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VOOR-WOORD 

Om Ric k e r t' s philosophie der geschiedenis te verstaan, dient 

men o.i. zijn heele philosophie, die een zeer nauw samenhangend 

geheel vormt, te kennen. Aan de beoordeeling der logica van de 

geschiedenis als wetenschap, moest daarom allereerst de studie van 

Ric k e rt's kennis-theorie voorafgaan. Reeds de dissertatie van 

1888, Zllr Lehre (Jon der Definition (2. Auflage 1915). bevat de 

kiem van Ric k e r t's waarde-philosophie, de gelijkstelling van 

begrip en oordeel in het "gelden". 

In 1892 verscheen Der Gegenstand der Erkenntnis (1921. 4. 

und 5. Aufl.); in dit boek hoofdzakelijk, vindt men zijn kennis

theorie, die in het System der Philosophic (1921) wei hier en daar 

aangevuld en verduidelijkt, maar nergens belangrijk gewijzigd wordt. 

Naast deze groote werken deed Ric k e r t dan nog op het gebied 

der kennis-theorie artikelen verschijnen in het tijdschrift Logos, en 

in de K a n t-studien, n.l: 

Logos 1. 1910. Vom Begriff der Philosophie. 

II. Lebenswerte lind Kulturwerte. 

III. 	Urteil und Urteilen . 

IV. 	Vom System der \Verte. 

IX. 	Psychologie der \Veltanschauungen und Philosophie 

der \Verte. 

Kant-stlldien XIV, 1909. Zwei \Vege der Erkenntnis-theorie. 

Transcendentalpsychologie lind transcendentallogik (grootendeels 

opgenomen in de Gegenstand der Erkenntnis, Kap . 4) . 
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Kant-studien XIX, 1914. Ueber logische und ethische Geltung. 

Tot deze soort verhandelingen is ook te rekenen: Psychophysische 

Callsalit&t und psychophysischer Parallelismus, 1900; terwijl het 

werkje Die Philosophie des Lebens, Darstellung und Kritik der 

philosophischen Modestromungen unserer Zeit (1920), de algemeene 

strekking van Ric k e r t' s philosophie scherp doet uitkomen. 

Het groote werk, dat in het bizonder handelt over de logische 

grondslagen van de geschiedenis-wetenschap, zegt dit reeds dUidelijk 

in zijn titel: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffs

bi/dllng. Eine logische Einleitung in die historischen Wissen

schaften, 1902. Eenige artikelen in de Rellue de Synthese historique 

(tome II. p. 121 vlg. en tome III, p. 9 vlg., 1901), Les quatres 

modes de [' IInillersel en histoire, evenals een kleiner werkje K ultur

wissenschaft und Natllrwissenschaft (3.-4. Auf!. 1921) brengen 

dezelfde gedachten als de "Grenzen" in anderen vorm. 

Het best geslaagd op dit gebied, schijnt ons de verhandeling Ge

schichtsphilosophie (in "Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten 

Jahrhunderts". S. 321-423. 2. Auf!. 1907). 

Het werk van Ric k e r t staat nu al wei een twintig jaar in 

het middelpunt der aandacht van hen, die zich met deze onder

werpen, in het bizonder met de verhouding van natuurweten

schappen en geestelijke wetenschappen bezighouden. En het aantal 

artikelen en boeken naar aanleiding van dit werk verschenen, is 

dan ook zeer aanmerkelijk. Behalve bij Bernheim: Lehrbl1ch der 

historischen Methode lind der Geschichtsphilosophie, kan men o.a. 

opgaven vinden achter Ric k e r t's verhandeling: Geschichtsphilo

sophie (Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 

S. 420 vlg.), in het artikel van Me h lis in de Jahrbiicher der 

Philosophie (1913): Geschichtsphi/osophie S. 270, vlgg., in het 

groote werk van E ric h Bee k e r, Geisteswissenschaften lind 

Naturwissenschaften, 1921. of bij W. B a u e r, Einfiihrung in das 

Stl1diutn der Geschichte (1921), en in de talrijke artikelen en 

boeken van T roe Its c h, b.v. in zijn Der Historismus und seine 

Probleme (1922). 

We hebben het niet noodig geoordeeld ons beknopt werkje te 
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voorzien van een dracht verwijzingen naar deze literatuur. die het 

een al te topzwaar uiterlijk zou bezorgen. 

Onze critiek van Ric k e r t's meeningen op het gebied van de 

logica der geschiedenis-wetenschap is natuurlijk niet volledig. noch 

als zoodanig bedoeld. We hebben ons bepaald tot wat ons de 

hoofdzaak toeschijnt. de scheiding van zijn en waarde. de zoo

genaamde historische causaliteit. de logische rol van de waarde. enz. 

vVe ontveinzen . ~ns geen oogenblik. dat een geschrift als dit 

eigenlijk een verdrietig ding is , aangezien het allereerst een negatief 

karakter schijnt te dragen. en het den lezer zal vermoeien met de 

bespreking van talrijke zaken. die elk op zich zelf niet zeer belangrijk 

lijken. Toch scheen ons een doorloopende polemiek met Ric k e r t 

noodzakelijk en nuttig tot het ondermijnen van een prestige. dat 

o.i. veelszins op andere. dan zakelijke gronden berust. Bij allen 

eerbied dien wij gevoelen voor Ric k e r t's scherpzinnigheid. en 

vooral voor zijn expositie-talent. overweegt toch een steeds vaster 

wordende overtuiging van de onjuistheid en het paradoxale zijner 

meeningen, die slechts door het op den voet volgen van Ric k e r t's 

betoog kunnen worden aangetoond. Wij troosten ons ten slotte 

met de gedachte. dat het negatieve meer schijJ1 dan werkelijkheid 

is, en siechts in het nauwgezet tegen elkaar afwegen van meeningen 

het middel ligt tot benadering der waarheid. De stille polemiek 

die elk wetenschappelijk werk vergezelt. heeft hier stem gekregen. 

die, ook indien zij al eens met nadruk klinke, toch niet de gedachte 

aan een twist moge wekken. 


