bij hem niet behandeld in relatie tot de proposities of de idee'n, maar helemaal 
in het begin van zijn werk in relatie tot de waarneming, als 'eerste beginsel en laatste criterium 
van alle waarheid' Bij hem wordt onder verwijzing naar Gassendi (p 23 noot) de beroemde 
Kantiaanka distinctie tussen het fenomenale en het noumenale at gebruikt 
Locke spreekt zelf van "interna! sense" wanneer hij de 'ideas of reflection' introduceert (Essay 
l ,  1 5 4). verder gebruikt hij dit begnp echter niet meer In zijn hoofdstukken over waarheid 
(Essay I I ,  32 (zie 5 2 over metafysische waarheid) en IV, 5 (zie 5 11 over metafysische 
waarheid)) spelen de 'ideas of reflection' of de 'internaf sense'geen enkele rol 
Van 1731 tot aan zijn dood was August Fnedrich Maller (1684-1761) professor in de logica aan 
de universiteit van Leipzig Zie Muller, Die Logic oder Vemunftlehre. 1720 Net zoals bij 

RÅ̧dige wordt waarheid aan het begin van het boek besproken (hfst 4) 



de indrukken van de zintuigen met de dingen of objecten zelf die we waarnemen" en hij 
legt dit uit met behulp van het onderscheid tussen uitwendige en inwendige waarne- 
ming. Speciaal de existentiele zekerheid van de inwendige 'gevoelens', die het gevoel 
van de werking van onze geest met zich mee brengt (5 4.2) knjgt de nadruk. Dit gevoel 
is de eerste grond van metafysische waarheid, omdat: "de rede wel moet concluderen dat 
het voor de geest onmogelijk is om niet te voelen wat het actueel voelt". ( 5  4.6) Voor 
de logische waarheid, gedefinieerd als "correspondentie van de gedachten met de waarne- 
mingen" geldt hetzelfde. Laatste criterium voor de zekerheid daarvan is daar het voelen 
door de inwendige waarneming van de oordeelsact. Met uitzondering van een korte op- 
merking die verwijst naar het onderscheid tussen objectieve en formele waarheid (6) ge- 
bruikt Muller subjectief en objectief nergens. 

Hoffmanns theorie van de subjectieve en objectieve waarheid 
In de Vernunftlehre (7) van Adolph Friedrich Hoffmann krijgen dezelfde punten uitvoe- 
rig aandacht. En nu zal het onderscheid lussen subjectief en objectief een belangrijke rol 
spelen. Al in de 'Vorrede' is sprake van een 'subjectivische' benadering tegenover Wolff 
die te veel nadruk legt op de 'objectivische' gronden van de waarheid. (pp.1-3) 

De rede (Vernunft) beschrijft Hoffmann als een geestelijk vermogen dat vier'krach- 
ten' ('Kraften') uitoefent, drie zelf-actieve ('selhst-tÃ¤tige' krachten: het geheugen, het 
voorstellings- en het oordeelsvermogen, en een passieve kracht: de waarneming. Waar- 
neming is echter niet puur passief, ze wordt niet voor niets ook een kracht genoemd, 
omdat ze ook een eigen werking moet uitoefenen, zoals we zullen zien bij de analyse 
van de levendigheid van de interne waarneming. Denkactiviteiten of gedachten stellen 
zich altijd een ding of onderwerp voor middels de kwaliteiten of predikaten ervan. Alle 
zintuigelijke wezens doen dat; mensen bezitten een extra, vijfde, kracht: het 'bewust- 
zijn'. (I Â 25-30) (8) Bewustzijn wordt zodoende wel verondersteld in de analyse van het 
menselijke kennen, net zoals Locke dat doet hij de inwendige waarneming, maar in 

Muller, Die Mefaphysik oder Naturliche Theologie. p 92 Cf de definities van 'conceptus 
formatis'en 'objectivus' (p. 27) en 'finis formalis'en 'objectiws' (p 154) MulIers metafysiek is 

duidelijk door de scholastieke tekstboeken belnvloed 

Na een inleiding, voorwoord en een introductie volgen twee delen (boeken) Deel l omvat 1) een 

algemene theorie van het verstand als complex van krachtenlvermogens, 2) de theorie van de 

algemene kenmerken van de idee& met een discussie van de werking van het principe van 

voldoende grond, door Hoffmann op een strikt causalistische manier opgevat, de onderlinge 

relaties van de idee'n, hun helderheid en duidelijkheid, 3) de theone van de proposities, 4) de 

theorie van het syllogisme en uiteindelijk de waarheidsieer Deel II gaat over het juiste gebruik 
van de rede en bevat hoofdstukken over de zintuigen, de definitieleer en de theone van de 

