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IN MEMORIAM
PROF. DR. P. A. VERWURG (1905-1989)
Het overlijden van Pieter Adrianus Verburg betekent voor de zaak van
wetenschapsbeoefening in reformatorisch-christelijke geest een gevoelig
verlies. Dit om meer dan één reden. Hij behoorde tot de staf van het eerste
uur. Tijdens zijn studie aan de Vrije Universiteit leerling geworden van
Vollenhoven, ontpopte hij zich al spoedig als een actief medewerker bij de
opbouw van een christelijk wijsgerige structuurtheorie die haar waarde zou
kunnen bewijzen met name ook voor de diverse velden van vakwetenschappelijk onderzoek; in zijn geval betrof dat het veld van de taalwetenschap. Een aantal bijdragen aan de toemalige "Correspondentiebladen", in de
jaren 1938-1942, getuigt daarvan. Maar ook daarna, toen zijn professoraat in
Groningen, met de leeropdracht "Algemene Taalwetenschap en de Wijsbegeerte der Taal" (1957-1075), hem bijzondere taken oplegde en nieuwe
contacten bood, bleef hij met overtuiging en intensief betrokken bij de
voortgang van christelijk wijsgerig denken alsmede bij de organisatorische
vormen waarin zich dat ontplooide. In dit tijdschri ft is — zover ik kon nagaan
— slechts één artikel van zijn hand verschenen: Het optimum der taal bij
Wittgenstein, (1961), p.161-172. Hij leverde echter met graagte bijdragen aan
diverse bundels waarin voortrekkers werden geëerd: eerst al in 1951 ter
gelegenheid van Vollenhovens 25-jarig ambtsjubileum, later in de bundels
voor Dooyeweerd (1965) en Stoker (1971). Bovendien gaf hij geregeld acte de
présence in jaarvergaderingen, studiebijeenkomsten en kleinere gesprekskringen.
Bij dit alles deed hij zich kennen als leerling die zeer zelfstandig en
inventief wist te blijven. Een naprater was hij allerminst; ook in de terminologie zocht hij eigen wegen. Maar de verbondenheid met de "zaak" was
steeds evident. En van de krachtdadigheid van een overtuiging heeft hij
gedurende de oorlogsjaren op moedige wijze blijk gegeven.
De verbondenheid met de Vereniging en haar aspiraties verdient temeer
erkenning, omdat Verburgs positie in Groningen veeleisend was. Niet alleen
wegens het werk aan de Rijksuniversiteit zelf, maar ook als gevolg van zijn
streven de reeds verworven reputatie van taalgeleerde dienstbaar te maken
aan versterking van internationaal contact en aanzien. Dat hij in dit streven
slaagde, blijkt uit de vele artikelen in internationale tijdschri ften — hij richtte er
trouwens zelf één op — , uit bijdragen aan bundels, maar zeker ook uit de
bundel die hemzelf bij zijn afscheid te Groningen in 1975 werd overhandigd,
Ut videam. Essays in honour of P. A. Verburg. De beweging die in dit
tijdschrift haar wetenschappelijk orgaan heeft, verliest in Verburg niet alleen
een "stafmedewerker" van het eerste uur, maar tevens een eersterangs
"verbindingsofficier".
Het ontbreekt mij aan voldoende competentie voor een werkelijke
beoordeling van Verburgs wetenschappelijke verdiensten. Veelzeggend is
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wel, dat zijn kloeke dissertatie, Taal en Functionaliteit (1952; bijna 500 blz.),
nog steeds geraadpleegd wordt. De omvang van het boek laat zich verklaren
uit de breedheid van het historische onderzoek. Het telkens weer aangetrokken worden door de geschiedenis had hij met Vollenhoven gemeen.
Maar het heeft hem niet verhinderd, ook systematisch zijn vak opnieuw te
doordenken en zodoende anderen te stimuleren. Het meest karakteristiek —
zowel voor zijn historisch als voor zijn systematisch werk — lijkt de drang naar
wat hij zelf noemde: een antropologisch georiënteerde taaltheorie, dat wil
zeggen, een theorie waarin de taal als levensuiting van het buitengewoon
veelzijdige wezen "mens" tot haar recht komt. Steeds was hij er tegenover
allerlei reductionisme in taalbeschouwingen op uit, de multifunctionaliteit van
dit verschijnsel te belichten. Taal is enerzijds veel rijker dan vele behavioristische, fenomenologische of structuralistische verhandelingen willen weten;
anderzijds veel relationeler, minder "omvattend", dan hedendaags hermeneutisch, of ook structuralistisch, denken suggereert . Dat is dunkt mij, wat
Verburg ons en zijn vakgenoten telkens wilde voorhouden. De wijze waarop
hij dat deed: vasthoudend èn wellevend, tekende hem als een man van
karakter en stijl.
Wij gedenken hem met dankbaarheid en vertrouwen zijn naam toe aan de
Heer die hem in dienst had.
J. VAN DER HOEVEN

TEN GELEIDE
Dit maal ontvangt U een nummer van Philosophia Reformata dat geheel
geconcentreerd is om een centraal wijsgerig vraagstuk, t.w. dat van de mens
De studies die U hierbij aantreft komen uiteraard elk voor de verantwoordelijkheid van de desbetreffende schrijvers.
Niettemin is er sprake van een zekere gemeenschappelijkheid in het
product. Alle bijdragen zijn namelijk grondig doorgenomen door een werkgroep antropologie, welke gedurende enkele jaren met een zekere regelmaat
bezig is geweest onder de hoede van het Centrum voor Reformatorische
Wijsbegeerte.
Uit de bijdragen wordt duidelijk, dat de deelnemers aan de werkgroep niet
in alle opzichten tot overeenstemming zijn gekomen. Dit is niet verwonderlijk. Zoals ieder mens, kent ook elke wijsgeer zijn individuele ontwikkelingsgang.
De onderlinge discussies hebben evenwel terdege haar vruchten afgeworpen in de vorm van het wegnemen van mogelijke misverstanden, het
verduidelijken en herformuleren van bepaalde gedachtengangen, het bijstellen van eigen opvattingen.
Terzake is ook een zinvolle bijdrage geleverd door enkele leden van de
redactie van Philosophia Reformata die geen deel uitmaken van de werkgroep.
De hoop lee ft , dat dit nummer dienstig is aan de verder ontwikkeling van
het thema, dat door Dooyeweerd eens is aangeduid als 'the ultimate and
doubtless most important problem of philosophical reflection.' (N. C., III,
781)
Namens de werkgroep
J. D. DENGERINK

DESCARTES OVER EMOTIES
Het spontane en het instrumentele lichaam

in de Cartesiaanse Antropologie

G. GLAS
1. Inleiding
Een spreker beklimt het podium en neemt plaats achter de katheder.
Hoewel gewend om te spreken, is er plotseling een vlaag van nervositeit. Een
droge mond en een akelig, slap gevoel in de benen leiden zijn aandacht af van
de taak waarvoor hij staat.
Het meisje zit naast een jongen die zij aardig vindt. De jongen toont
belangstelling. Een blos kleurt plotseling de wangen van het meisje en van
verlegenheid kan ze geen woord meer uitbrengen.
Het zijn alledaagse gebeurtenissen. In beide gevallen doet zich een emotie
voor, nl. angst resp. verlegenheid. Hoe alledaags ook, wijsgerig plaatsen de
juist beschreven situaties ons voor een probleem. Dat probleem luidt : is het
mogelijk de genoemde ervaringen op een antropologisch niet-dualistische
wijze te beschrijven en analyseren ? Anders geformuleerd : zijn genoemde
ervaringen te rijmen met een antropologie die de integrale samenhang van
(biotisch-)lichamelijke en psychische funkties in haar vaandel voe rt ? Ik wil
deze vraagstelling nog wat toespitsen.
De spreker is bezig met zijn voordracht. Het meisje voelt zich aangetrokken tot de jongen. Bij beiden mengt zich echter onaangekondigd iets
anders, een emotie, in dat waarmee men bezig is. Sterker nog, de emotie
dringt zich op. En dat zich-opdringen wordt, althans in eerste instantie, op
lichamelijke wijze beleefd. Het lijkt er op dat in de emotie het lichaam zich
stelt tegenover degene die de emotie ondergaat. De vanzelfsprekendheid en
het impliciete van het lichamelijke bestaan gaan verloren zodra de emotie
zich aankondigt. Op dat moment lijkt het lichaam een eigen leven te gaan
leiden. 1
Men kan tegenwerpen dat de autonomie van het emotionele lichaam
slechts een betrekkelijke is. De taal van het lichaam blijft onze taal. Mensen
beleven emoties meestal niet als de `reakties' van een gedepersonaliseerde
automaat. Zelfs al stoten ze ons uit een vanzelfsprekend evenwicht, dan nog
beleven we emoties in de regel als van onszelf. Emoties zijn geen puur
biotische processen, maar altijd ook momenten in de persoonlijke levensgeschiedenis.
Ontegenzeggelijk is dit juist. Maar dat neemt niet weg dat de ervaring van
1 Met opzet zie ik hier af van een modale kwalificatie van het hier besproken lichaam. De
zich opdringende emotie moet niet worden opgevat als een al dan niet aan de controle
van de rede ontsnapte uiting van het biotische lichaam. Lichamelijke sensaties, subjektief
gevoel, gebaren, gelaatsexpressies en handelingsimpulsen maken alle deel uit van spontaan
optredende emoties.
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in temporeel opzicht : vaak is er bij emoties sprake van een discontinuïteit
t.o.v. een voorafgaande gemoeds- of bewustzijnstoestand. Daarnaast tekent
zich echter ook in het aktuele funktioneren een breukvlak af. Want, ook al
blijft de spreker geëmotioneerd, hij zal zich, uitzonderingen daargelaten, niet
werkelijk laten weerhouden van zijn taak. M.a.w. in de belevingswereld van de
spreker doen zich handelingsimpulsen in twee richtingen voor : de bewuste
wil om de voordracht te houden en lichaamssignalen die hem ertoe aandrijven om de situatie te ontvluchten.
Er lijkt dus sprake te zijn van tweeërlei lichaam, een lichaam dat als
vanzelfsprekend is ingevoegd in de orde van het bewuste handelen en een
spontaan, emotioneel lichaam, dat daartussendoor, gelegen of ongelegen, van
zich doet spreken.
De westerse wijsbegee rt e heeft de verhouding tussen beide lichamen wel
gethematiseerd in termen van `hebben' en `zijn'. Het lichaam van de spreker
die een voordracht houdt, komt overeen met het lichaam dat men `heeft', het
lichaam van de spreker die (ook) angstig is, komt overeen met het lichaam
dat men `is'. Anders gezegd : genoemde verhouding is geconceptualiseerd als
die tussen resp. een instrumenteel en een spontaan lichaam. Van het instrumentele lichaam maken we gebruik voor zover de mogelijkheden van het
instrument dat toelaten. Het instrumentele lichaam veronderstelt daarmee
distantie, namelijk die tussen gebruiker en gebruiksvoorwerp. Alleen merken
we van die distantie meestal niets, omdat het instrument zich naadloos laat
inweven in het gebruik.
De notie instrumentaliteit is daarnaast verbonden met de gedachte van de
mogelijke eigenstandigheid van het instrument t.o.v. de gebruiker. Het
behoe ft nauwelijks betoog dat de idee van het instrumentele lichaam bepaald
geen abstrakte filosofie is gebleven, maar zich in de beleving van de westerse
mens hee ft genesteld, bijv. in de beleving van ziekte. 2 Het spontane lichaam
heeft in deze lijn van denken eveneens te maken met distantie, in die zin dat
het een spanningsverhouding creëert, bijv. tussen sociale wenselijkheid (een
voordracht houden, van iemand houden) en het `ja maar' van de innerlijke
realiteit (angst, schaamte; resp. het eerste en het tweede voorbeeld van
zojuist). Het spontane lichaam wijst op de eccentriciteit van het `ik' t.o.v. het
lichaam. Deze vorm van distantie is naar mijn indruk nog be trekkelijk weinig
in systematisch-wijsgerige zin geanalyseerd.
Het begrippenpaar `spontaan - instrumenteel' lijkt op het eerste gezicht
niet zoveel te maken te hebben met het denken van Desca rt es. Toch is dat
maar schijn. In dit artikel zal betoogd worden dat er wel degelijk een verband
bestaat, ja zelfs dat het begrippenpaar `spontaan-instrumenteel' op een nader
te bepalen wijze in het denken van Desca rtes zijn oorsprong vindt. Tegelijk
zal echter betoogd worden dat de antropologische struktuuranalyse het niet
kan stellen zonder de idee van de mens die `zich verhoudt tot' zijn lichaam.
De vraag die daarmee cen traal komt te staan is of de verhouding van de mens
2 Vgl. D. von Engelhardt & H. Schipperges, Die inneren Verbindungen zwischen
Philosophie and Medizin im 20. Jahrhundert. Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Darmstadt, 1980, p. 96. Vgl. E. van Leeuwen, Body of knowledge and the ontology of the
body, Theoretical Medicine 8, 1987, pp. 105-115 ; en H. ten Have, Medicine and the
Cartesian image of man, Theoretical Medicine 8, 1987, pp. 235-246.
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tot zijn lichaam op een andere dan instrumentele wijze kan worden
begrepen.
De beantwoording van deze vraag is extra spannend wanneer het gaat om
menselijke gedragingen waarin de distantie t.o.v. het lichaam minimaal lijkt te
zijn. Zulke `gedragingen' zijn emoties. Met de term emotie doel ik, tenzij
anders aangegeven, op gevoelsmatige gewaarwordingen welke gepaard gaan
met lichamelijke verschijnselen, zoals trillen, transpireren, rood of bleek
worden, gelaats- en houdingsexpressie, spierspanning e.d. We zijn gewend
emoties `spontaan' te noemen. Emoties lijken ons eenvoudigweg de tijd niet
te gunnen om t.o.v. hen een houding aan te nemen. De instrumentaliteit van
het lichaam lijkt m.a.w. opgeheven te worden in de onmiddellijkheid en
spontaniteit van de emotie.
Vanuit deze bijzondere plaats van de emoties wordt de cartesiaanse
emotieopvatting interessant. Want enerzijds kan Descartes worden beschouwd als de vader van de gedachte van het lichaam als zelfstandig orgaan
of instrument. Anderzijds hee ft Desca rtes oog gehad voor wat zoëven het
spontane lichaam genoemd werd. Bovendien hee ft hij beide gezichtspunten
trachten te verbinden in zijn aan de passies gewijde verhandeling Les
passions de l'áme. 3
2. Descartes' definitie van de passies

2.1. Van zijn werken is Descartes' Les passions de l'áme het laatste dat
tijdens zijn leven werd gepubliceerd, - in 1649. Hoewel de titel anders
suggereert, is het hoofdonderwerp de moraal en niet de leer van de emoties.
Vreemd is dat niet, want sinds de Oudheid werd het op de juiste wijze
omgaan met de passies beschouwd als één van de belangrijkste bestanddelen
van de moraal. Desca rtes sluit zich in dit opzicht bij de traditie aan.
De plaats van Les passions de l'áme in het werk van Desca rt es verdient
een moment van overweging. In het voorwoord bij de franse editie van zijn
Principia Philosophiae (1647, resp. 1644) gebruikt Descartes de metafoor van
de boom, waarvan de wo rtels de metafysica verbeelden, de stam de fysica, de
takken de overige wetenschappen, m.n. de mechanica, de geneeskunde en
de moraal, waarvan de laatste de voornaamste is. 4 De boom zal wanneer zij
voldoende uitgroeit, vruchten gaan dragen, waarbij Descartes er, bijna
Baconiaans, vanuit gaat dat die vruchten met de vooruitgang van de