begripsvorming, de topica, waarschijnlijkheidsleer, methodiek (analyse en synthese) 

argumentatieleer Ik verwijs naar de delen en de paragraafnummers 

Dit menselijk vermogen wordt 'Vernunft' genoemd en onderscheiden van de algemene 

verstandskrachten of -vermogens of het 'Verstand'. Honden bezitten een akbef verstand ("ein 
taniges Verstand") omdat zij een geheugen hebben en kunnen leren in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld vliegen (l 5 30) 



tegenstelling tot Lwke en net als dat bij Hume zal gebeuren, speelt bewustzijn op zich 
geen rol in de analyse van het kennen. Zinnelijkheid is de essenti'le voorwaarde voor 
alle kennis van het bestaan van dingen. Alle idee'n, met uitzondering van de 
aangeboren natuurlijke begeerten, komen van de zintuigen en zijn daarom in eerste 
instantie idee'n van individuele dingen of gebeurtenissen. Hoffmann maakt vanaf het 
begin een scherp onderscheid tussen ervaringen of indrukken ('Empfinduugen') als 
bewustzijns- of hersentoestanden en hun 'objecten'. Objecten zijn altijd 6f de 
buitenmentale dingen of gebeurtenissen in het geval van de uitwendige waarneming 6f 
het is de ziel zelf die als gegeven ding aanwezig is in het geval van inwendige 
waarnemingen. 'Object' betekent zodoende altijd het ding zelf dat onderscheiden is van 
zijn voorstelling in de geest. 

Om uit te leggen hoe een overtuiging tot stand komt, maakt Hoffmann een nieuw 
punt in vergelijking met soortgelijke tekstboeken. De werkelijke aanwezigheid van het 
object in de geest wordt volgens hem gegarandeerd door de levendigheid en directheid 
van de gegeven indruk. Deze bewijzen dat de betreffende indruk onwillekeurig is en dat 
garandeert dat het hier niet om een ingebeelde voorstelling gaat. (I 66 en 702) Bij de 
analyse van de idee'n is de levendigheid van de innerlijke waarneming vervolgens een 
aanwijzing voor de compleetheid van de betreffende idee en dat is weer het criterium om 
heldere van duistere idee'n te onderscheiden. 

In de waarheidsthwrie blijkt dit punt van groot belang te zijn. In het algemeen zijn 
er vier oorzaken van waarheid: een onmiddellijke ervaring, de (logische) onmogelijkheid 
om het tegendeel te denken dit is het waarheidscriterium waar Wolff in zijn begrips- 
analyse gebruik van maakt -, de logische afhankelijkheid van andere al vastgestelde 
waarheden - dat is de logische waarheid in strikte zin - en tenslotte het feit dat wij ons 
niet levendig het tegendeel kunnen voorstellen. (1 3) Meestal zullen deze vier oorzaken 
samen optreden. Strikt genomen, echter, is waarheidaltijd de conclusie van een syllo- 
gisme, waarin de major een gegeven uitspraak is en de minor de zekerheid is dat het 
tegendeel van die uitspraak vals of onmogelijk te denken is. Dat betekent dat de kennis 
van de valsheid van het tegendeel in de minor, de kennis van de waarheid zelf, die in de 
conclusie uitgedrukt wordt, altijd voorafgaat. (1 656) Daarom is waarheid altijd in zekere 
zin een logische waarheid, want zij wordt afgeleid van een voorafgegeven waarheid. Dit 
is zelfs het geval bij onmiddellijke waarnemingen. (1 700) Met deze half-logische waar- 
heidsopvatting neemt Hoffmann een tussenpositie in tussen de strikt sensualistische 
waarheidsopvatting van RÃ¼dige en de analytisch-logische waarheidsopvatting van 
Wolff. Hoffmann vult dit logische karakter vervolgens op heel sensualistische wijze in 
door te stellen dat de zekerheid van de minor op een innerlijke ervaring ('innerliche 
Empfindung') moet berusten, die ons voor ons gevoel dwingt om de conclusie te trek- 
ken. Die innerlijke ervaring nu is dezelfde, die hij de overtuiging een rol speelt. De le- 
vendigheid van die innerlijke ervaring is ook hier weer de garantie dat het gevoel, dat 
het onmogelijk is om het tegendeel (van het ware) te denken, echt is en niet denkbeel- 
dig. (1 654-655) Zo blijft een empirisch uitgangspunt, namelijk het gevoel van zeker- 
heid als een levendige innerlijke ervaring, centraal staan in de waarheidstheorie. 