3 Verwijzingen naar Descartes hebben betrekking op Oeuvres de Descartes : publiées par
Charles Adam & Paul Tannery. Paris, L. Cerf, pp. 1897-1910. Romeinse cijfers verwijzen
naar één van de elf delen van deze editie. Verwijzingen naar Les passions de lame (AT XI,
pp. 327w.) worden in de tekst opgenomen door vermelding van het nummer van het
betreffende `article'.
4A T IX, 14, 15. Vgl. echter Discours de la méthode, waar Descartes de fysika, zoals hij die
behandeld had in Dioptrique, Méteores, en Géometrie, vooraf laat gaan aan de metafysika.
Hier liggen moeilijke vragen. De verhouding tussen fysika en metafysika vormt de crux
voor het verstaan van de wijze waarop de cartesiaanse filosofie zichzelf tracht te funderen.
Vgl. o.a. H. Caton, The origin of subjectivity. An essay on Descartes. Yale Univ. Press, New
Haven /London, 1973, pp. 3 - 9, 66 - 73 ; voorts E. Gilson, Études sur le r6le de la pensee
médiévale dans la formation du système cartésien. Paris, J. Vrin, 1951, pp. 164 vv., 173 vv.;
en P. van der Hoeven, Metafysika en fysika bij Descartes. Groningen (diss.), 1961.
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wetenschap ook na eeuwen nog kunnen komen. 5 Met het spreken over
vruchten richt Descartes zich polemisch tegen het spekulatieve karakter van
de aristotelische fysica en de scholastiek, waarvan hij opmerkt dat zij eeuwen
lang geen wezenlijke verandering hebben gebracht in het dagelijks leven van
mensen. Descartes' verhandeling over de passies kan dus worden beschouwd als behorend tot de takken, takken waaraan de eerste vruchtbeginselen reeds zichtbaar worden, - o.a. blijkens de aansporingen die hij
prinses Elisabeth geeft m.b.t. haar melancholie. Zij was het trouwens die
Descartes heeft aangezet tot het schrijven van zijn verhandeling over de
passies. Nieuwe mathematische of metafysische inzichten hoeft men, gezien
de plaats welke de auteur zelf aan zijn verhandeling toekent, niet te
verwachten. Anderzijds vindt men wel een nadere uitwerking van tot dan
onopgehelderde punten.
Wat met name in het oog springt, is hoe belangrijk het voor Descartes is
dat zijn filosofie een praktische betekenis hee ft. Eén van de wonderlijke
ambiguïteiten van Descartes is dat zijn leven en werk zo'n sterk stoïsche
inslag hebben en dat hij tegelijk, door grote nadruk te leggen op de
praktische spits van zijn filosofie, de wereld wil veranderen. 6
2.2. Descartes definieert de passies in ruimere en in engere zin. In ruimere zin
gaat het om gewaarwordingen ("perceptions") of gedachten ("connaissances") welke een oorzaak hebben buiten de ziel (art. 17). 7 Descartes sluit
zich in zoverre aan bij de aristotelische metafysika, dat ook hij `pathè' opvat
als hetgeen een substantie ondergaat door inwerking van buitenaf. Van de
aandoeningen in ruime zin stelt hij dat deze de dingen representeren, die de
ziel `ontvangt' ("recoit"). De aard van de relatie tussen perceptie en objekt laat
hij in het midden, de percepties zijn "causées" door de objekten, de ziel
betrekt de percepties op het objekt ("rapporter a" ; art.23). Zoveel is wel
duidelijk, dat dit betrekken op' niet bewust geschiedt en al evenmin berust
op de synthetische aktiviteit van een achterliggend `ik'. Geheel passief is de
ziel echter niet. Passies (percepties) behoren tot de `fonctions de l'áme',
terwijl ze bovendien zèlf een representerende werking hebben (art. 17). 8
Er zijn drie typen percepties, die welke de ziel op de buitenwereld
betrekt (zien, horen, ruiken), die welke zij op het lichaam betrekt (honger,
5 Vgl. Discours de la methode (6e deel, AT VI, 62). Naderhand neemt dit optimisme wel af,
vgl. brief aan Chanut, 15-6 1646 (A T IV, 442).
Vgl. G. Rodis-Lewis, Introduction et notes bij Les passions de l'dme. Paris, Jean Vrin,
1970, pp. 21 - 32. Zij wijst er op dat het neo-stoïcisme van het begin van de 17e eeuw (o.a.
van Du Vair) een veel aktievere levenshouding voorstond dan het antieke stoicisme. Vgl.
ook A. Levi, French moralists. The theory of the passions 1585 to 1649. Oxford :
Clarendon Press.
7 Om precies te zijn : het zijn "perceptions ou connaissances" die vaak een oorzaak buiten
de ziel vinden. De uitzondering waar Descartes op doelt, is de verbeelding die weliswaar
ressortee rt onder de "passions", maar waarin het aktieve element toch overweegt en die
dus haar oorzaak vindt in de ziel (art. 20). Daarnaast hebben (dag)dromen geen
rechtstreekse oorzaak buiten de ziel, daar zij resulteren uit veranderingen in de vrije loop
van de "esprits animaux" onder invloed van de sporen van vroegere indrukken in de
hersenen (a rt . 21).
8 Het gewaarworden heeft bij Desca rt es veel kenmerken van het zich-een-voorstellingvormen-van-iets. De vertaling van 'perception' met `voorstelling', i.p.v. met gewaarwording,
verdient daarom overweging.
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dorst, pijn) en die welke zij op zichzelf be trekt (art. 22, 29). De laatste zijn de
passies in engere zin. Hij definieert ze als percepties, gewaarwordingen of
emoties van de ziel, welke men op de ziel betrekt en die worden
veroorzaakt, onderhouden en versterkt door de bewegingen van de "esprits
animaux". 9 Twee punten vallen aan deze definitie op :
a) de beschrijving van emotie als een vorm van gewaarwording c. q. voorstelling (vgl. noot 8) ; en
b) het accent op de fysiologie, i.c. de bewegingen van de "esprits
animaux".
Bij beide elementen zullen we stil staan, resp. in 2.3. en 2.4.
2.3. Descartes haast zich om de bijdrage van emoties aan de kennis van
mensen over zichzelf af te zwakken. Ook al is de ontstaanswijze van emoties
gelijk aan die van de zintuigelijke waarneming, het gaat zeker niet om
"connaissances évidentes". Mensen die het meest opgewonden raken,
kennen hun opwinding vaak het slechtst. Desca rtes' verklaring luidt dat het
de nauwe verbinding tussen ziel en lichaam is welke de percepties, ook de
emotionele percepties, verward en duister maakt (art. 28, 30). We raken hier
de inzet van heel Descartes' filosofie. Want het is juist de scheiding, de
'distinction réelle', van lichaam en ziel die aan de kennis zekerheid verscha ft
en die bijgevolg in kentheoretische zin prevaleert.
Wat op het eerste gezicht met het bovenstaande in tegenspraak lijkt, is de
bewering dat het niet mogelijk is zich m.b.t. de gevoelens te vergissen. 10 Wat
men voelt, is inderdaad datgene wat er te voelen valt. Een levendige droom of
voorstelling, bijv. de hallucinatie, kan voor de werkelijkheid worden
gehouden. M.b.t. gevoelens kunnen fictie en rea liteit evenwel niet verwisseld
worden, evenmin is een gevoel de vermomming van een ander gevoel. 11 Dit
houdt niet in dat gevoelens `waar' zijn, d.w.z. een adequate weerspiegeling
vormen van de wijze waarop wij ons in de werkelijkheid bevinden. Want
gevoelens doen ons neigen tot een overdreven rooskleurige dan wel
sombere voorstelling van zaken. Het is Descartes er slechts om begonnen de
onbetwijfelbaarheid van de gevoelskwaliteit, als ongereflecteerd 'sensedatum', vast te stellen. Als kennisinhoud is het gevoel vanwege haar
gemengde - want van de samenwerking van lichaam en ziel afhankelijke ontstaanswijze vaag en onbetrouwbaar. Wanneer we alleen letten op de
subjektieve gevoelsbeleving, is vergissing echter uitgesloten. Zo verdwijnt de
tegenspraak, maar tevens is duidelijk dat de gevoelskwaliteit als zodanig met
de nodige scepsis tegemoet moet wordengetreden. Om als signaal betrouw9 A rt . 27 : "... des perceptions, ou des sentiments, ou des émotions de 1'áme, qu'on rapporte

particulièrement a elle, et qui sont causées et entretenues et fortifiées par quelque
mouvement des esprits."
10 Art. 26 " eiles sont si proches et si intérieures a notre áme qu'il est impossible qu'elle
les sente sans q'elles soient véritablement telles qu'elles les sent." Dat hetgeen `obscur' is,
toch 'clair et distinct' gekend kan worden, wordt ook gesteld in de b ri ef aan Arnauld, 29 - 7
1648, ATV, 222.
11 Vgl. S. Freud, Das Unbewusste, Ges. Werke. X, pp. 276-278, waar Freud zich de vraag stelt
of er ook niet-bewuste gevoelens zijn en verrassend genoeg deze vraag (daar), op dezelfde
gronden als Descartes, ontkennend beantwoordt. Deze parallellie roept de vraag op of
Freud's bewustzijns-opvatting ca rtesiaans geïnspireerd is. Vgl. A. C. Baier, Getting in touch
with our feelings, Topoi 6, 1987, pp. 89 - 97.
:

...
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baar te funktioneren is een proces van secundaire bewerking nodig, opvoeding, het goede gebruik van wil en rede, inzicht in fysiologische
processen. Passies vragen om overmeestering, wijsheid (sagesse') bestaat in
het heerser (`maître', `possesseur') zijn over de passies (art. 156, 212). De
grondtoon van een zeer lange, m.n. door de Stoa beïnvloede traditie komt
hier tot klinken. Maar naast dit oude is er ook iets wezenlijk nieuws :
Descartes meent dat de nieuwe wetenschappen, m.n. de anatomie en de
fysiologie, een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij het onder controle
brengen van de passies.
Van de drie termen welke Desca rt es in het eerste deel van zijn definitie
noemt, 'perception', `sentiment' en `émotion', geeft hij de voorkeur aan de
laatste, vooral vanwege het feit dat emoties ons opwinden en uit ons
evenwicht brengen (a rt . 28).
Emoties zijn echter niet alleen dynamisch in de zin van ordeverstorend. Zij
zijn ook dynamisch daarin dat zij de ziel aanzetten en disponeren, namelijk
om de dingen te willen waa rt oe zij het lichaam voorbereiden (a rt . 40). Het
(goede) gebruik van de passies bestaat dan ook hierin dat zij de ziel
disponeren om de dingen te willen, waarvan de natuur dikteert, dat ze nuttig
voor ons zijn (art. 52). 12 Onder natuur moet in dit verband niet een brute,
animale natuur verstaan worden, maar de providentiële orde, waar de moraal
aansluiting bij tracht te vinden.
Het `disponeren tot' hangt nauw samen met het feit dat emoties het voor
ons waardevolle, onze belangen', raken. 13 Voor gewaarwordingen geldt dit
niet. De verschillen tussen de passies, de orde van hun opsomming, hangt
dan ook niet samen met verschillen in de objekten, zoals bij het waarnemen,
maar met de verschillen in de wijze waarop de objekten ons schaden of baat
brengen : ".. il faut seulement examiner par ordre en combien de diverses
facons qui nous importent, nos sens peuvent être mus par leurs objets" (art.
52). Het "qui nous importent" uit dit citaat, op de betekenis waarvan door o.a.
M. Gueroult is gewezen 14 , maakt de ca rtesiaanse emotietheorie in plaats van
een waarnemingstheorie (waarneming van lichamelijke toestanden) op slag
tot een theorie over `waarden' of psychofysische belangen'.
2.4. Het tweede deel van Descartes' definitie vestigt de aandacht op de
fysiologie van emoties. Deze worden veroorzaakt, versterkt en onderhouden
door de zgn. `esprits animaux'. Deze benaming is een reminiscentie aan de
Galeense spiritus-leer. 15 Galenus meende dat in de inwendige organen, m.n.
12 Art. 40 :"... le principal effet de toutes les passions ... est qu'elles incitent et disposent leur
Arne à vouloir les choses auxquelles elles préparent leur corps." Art. 52 :" ... l'usage de
toutes les passions consiste en cela seul qu'elles disposent 1'áme à vouloir les choses que la
nature dicte nous être utiles et a persister en cette volonté ...".
13 De term `belang' speelt een belangrijke rol in het huidige empirische emotie -onderzoek,
m.n. in het werk van N. H. Frijda. Vgl diens The emotions, Cambridge Univ. Press, 1986, pp.
207-235. Vgl. N. H. Frijda, De wetten van het gevoel, Deventer : van Loghum Slaterus, 1987,
pp. 4, 19, 20.
14 M. Gueroult, Descartes selon l'ordre des raisons. II L'dme et le corps. Paris, Aubier,
1953, p. 253.
15 Vgl. G. A. Lindeboom, Descartes and medicine (in : Nieuwe Bijdragen tot de
Geschiedenis der Geneeskunde, deel 1). Amsterdam : Rodopi, 1979, pp. 49, 65. Gegevens
over Galenus bij G. A Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde,
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de lever, de natuurlijke geest (spiritus naturalis) wordt gevormd, in de longen
en het ha rt de levensgeest (spiritus vitalis) en tenslo tte in de hersenen de zielgeest (spiritus animalis). Onze o. a. door het cartesianisme bepaalde manier
van denken maakt het moeilijk zich een voorstelling te vormen van de
gemengd materieel-immateriële bestaanswijze van de galeense `geesten'.
Descartes' `esprits' zijn echter puur materieel (art. 7, 10). Het zijn zeer kleine,
zeer beweeglijke deeltjes ontstaan onder invloed van de warmte van het hart
en de daaruit resulterende verdunning van bloed - een soort damp ontstaan
niet uit water, maar uit bloed. Descartes, die op de hoogte was van de
ontdekkingen van W. Harvey m.b.t. de bloedsomloop (1628), onderschreef
diens idee van de circulatie van bloed, maar bleef hardnekkig vasthouden aan
de opvatting van het ha rt als verwarmingselement, in tegenstelling tot Harvey
die de pompfunktie van het hart had ontdekt. De `esprits' dringen via
miniscuul kleine openingen door in de hersenholten en bewegen vandaar via
andere openingen naar de zenuwen die naar de verschillende delen van het
lichaam lopen.
Desca rtes noemt als voorbeeld de aanblik van een afschrikwekkend dier.
Het licht vormt via de ogen en oogzenuwen twee beelden op het
binnenoppervlak van de hersenen ; deze beelden worden door tussenkomst
van de `esprits' gecoordineerd en oefenen een gezamenlijke kracht uit op de
pijnappelklier ('petite glande'), die daardoor in een bepaalde richting wordt
bewogen. Door de beweging van de `glande' worden de `esprits' vervolgens
weer in allerlei richtingen uitgezonden, bijv. naar de benen teneinde de vlucht
te nemen en naar het hart, waarvan bepaalde openingen worden verwijd of
vernauwd. De invloed van de langs zenuwbanen naar de inwendige organen
gezonden `esprits' bestaat vervolgens in een verandering in de samenstelling,
hoeveelheid en warmte van het bloed, een verandering die op haar beurt
weer gevolgen heeft voor de kwaliteit en hoeveelheid `esprits' die via de
bloedsomloop de hersenen bereiken. De fysiologische component van de
emotie onderhoudt aldus zichzelf, want het bestaande distributiesysteem van
de `esprits' in de hersenen wordt door de terugkerende `esprits' bevestigd
(a rt . 35, 36). Of we vluchten of moedig verdedigen is afhankelijk van drie
faktoren : het temperament van het lichaam, de kracht van de ziel (die
invloed kan uitoefenen op de pijnappelklier) en vroegere ervaringen.
Negatieve ervaringen in het verleden disponeren de hersenen tot de vlucht.
Dit gedisponeerd zijn verklaart Descartes fysiologisch. Het voorbeeld
illustreert, dat het ontstaansproces van emoties geen enkele invloed van de
ziel vooronderstelt. De emotionele gewaarwording is namelijk niets anders
dan de registratie van de beweging van de pijnappelkli er.
Desca rt es' emotie-opvatting wordt nogal eens vergeleken met de bekende
James-Lange theorie van emoties, welke stelt dat gevoelens de gewaarwording
zijn van lichaamsprocessen. Verdriet zou de gewaarwording zijn van de
tranen in onze ogen, angst de gewaarwording van ons vluchtende lichaam,
etc. Er is echter een subtiel verschil. Descartes verbindt het angstgevoel, in
het geval dat wij vluchten, met een bepaalde beweging van de pijnappelklier,
terwijl hij het waarnemen van de vluchtende benen daarvan onderscheidt.
Haarlem : Erven F. Bohn N.V., 1971 (2e druk), pp. 63 -74.

DESCARTES OVER EMOTIES

11

Het gaat in het laatste geval om "un autre mouvement en la même glande, par
le moyen duquel l'áme sent et apercoit cette fuite" (art. 38).