Hoffmann geeft een nogal traditionele definitie van waarheid: "Zo'n overeenstem- 
ming van het denken met zijn object, dat het (betreffende) ding ook (werkelijk) bestaat 



of niet bestaat, waarvan wij denken (oordelen) dat het bestaat of niet bestaat." Maar hij 
voegt daar direct aan toe: "Als een gedachte waar is, dan moet er ook zo'n ding in de 
geest bestaan, als we denken dat werkelijk bestaat Dat ding dat in de geest moet be- 
staan is die innerlijke ervaring; het gevoel daarvan is de garantie voor de waarheid van 
het oordeel en dus ook voor het bestaan van het ding zelf." (1 641) In vergelijking met 
zijn collega Muller, maar ook met Locke, voegt Hoffmann hier iets toe aan de rol van 
de inwendige waarneming, precies dat wat Hume ook aan Lockes theorie toevoegt, dat 
we in moderne tennen een subjectivering van het kennen zouden kunnen noemen. 

Nu maakt Hoffmann precies in deze context een distinctie, die gebruik maakt van 
het onderscheid tussen subjectief en objectief. Hij noemt de overeenstemming van het 
denken voorzover ze gekend wordt subjectieve waarheid; deze wordt zelf weer direct als 
een interne ervaring of indruk gekend of beleefd. Elke complete, effectieve waarheid 
moet dus een subjectieve waarheid zijn en veronderstelt dus altijd een existentiele waar- 
heid, namelijk het bestaan van die interne indruk. (1 652-658) Dezelfde waarheid, nu 
niet als actueel gekende waarheid, maar als mogelijke waarheid wordt objectieve of 
metafysische waarheid genoemd. (1 652) Op het eerste gezicht is dit een toepassing van 
het bekende onderscheid, dat al bij Locke en de logica van Port Royal te vinden is, tus- 
sen 'denking' (cogitatio) als verstandsact, dat is als attribuut van de kenner (subject) en 
de gedachte, als gekende inhoud (object). Dit wordt bevestigd door Hoffmanns uitleg dat 
ook objectieve waarheid een overeenstemming is, namelijk tussen het gegeven object 
zelf en de mogelijke 'denking' ('Gedancke'). Subjectief en objectief worden hier toe- 
gepast in de betekenis die ze in de traditie al hadden. Subjectief verwijst naar de denkact 
als ding dat in de geest bestaat en objectief verwijst naar de gekende inhoud. Maar 
Hoffmann verandert subtiel iets aan deze betekenissen door het object met het ding zelf 
te identificeren, zoals veel auteurs al doen in die tijd, maar vooral door de interne waar- 
neming en speciaal de levendigheid daarvan of het gevoel van niet anders kunnen, aan te 
wijzen als de kentheoretische grondslag van de bevestiging van het bestaan van het ex- 
teme object. Hoffmann kan zo volhouden, dat de grondslag van de waarheid ligt in het 
bestaan van het ding zelf, en dit tegelijk subjectiveren. Een centrale rol daarbij speelt de 
theorie van de innerlijke ervaring en levendigheid van deze ervaring. 

Effectieve kenwaarheid is zodoende (mede) gebaseerd op een overtuiging die als in- 
druk een werkelijk bestaande (geestes)toestand is in de kenner. De kenwaarheid wordt nu 
in dubbel opzicht een individuele waarheid; ze is individueel of pnv6 als werkelijk be- 
staande toestand in het betreffende subject en ze is naar haar inhoud altijd primair de 
kennis van een individueel ding. rein einzelnes Ding" I 23) Deze effectieve kenwaar- 
heid staat tegenover de algemene, maar niet op het werkelijk bestaan van de dingen be- 
trokken, objectieve of metafysische waarheid. 

Later past Hoffmann deze distinctie tussen subjectieve en objectieve waarheid nog 
toe in termen van bewustzijn. Bij complete kennis is er tegelijk bewustzijn van de pro- 
positie en van de overeenstemming daarvan met het object. Het eerste wordt materiele 
kennis en het laatste overtuiging genoemd. Geloof, twijfel en waarschijnlijkheid kun- 
nen nu als denkvormen die in verband staan met de subjectieve waarheid geanalyseerd 
worden. Zo wordt, tenslotte, deze tegenstelling ook bij de waarschijnlijkheidsredene- 



ringen gebruikt om subjectieve en objectieve waarschijnlijkheid van elkaar te onder- 
scheiden. 

Hoffmanns belang 
Het bovenstaande is ongeveer alles dat ik over Hoffmann kan vertellen. Het belang er- 
van kan ik maar voor een deel preciseren, de rest is vermoedens. 

Zakelijk gesproken gaat het om het volgende: precies op een cruciaal punt in de 
wimtheidstheorie maakt Hoffmann opnieuw gebruik van het onderscheid tussen subjec- 
tieve en objectieve zekerheid of waarheid om zijn analyse van de mentale acten die be- 
trokken zijn bij het oordelen te ondersteunen. Het gaat hem daar om hel belang van de 
inwendige waarnemingen en vooral om de kritische rol die de levendigheid van zo'n 
waarneming moet spelen om waar of echt van vals of ingebeeld te kunnen onderschei- 
den. Transcendentaal-filosofen en logici zullen dit waarschijnlijk afdoen als de bekende 
psychologisering, waar alle empiristen onder lijden. Ik zou dit een beslissende stap 
willen noemen. Het beslissende moment is niet de subject lve~g op zich en evenmin 
de rol van de inwendige waarneming, ook al zijn dit zaken die Kant in zijn transcenden- 
taalfilosofie uitvoerig zal hernemen. Het beslissende punt is dat het (menselijke) ken- 
nen wordt losgemaakt van 'de waarheid' en van een algemene ware keninstantie zonder 
dat 'waarheid' opgegeven wordt. Dit is in mijn ogen essentieel voor een goed begrip van 
relativisme en waarheidspluralisme. Een ander belangrijk punt is dat de psychologische 
theorie van de levendigheid van de innerlijke ervaring hier gebruikt wordt zonder dat zij 
in een gesloten bewustzijn opgesloten wordt. Dat is van groot belang om vast te kun- 
nen houden aan het realisme van unieke individuele ervaringen tegenover de kritieken 
op het subject die met hun kritiek op het bewustzijn de innerlijke ervaring overboord 
zetten. De levendigheid van de innerlijke ervaring is hier namelijk de garantie voor de 
echÃhei van de gegeven uitwendige waarnemingen en van de individuele dingen die er- 
mee conesponderen. 

Maar heb ik hiervoor nu juist Hoffmann nodig? Daarvoor zou ik moeten weten, hoe 
Hoffmann er nu precies toe komt dit punt zo uit ie werken dat het net als bij Hume iets 
nieuws wordt. Daarvoor zou hij verder bestudeerd en dus eerst bekend moeten worden. 
Zelfs dan kan men echter betwijfelen of dat nu zo interessant is met betrekking tot de 
punten die ik zojuist genoemd heb. 

Daarop kan ik alleen maar een antwoord geven in historische termen. In het alge- 
meen lijken filosofische auteurs als personen weinig interessant, het gaat immers om 
de zaak (of om het vertoog) en niet om de persoon. Daar staat tegenover dat die zaak al- 
leen maar zijn historiciteit kan krijgen, wanneer ze met een auteur of een persoon die 
haar opneemt verbonden wordt. In dit geval staat het voor mij vast dat speciaal 
Hoffmann het koppel subjectief-objectief in het Duitse filosofische taalgebruik heeft 
geintroduceerd. Op grond daarvan vermoed ik, dat de zakelijke problematiek die ik hier- 
boven besprak ook via hem aan de orde is gesteld. Daarmee kan ons historische beeld 
van de transcendentaal-filosofie, dat wordt bepaald door de werken van Kant, de verwer- 



king daarvan in het Duitse idealisme en de herneming ervan in de neo-kantianismen (S), 

bijgesteld worden. Speciaal de rol van het empirisme wordt dan mijns inziens duidelij- 
ker. Al bij Wolff en zijn aanhangers wordt daar meer nadruk op gelegd dan men zou ver- 
wachten en voor zijn pi'tistische tegenstanders is Locke echt het lichtende voorbeeld. 
Daarmee wordt tegelijk een verband tussen empirisme en geloof (pietisme) gesugge- 
reerd, dat eens goed uitgezocht zou moeten worden. Tot mijn verbazing is hierover, 
voorzover ik heb kunnen nagaan, niets bekend. Mag het pietisme onder invloed van 
Hegel zonder meer als subjectivisme of innerlijkheidsdwang afgedaan worden? Is het ge- 
woonweg vergeten? Of paste het niet in het grote verhaal van de Verlichting? Of juist 
Hoffmann of de piÃ«tistisch school waartoe hij behoorde hier een belangrijke rol hebben 
gespeeld weet ik niet Ook daarvoor is verder onderzoek nodig. 

9 Onder neo-kantianismen versta ik niet alleen maar het officible Neo-kantianisme van het begin 

van deze eeuw, maar alle pogingen in de ftlosohe om weer bij de kritische vraagstellingen van 
Kant te beginnen of in elkgeval daarop expliciet terug te grijpen, wanneer er iunderngsvragen 
gesteld moeten worden Habermas, Foucault en Lyotard zijn recente voorbeelden van neo- 
kanbanisme 