3. De drie intuïties
3.1. Het forse accent dat Descartes op het fysiologische aspekt van emoties
legt, zou kunnen leiden tot de veronderstelling dat hij in zijn emotieleer een
epifenomenalistische positie verdedigt. Immers, de subjektieve gewaarwording van emoties lijkt te worden gereduceerd tot mentaal bijprodukt van
fysiologische processen. Een dergelijke interpretatie doet echter geen recht
aan de subtiliteit van Desca rtes' positie.
Iets van die subtiliteit schemerde al door toen we Descartes i.v.m. de
percepties hoorden spreken van een samenhang tussen lichaam en ziel.
M.b.t. de emotieleer wordt die positie duidelijker uit de correspondentie, o.a.
met prinses Elisabeth (21-5 1643 en 28-6 1643). Desca rtes gaat in op de vraag
van Elisabeth, hoe de inwerking van de ziel op het lichaam voorgesteld moet
worden, als de beweging van het lichaam uit niets anders bestaat dan de
botsing van materiële deeltjes op geometrisch te bepalen plaatsen in de
ruimte. i 6 De essentie van Descartes' antwoord is dat er naast de fundamentele
noties ("notions primitives") van ziel en lichaam een even fundamentele notie
is van de vereniging van lichaam en ziel en dat de kennis die deze noties ieder
voor zich met zich meebrengen niet mag worden toegepast op het gebied
van de ander. Ik geef een kort resumé.
De zekerheid van de kennis en de daarop geënte praktische levenswijsheid, zo had Desca rtes in de Discours en in de Méditations Métaphysiques gesteld, bestaat in de onderscheiding en verstandelijke zuivering
van de gedachten die we in onszelf aantreffen. Het eerste ontwijfelbare
gegeven dat we in onszelf, d.w.z. in onze ziel, aantreffen is dat van het cogito,
welk gegeven Descartes uitwerkt tot de idee van de substantie welke denken
als attribuut heeft (res cogitans). Het principe van de zuivere (methodische)
onderscheiding leidt vervolgens tot de afzondering van alle niet uit de idee
van de denkende substantie voo rtvloeiende ideeën, en vandaaruit na een
proces van intellectuele zuivering tot de idee van het lichaam, d.w.z. de
substantie welke uitgebreidheid als attribuut heeft (res extensa). Het is van
belang in te zien dat Descartes de 'notions primitives' van ziel en lichaam niet
ziet als resultaat van een abstraherend denkproces, maar veeleer als intuïties
waarin de uit deze 'notions' voortvloeiende kennis reeds ligt besloten.
Genoemde intuïties hebben een bepaalde graad van perfektie of objektieve
realiteit (vgl. derde meditatie).
Wat zich in de 6e meditatie en in het antwoord op de Sixièmes Objections
al aankondigt 17 , wordt nu in Les passions de l'áme en m.n. in de brieven
16 Bedacht moet worden dat in Descartes' opvatting van het (fysiologische) lichaam, en in
ruimere zin de res extensa, niet alleen de (biotische) idee van leven', maar ook de
(fysische) idee van `kracht' ontbreekt. Descartes' mechanica is er één waarin krachten die
lichamen uit de verte op elkaar uitoefenen, zoals de Newtonse mechanica die zou gaan
leren, ontbreken. Vgl. E. J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld, Meulenhoff
Amsterdam, 1950, 1985 (5e druk), p. 457. Vgl. J. J. Blom, Descartes. His moral philosophy
and psychology. Hassocks : The Harvester Press, 1978, pp. 57 vv.
17 Méditation VI, AT IX, 64, 65. Réponses aux Sixièmes Objections, §§ 2, 10, AT IX, 226 -
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nader uitgewerkt, namelijk dat er naast de twee genoemde intuïties een derde
is, die van het samengaan of de vereniging (`union') van lichaam en ziel. Deze
laatste intuïtie is - in tegenstelling tot de twee andere - van praktische aard en
vloeit voort uit de wijze waarop de mens zijn lichamelijkheid ervaart. De
dagelijkse omgang met ons lichaam leert ons, aldus Desca rtes, dat de ziel het
vermogen hee ft het lichaam te bewegen en dat het lichaam in staat is in de
ziel gewaarwordingen en gevoelens te wekken. 18 De kenniswijze 19 van de
drie intuïties is evenwel voor elk verschillend : de ziel begrijpt zichzelf door
het zuivere verstand, het lichaam wordt gekend door het verstand in samenwerking met de verbeelding, het samengaan van lichaam en ziel laat zich het
beste kennen door de zintuigen. Voor het verstand is de vereniging van
lichaam en ziel iets duisters, om haar te kennen kan men het beste maar
afzien van meditatie en andere denkinspanning, en zich beperken tot
deelname aan het leven en gewone conversaties (brief aan Elisabeth 28 juni
1643). 20 Desca rtes verzeke rt de prinses dat het hem ernst is en illustree rt dit
door te stellen dat hij zijn gedachten per jaar slechts enkele uren wijdt aan de
metafysica ("l'entendement seul") en per dag slechts enkele uren aan de
mathematica en fysika ("pensées, qui occupent l'imagination"). De overige tijd
is bestemd voor ontspanning van de zintuigen en rust voor de geest.
Het voorbeeld waar Descartes in dit verband steevast op terugkomt 21 , is
dat van het gewicht van voorwerpen. Indien het gewicht van een voorwerp,
zoals de scholastiek leerde, beschouwd wordt als reële kwaliteit, verwijst het
naar een substantie. Die substantie kan evenwel niet het lichaam zijn, want
gewicht is geen materiedeeltje dat inwerkt op andere deeltjes : immers, het
gewicht breidt zich uit over het hele voorwerp en lijkt anderzijds - bijv.
228, 242.
18 Heeft Descartes een derde substantie onderscheiden ? Descartes verzet zich tegen
Regius, die de cartesiaanse mens als ens per accidens had getypeerd, en spreekt in de brief
van januari 1642 (AT III, 492, 493, 508), van de eenheid van lichaam en ziel als "veram
unionem substantialem" (vgl. Réponses aux 4ièmes Objections, AT IX, 177). Descartes
bezigt echter meestentijds een andere terminologie : 'mélange', `composé', `union' - en
geen 'unité'. De kennis van de 'union de rime et du corps' is bovendien aposteriori en
van een mindere zekerheidsgraad (want zintuigelijk) t.o.v. die van de twee substanties.
Gilson, a.w., pp. 215 vv. (m.n. 248), gaat echter verder en meent dat Descartes enerzijds de
'distinction' nodig heeft om de aristotelische leer van de substantiële vormen te kritiseren,
maar dat hij paradoxaal genoeg tegelijk de `illusie' van de substantiële vorm nodig heeft
om de reële 'union' van lichaam en ziel te verstaan. Gilson zou hier `réelle' en 'existante'
door elkaar halen, volgens M. Gueroult, a.w. H, pp. 67-74, 205-208. Vgl. H. Gouhier, La
pensee métaphysique de Descartes, Paris J. Vrin, 1969, pp. 353 - 363, 375 vv. ; G. RodisLewis, L'Oeuvre de Descartes, Paris J. Vrin, 1971, pp. 335 - 351.
19 Descartes spreekt van "les operations de rime par lesquelles nous les (d.w.z. de
intuïties) avont", hetgeen beklemtoont dat bij hem de nadruk ligt op het hoe, de methode,
van het kennen en niet zoals in de aristotelisch-scholastische traditie op het wat, de
bepaling van de plaats van iets in de metafysische zijnsorde. H. Caton (a.w., p. 50) wijst
overigens op een meer vloeiende overgang van de laat-scholastische logika naar de logika
van Descartes Regulae.
20 "C'est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires, et en s'abstenant de
méditer et d'étudier aux choses qui eiercent l'imagination, qu'on apprend à concevoir
l'union de l'áme et du corps". De `union', heet het even later, is iets dat "chacun éprouve
toujours en soi-même sans philosopher ..", A T III, 691, 692.
21 O.a. in de brief aan Elisabeth (21-5 1643), AT,, III, 667-8, vgl. 694. Réponses aux Sixièmes
Objection, S10, AT, 240 vv.
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wanneer men het voorwerp aan een touw laat hangen — geconcentreerd in
één punt. Toch kan de verbinding tussen een voorwerp en het gewicht
daarvan ook niet worden opgevat als de inwerking van een ongelijksoortige
substantie op het voorwerp. Er zit niets anders op dan ons te beperken tot
de dagelijkse ervaring, welke ons lee rt dat voorwerpen een gewicht hebben,
zonder dat we begrijpen hoe. Descartes kee rt het zelfs om : de wijze waarop
voorwerp en gewicht zich tot elkaar verhouden dient te worden begrepen
naar analogie van de verhouding tussen resp. lichaam en ziel. 22 Er is geen
sprake van dat deze verhouding zou kunnen worden opgevat als die tussen
materie en vorm, zoals bij Aristoteles. Descartes' bezwaar tegen het
aristotelische begrippenapparaat is dat deze het onbegrijpelijke - doch
evidente — begrijpelijk tracht te maken. Het begripsmatige uiteen-stellen van
het onge li jksoortige, dat in de intuïtie nochtans als één gegeven is, zoals het
onderscheiden tussen vorm en materie, tussen doeloorzaak en materiële
oorzaak, leidt evenwel slechts tot schijn-zekerheid en schijn-kennis.
Eenzelfde schijnkennis ontstaat, wanneer men de werking van ziel en lichaam
op elkaar op fysische wijze tracht voor te stellen. Descartes lijkt hier te
preluderen op iets dat Kant later transcendentale schijn zal noemen, de
toepassing van fundamentele noties of ideeën buiten het bereik waarin deze
gelding hebben. 23
3.2. In de paragrafen 2.3. en 2.4. werd aangeduid hoe groot de rol van het
fysische gezichtspunt in Desca rt es' beschouwing over de passies is. In de
vorige paragraaf (3.1.) zagen we dat Desca rtes daarnaast ook nadruk legt op de
samenhang van lichaam en ziel. We vragen ons nu af in hoeverre dit laatste
gezichtspunt doorwerkt in Descartes' emotie-opvatting. We volgen daartoe
het betoog in het eerste deel van Les passions de l'á me.
Allereerst kritiseert Descartes de antieke substantie-metafysika, die
aktiviteit verbond met het wezen van de substantie en passiviteit met het
t.o.v. de substantie extrinsieke. Aktie en passie zijn, aldus Descartes, in de
regel niet meer dan twee namen voor eenzelfde zaak. Het verschil tussen
aktie en passie is niets anders dan het verschil tussen de personen of
instanties, op welke men de termen betrekt (art. 1). En precies zo is het
gesteld met de emoties : deze zijn passies van de ziel en akties van het
lichaam. Bijgevolg is er geen betere weg om tot kennis van de emoties te
komen dan door de werkingen van lichaam en ziel zo nauwkeurig mogelijk te
onderscheiden. Duidelijkheid over de verschillende funkties ('fonctions') van
emoties verkrijgt men eerst dan, wanneer deze stuk voor stuk worden
toegeschreven aan de juiste instantie (a rt . 2). Twee punten worden hier in één
adem genoemd. Aktie en passie zijn namen voor één zaak, hetgeen al
22 Brief aan Mersenne, 26-4 1643, AT III, 648. Uitvoeriger verwijzingen bij G. Rodis-Lewis,

L'Oeuvre de Descartes, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1971, pp. 360 - 363.
23 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 352 vv. Er is natuurlijk ook verschil :

transcendentale schijn ontstaat bij Kant indien de subjektieve voorwaarden voor het
denken worden gehouden voor kennis van een objekt; bij Descartes vallen de ordo
cognoscendi en de ordo essendi ten diepste samen : de grondintuïties hebben als zodanig
realiteitsgehalte. J.H. van der Hoeven maakte mij er op attent dat dit traditionele
onderscheid op Kant eigenlijk niet van toepassing is, zozeer valt bij de laatste het accent
op de `ordo' van het verwerkelijkende handelen.
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preludeert op wat Descartes later in zijn verhandeling de 'union' van het
lichamelijke en het psychische zal noemen. Daarnaast geldt ook voor emoties
dat alleen het methodisch principe van de 'distinction' een garantie vormt
voor zekere kennis. De vraag is uiteraard of de intuïtie van het `één-zijn' van
zielsaandoeningen en lichaamsactiviteiten geen geweld zal worden aangedaan
door Descartes' ken-principe.
Veelzeggend is het in elk geval dat in de hierop volgende bespreking van
het lichaam en de verschillende organen de metaforen van de klok en de
machine onmiddellijk genoemd worden (art. 6, 7, 16, 34). Descartes blijft het
lichaam, ondanks de idee van de `union', beschouwen als een automaat,
waarvan de delen zonder tussenkomst van de ziel ("sans l'aide de l'áme", a rt .
16, vgl. art . 38) bewogen kunnen worden door de objekten van de zintuigen
en door de `esprits'. Dit gezichtspunt bepaalt zelfs Descartes visie op het
sterven. Het is niet zo dat het lichaam sterft, omdat de ziel uit haar wijkt, maar
omgekeerd, de ziel verlaat het lichaam wanneer de lichaams-machine stuk
gaat (a rt. 5).
Na de bespreking van de afzonderlijke funkties van li chaam en ziel, tracht
Desca rtes de samenhang van beide te preciseren. Er is dan sprake van een
"étroite alliance" (a rt . 28) en van de ziel als "unie a" en "jointe à" het lichaam
(art . 30). Toch wordt ook in dit laatste artikel weer een beroep gedaan op de
eigenschappen van de twee (afzonderlijke) substanties. Omdat de ziel
qualitate qua één en ondeelbaar is, kan zij niet verbonden zijn met één
bepaald lichaamsdeel, maar is zij dat met het geheel van de lichaamsorganen
("tout l'assemblage de ses organes"). Deze lichaamsorganisatie vloeit uit het
lichaam zèlf voo rt .
Aansluitend formulee rt Desca rtes dan tenslotte de bekende theorie van de
pijnappelklier (a rt. 31), die een reële inwerking van de ziel op het lichaam, i.c.
de `glande', postuleert. 24 De pijnappelklier is de plaats waar de ziel "immédiatement" en "plus particulièrement" (nl. dan in andere plaatsen van het
lichaam) zijn werkingen uitoefent. Dat de `glande' als zetel van de ziel (art. 32)
de voorkeur geniet, hee ft te maken met het feit dat de `glande' de enige plaats
in de hersenen is welke niet net als de zintuigen en ledematen dubbel (d.w.z.
links en rechts) georganiseerd is. Als de ziel elders zou zetelen zouden we,
aldus Descartes, door het feit dat de mens twee ogen heeft, steeds twee
gewaarwordingen tegelijk hebben.
Onze voorlopige conclusie moet dus zijn dat Desca rt es ook m.b.t. de
passies de wetenschappelijke methode, nl. die van de scheiding van de
werkingen van lichaam en ziel, als kennisweg bij uitstek beschouwt. Daarnaast
neemt de praktische ervaring van de 'union du corps et de l'áme', d.w.z. de
ervaring van het spontane lichaam, een belangrijke plaats in. 25 Die ervaring,
24 De pijnappelklier "..peut .. être .. mue par l'áme, .." (a rt . 34).
25 Het psychofysisch 'composé' mag niet zonder meer gelijk gesteld worden met de notie

`organisme', daar deze notie haar huidige be tekenis pas heeft gekregen in de 19e eeuw (vgl.
G.A. Lindeboom, 1979, a. w., p. 58). Omgekeerd is ook de mechanica van de lichaamsmachine niet zonder meer gelijk te stellen met die uit onze eeuw, niet alleen vanwege het
ontbreken van het be grip kracht (zie boven, noot 16), maar ook omdat Descartes in de leer
van het lichaam niet altijd even consequent kwalitatieve overwegingen vertaalt in
kwantitatieve. Vgl. A. Oksenberg Rorty, From passions to emotions and sentiments.
Philosophy 57, 1982, pp. 157-172.
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tot uitdrukking gebracht in de intuïtie van de `union' of het psychofysisch
`composé', doet echter niets af aan de eigenstandigheid van de lichaamautomaat. De poging om het samengaan van lichaam en ziel bij emoties op
wetenschappelijke wijze, d.i. recht doende aan de 'distinction réelle', te
verwoorden, mondt uit in een merkwaardige (quasi-)fysische interactieleer. 26
De verzelfstandiging van het materielichaam is een rechtstreeks uitvloeisel
van de cartesiaanse methode. Zij staat vooralsnog op gespannen voet met het
uitgangspunt van Les passions de l'áme : passies van de ziel en akties van het
lichaam als namen voor dezelfde zaak. De fysische verklaring van de passies
noemen we in het vervolg gezichtspunt (I) ; de idee van de `union du corps et
de l'áme' noemen we gezichtspunt (II). In de volgende paragrafen gaan we na
hoe beide gezichtspunten zich tot elkaar verhouden, wanneer Descartes de
passies vanuit een moreel perspektief belicht, nl. dat van de vervolmaking
van de menselijke natuur. Met name zijn we geïnteresserd in de vraag of
Descartes gezichtspunt (II) meer reliëf weet te geven.
4. De passies vanuit moreel perspektief
4.1. In hetgeen tot nu toe besproken werd, hebben we betrekkelijk weinig
gemerkt van de rol van het perceptieve of belevingsaspekt van emoties. In
tweeërlei zin kwam het belevingsaspekt ter sprake, nl. als gewaarwording c.q.
voorstelling gewekt door processen in de lichaamsautomaat, waarbij
Descartes vooral denkt aan de bewegingen van de pijnappelklier ; en als
verward en duister `idée' m.b.t. datgene wat ten bate of ten nadele is voor het
psychofysisch `composé humain'. Deze betekenis-accenten onderstrepen
het onmiddellijke resp. ondoorzichtige karakter van emoties. Als gewaarwording lijkt de emotie, o. a. in de tijd, samen te vallen met het haar veroorzakende en onderhoudende lichamelijke proces. Er lijkt t.o.v. dit proces
geen distantie mogelijk te zijn, hoogstens achteraf en vanuit een andere
reflexieve of instrumentele positie. Daarnaast geldt van de `idées confuses'
verbonden met onze vitale belangen dat deze we een indikatie zijn van de
verhouding tot de lichamelijkheid, maar dat deze verhouding vooralsnog
ondoorzichtig is. De genoemde betekenis-accenten corresponderen met de
gezichtspunten (I) resp. (II). De opvatting van emotie als gewaarwording c.q.
voorstelling veronderstelt het voorop stellen van de fysische verklaring van
de passies, terwijl de opvatting van emotie als verward `idée' m.b.t. het nut
voor het psych o- fysisch `composé' uitgaat van de intuïtie van de 'union du
corps et de l'áme'.
26 Uit de omvangrijke diskussie verdient vermelding E. O'Neill, Mind-body interaction and
metaphysical consistency : a defense of Descartes. Journal of the History of Philosophy,
25, 1987, pp. 227-245. Zij meent in een intelligent betoog te kunnen volhouden dat
Descartes' positie wel innerlijk consistent is, waarbij zij de interactie in een meer
ontologische zin interpreteert en stelt dat Descartes een causa - effect relatie van
ongelijksoo rtige substan ties zou hebben gekend. Een sleutelrol in haar betoog speelt de
idee van veroorzaking als `eminent containment', d.w.z. die van een substan tie van een
hoger orde (bijv. de ziel) die de essen tie van lagere substan ties (bijv. die van het materielichaam) zou omvatten (en dus veroorzaken). Zij gaat echter niet in op de teksten welke
tenderen naar een fysische interactieleer en verklaart evenmin het `inter-' in de term
interac tie, m.a.w. hoe de lagere substantie als causa van een effekt in een hogere substan tie
kan optreden.
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In het tweede en derde deel van Les passions de l'ame verloopt de invoeging van de passies in het zedelijke leven niet middels een innerlijke ontsluiting van het belevingsaspekt van emoties. Descartes blij ft emotionele
percepties als primair zintuigelijke gewaarwordingen wantrouwen. Het is
slechts de rede die de zintuigelijkheid en daarmee de emotionaliteit kan
verheffen tot een zedelijk niveau. Het punt van aansluiting van zedelijkheid en
emotionaliteit ligt niet zozeer in de percepties, alswel in het - door de rede te
verlichten - geheel van de menselijke natuur, het psychofysisch 'composé'.
4.2. Na de algemene uiteenzetting in het eerste deel, komen in het tweede
deel van `Les passions de l'dme' de zes basisemoties (verwondering, liefde,
haat, verlangen, vreugde en droefheid ; art. 69) achtereenvolgens aan de orde.
In het derde deel worden de mengvormen van de basisemoties besproken.
Aan de hand van de grondintuïties van ziel, lichaam en de vereniging van
beide worden eerst de basisemoties en vervolgens de mengvormen daarvan
stap voor stap doorlicht. De struktuur van `Les passions de l'á me' is aldus
een illustratie van Descartes' deduktieve methode. Het principe van de
'distinction', nl. van de werkingen van de ziel en het lichaam, fungee rt daarbij
als methodische leidraad. 27
Het wordt nu echter veel duidelijker dan voorheen hoe Descartes zijn
methodisch principe tracht af te stemmen op het voor hem zo centrale
gezichtspunt van de `union'. Het onderzoek naar de afzonderlijke werkingen
van ziel en lichaam wordt namelijk betrokken op en in het kader geplaatst
van het gezichtspunt van de `union', opgevat als een psychofysisch `composé' met een eigen, innerlijke bestemming.
Zo onderzoekt de psychologische analyse (art. 52 - 95) de objekten aan de
hand van het effekt dat deze hebben op de neiging of wil tot het doen van
iets dat schadelijk of nuttig is voor de psychofysische 'union'. Het blijft
overigens een analyse, Descartes verbindt aan de uitkomsten van zijn
psychologisch onderzoek geen morele maximes. Liefde en haat blijken
gepaard te gaan met de neiging een objekt als goed resp. slecht te zien.
Verlangen doet ons streven naar de verwerving van iets goeds in de
toekomst. Vreugde en verdriet berusten op de veronderstelling dat het
goede resp. slechte ons in het heden ten deel zijn gevallen (art. 56, 57, 61, 79,
80, 86, 91 - 95).
Eenzelfde gerichtheid op de bestemming van het `composé humain'
treffen we aan in de fysiologische analyse (a rt . 96 - 136). Deze richt zich niet
op het lichaam zonder meer, maar op de betekenis van lichamelijke veranderingen voor de gezondheid (bijv. art. 97, 141), alsmede op het
gedisponeerd-zijn van het lichaam tot bepaalde, voor de 'union' nuttige of
schadelijke handelingen (art. 40, 52, 111). Descartes komt in art. 111 dicht bij
de idee van 'arousal', een term uit de 20e-eeuwse psychofysiologie welke de
fysiologische bereidheid tot aktie aanduidt.
Het nieuwe van de analyse in het tweede deel is dus dat Descartes de
psychologische en de fysiologische aspekten van emoties betrekt op hun
`nut' voor de gehele mens. Dat betekent echter niet dat Descartes de
27 Voor een overzicht van Descartes' methode, ook m.b.t. andere onderwerpen, vgl. P. A.
Schouls, The Imposition of Method, Oxford, 1980.
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gedachte van de lichaam-automaat laat varen. De emotionele `indrukken'
("impressions dans le cerveau"), de bewegingen van de pijnappelklier, de
"esprits animaux", de door de "esprits" veroorzaakte veranderingen in het
bloed en de lichaamsorganen, - deze alle worden beschreven als vrijwel
gesloten reeksen van fysiologische oorzaken en gevolgen, welke via de
`glande' óórzaak zijn van de percepties. 28 Anderzijds is het cognitieve aspekt
ook weer niet ondergeschikt aan de fysiologie, want sommige emoties, m. n.
de intellektuele, berusten op de aktiviteit van de ziel (vgl. noot 28). Bovendien
gaat de verwondering, de eerste van de zes basisemoties, niet gepaard met
fysiologische veranderingen in het hart of het bloed, terwijl zij wordt
versterkt door aandacht en gerichte reflectie.
Wat betreft de verwondering (`admiration'), deze neemt een bijzondere
plaats in, daar zij ten grondslag ligt aan, of op zijn minst gepaard gaat met alle
andere emoties. Zij heeft louter betrekking op het nieuw zijn van een
zintuigelijke indruk. Omdat volgens Desca rtes alle emoties een element van
verrassing in zich dragen, gaat verwondering gepaard met alle emoties. Het is
door haar dat nieuwe zintuigelijke indrukken worden vastgehouden. Dat
vasthouden, door Descartes in eerste instantie beschreven als een fysiologisch gebeuren, is niet mogelijk zonder de 'passion', m.a.w. zonder het
bewuste opmerken door de ziel. Bovendien wordt de opmerkzaamheid en
daarmee het vasthouden in het geheugen versterkt door het gebruik van het
verstand, dat de aandacht op het nieuwe en ongewone richt. 29 Het bovenstaande suggereert opnieuw een soo rt samenwerking tussen fysiologische en
cognitieve aspekten van emoties. In elk geval gaat het om meer dan een
epifenomenalisme van het cognitieve aspekt.
Met de verwondering is intussen niet een rechtstreeks belang' voor de
psychofysische 'union' gemoeid, wel signalee rt zij hetgeen mogelijk voor de
`union' van belang zou kunnen zijn (a rt . 70 - 75). Het signaleren wordt in het
geval van verwondering geen evalueren. Dat is anders bij de overige emoties.
Het is door de verbinding van die emoties met de verwondering dat de mens
attent gemaakt wordt op de wijze waarop de objekten ons schaden of baat
brengen. Zonder dit signaleringsproces zouden emoties niet meer dan
reflexmatige of instinctieve reakties zijn, duidend op voorkeur of afkeer.
Door de verwondering, d.w.z. de schok van het nieuwe en de daardoor
gewekte opmerkzaamheid, worden die reakties echter evaluaties. Nochtans
zijn die evaluaties geen bakens waarop de zedelijkheid zich zonder meer kan
oriënteren, zoals we nu zullen zien.

4.3. We herhalen : emoties zeggen ons iets over de wijze waarop iets nuttig of
28 Zo is liefde "une émotion de l'áme causée par le mouvement des esprits, qui l'incite a
se joindre de volonté aux objets qui paraissent lui être convenables". Haat, eveneens
"causée par les esprits", zet de ziel aan om zich verre te houden van zaken die zich als
schadelijk voordoen (art. 79). T.a.v. vreugde (en droefheid) ligt de zaak iets ingewikkelder
omdat Descartes vreugde (en droefheid) als passie, gewekt door "impressions du cerveau"
(fysisch dus), onderscheidt van intellektuele vreugde en droefheid, die berusten op een
werking (`action) van de ziel zelf (art. 91, 92).
29 Art. 75: " nous ne la (het nieuwe) retenons point en notre memoire, si ce n'est que
l'idée que nous en avont soit fortifiée en notre cerveau par quelque passion, ou bien aussi
par l'application de notre entendement, que notre volonté détermine a une attention et
réflexion particuliere".
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schadelijk kan zijn voor het psycho-fysisch 'composé'. Dit nuttigheidscriterium hee ft men wel in evolutionistische zin geinterpreteerd, maar het is
evident dat `nut' voor Descartes primair een morele betekenis hee ft , welke
verder reikt dan die van `survival-value'. 30 Wel bezigt hij enkele malen de
term 'conservation' (bijv. in a rt. 137). Maar het gaat dan om de "usage naturel",
te weten het gebruik van de passies "en tant qu'elles se rapportent au corps".
Daarmee stuiten we op iets wonderlijks, nl. dat Descartes binnen de
werkingssfeer van het psychofysisch 'composé' toch weer onderscheid
maakt tussen lagere en hogere vormen van functioneren. Van iemand die de
aristotelische zielsopvatting met haar opeenstapeling van zielsvermogens
afwijst, verwacht men een dergelijke hiërarchisering niet.
Het natuurlijk gebruik van de passies, voor zover betrekking hebbend op
het lichaam, bestaat uit "d'inciter l'áme à consentir et contribuer aux actions
qui peuvent servir a conserver le corps ou à le rendre en quelque facon plus
parfait" (art. 137 ; vgl. de op lichaam èn ziel betrekking hebbende formuleringen van a rt . 40 en 52, geciteerd in noot 12). A rt . 139 stelt evenwel dat
dezelfde passies, voor zover toebehorend aan de ziel, betrekking hebben op
het betere deel in ons. Liefde en haat, gerelateerd aan de ziel, gaan vooraf aan
("précèdent") vreugde en droefheid, welke gerelateerd zijn aan het lichaam.
Descartes vat vreugde en droefheid bovendien op als verbijzonderingen
("espèces") van liefde en haat. Het gaat dus om dezelfde passies : wat vreugde
en droefheid zijn voor het lichamelijk welzijn, zijn liefde en haat voor het
welzijn van de ziel.
Er ontstaat aldus een soo rt hiërarchie, nl. van de laagste passies welke ten
dienste staan aan de vervolmaking van het lichamelijke deel (vreugde en
droefheid, a rt . 137, 138), via de passies welke toebehoren aan de ziel vanwege
de kennis die zij veronderstellen (liefde en haat, a rt . 139), naar het verlangen
hetwelk een beroep doet op de vrije wil als hoogste menselijk vermogen (a rt .
144). Want het is door het verlangen dat de passies worden omgezet in
handelingen.3 1 De kern van Descartes' moraal bestaat in de formulering van
de edelmoedigheid (`générosité', art. 145, 153 - 156). Zij is de wetenschap dat
niets de mens méér toebehoo rt dan de "libre disposition de ses volontés".
Deze vrije beschikkingsmacht duidt in het kader van Les passions de l'áme
niet zozeer op een verheven visie op het menselijk kunnen, als wel op de
noodzaak tot beperking, nl. de beperking van het willen tot dat wat men in
zijn macht hee ft . Daarnaast duidt `générosité' op het beslist-zijn in het goede
gebruik van de vrije wil (a rt . 153).
Naast edelmoedigheid wordt ook `sagesse' genoemd als oriëntatiepunt
voor het verlangen (o.a. art. 212). Deze term speelt reeds vroeg een belangrijke rol in het werk van Descartes. Terwijl `générosité' verwijst naar de
beperkingen van de menselijke natuur, accentuee rt de term `sagesse' meer de
30 Vgl.

R. B. Carter, Descartes' medical philosophy. The organic solution of the windbody problem, London: John Hopkins University Press, 1983, pp.1-4, 120w.; Carter neigt tot

(grofweg) een materialistische interpretatie van Descartes en vat `nut' op als `(self-)preservation'.
31 Art. 144: "Mais, pource que ces passions ne nous peuvent porter a aucune action que par
l'entremise du désir qu'elles excitent, c'est particulièrement ce désir que nous devont
régler, et c'est en cela que consiste la principale utilité de la morale". Goed is dat wat
voortvloeit uit "une vraie connaissance", zo wordt aansluitend gesteld.
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transparantie van het verlichte denken, nl. als voorwaarde en garantie voor de
perfectione ri ng van de levenspraktijk. In Les passions de l'ame overweegt
de eerste term. 32 De opbouw van het emotionele leven weerspiegelt aldus de
bestemming van het psychofysisch 'composé', welke bestaat in de
vervolmaking van de menselijke natuur. Het psycho-fysisch `composé
humain' hee ft een interne finaliteit, met `sagesse' en `générosité' als deugden
waarop de emotionaliteit zich oriënteert. 33
Om het verlangen ('désir') te beperken tot dat wat men in zijn macht
heeft, dient een beroep te worden gedaan op ervaring en inzicht. 34
Descartes' emotieleer loopt uit op de oproep om het verlangen door
inschakeling van de rede (die goed van kwaad scheidt) te reguleren ("régler",
art. 144, 145). Dat is nodig ook, want de passies doen ons er toe neigen zowel
hetgeen ons goed, als hetgeen ons kwaad toeschijnt, te overdrijven (art.138).
Training en gewoontevorming spelen in de beteugeling van de passies een
grote rol. Want de invloed van de wil (`libre arbitre') op het lichaam blijft een
indirekte (art. 41, 45). 35 Met de `volontés' is weliswaar `van nature' een
bepaalde beweging van de 'petite glande' verbonden. Maar deze beweging
heeft geen direkte invloed op het verloop van de passies, daar deze laatste
worden onderhouden en versterkt door de `esprits'. M.a.w. : de `esprits'
kunnen wanneer men geëmotioneerd is, de invloed van de `volontés'
overheersen (a rt . 46). Hiermee hangt samen dat van veel emoties geldt dat
deze door associatie zijn verbonden met bepaalde lichamelijke processen, zoals omgekeerd gevoelens gewekt kunnen worden door lichamelijke
reakties op grond van hetzelfde leerproces (a rt . 44, 45, 107, 136).
Een voorbeeld is vreugde, door Desca rtes beschouwd als de eerste emotie
32 De verandering van voorkeursterminologie zou kunnen corresponderen met een

geleidelijk wat minder optimistische kijk op de resultaten van de geneeskunde en wellicht
ook Descartes' weinig succesvolle aansporingen aan het adres van de melancholische
prinses Elisabeth. Als Descartes al meer oog zou hebben gekregen voor de moeiten die de
omzetting van het transparante denken in een volmaakte beheersing van het praktische
leven met zich mee brengt, dan zou er geen sprake zijn geweest van een breuk, maar van
een ontwikkeling in zijn denken. Aldus G. Rodis-Lewis, Maftrise des passions et sagesse
chez Descartes, in Descartes, Cahiers de Royaumont II, Paris: Les Éditions de Minuit, 1957,
pp. 208-236. Vgl. G. Rodis-Lewis, Le dernier fruit de la métaphysique cartesien: la
générosité. Les études philosophiques, 1987, no.1, pp.43-54.
33 Bondig en fraai bij "G. Rodis-Lewis: " la vertu est l'épanouissement de toute la nature
humaine, ..."; in: La morale de Descartes, Paris: Presses universitaires de France, 1970, p. 78.
34 Dit accent op de nauwkeurige bepaling van de grenzen van hetgeen men in zijn macht
heeft, heeft een stoïsche achtergrond. In de brieven aan Elisabeth raadt Desca rtes haar de

lezing van Seneca's De vita beata aan en bespreekt hij de inhoud (brief 21-7 1645 en
daaropvolgende brieven).
35 In de vierde meditatie noemt Descartes de vrije wil evenwel onbeperkt. Het `volo'

prevaleert zelfs boven het `cogito'. De bespreking van de wil heeft daar echter be trekking
op de res cogitans, terwijl in Les passions de l'ame het gezichtspunt van de psychofysische
natuur van de mens centraal staat. De wil, in art.152 weliswaar nog getypeerd als on be perkt
(onder verwijzing naar het op God gelijken), wordt toch meer een soort instemming
("consentement") of ordening van de mogelijkheden waartoe het lichaam disponeert (art.
80). Dit houdt zeker ook verband met het feit dat in de moraal de kennis minder volmaakt
en zeker is dan in de metafysika. De wil wijst de passies wel uit boven zichzelf, middels
deugden als `générosité' en `sagesse', maar in de de fi nities van deze deugden overweegt het
accent op de regulering van de passies, m.a.w. de weerstand in de ten uitvoer legging van
de deugden.
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in het menselijk leven vanwege de verbinding met gevoed-worden. De
gewaarwordingen welke door het voeden gewekt worden en de lichamelijke
veranderingen tijdens het voeden gaan een vast koppel vormen, zodat in het
latere leven de voorstelling van voedsel dezelfde veranderingen in het lichaam
kan oproepen. Descartes is hier Pavlov ver vooruit. Interessant is in dit
verband Descartes' vergelijking met het uitspreken van zinnen. De
bewegingen van de spraakorganen worden door ons niet bewust gewild, zij
resulteren uit het besluit een bepaalde gedachte onder woorden te brengen.
Op dezelfde wijze kan het geëmotioneerde lichaam een `taal' gaan spreken
door de aandacht niet op het lichaam te richten, maar op de voorstelling van
hetgeen de emotie oproept, - opnieuw een aanwijzing dat het cognitieve
aspekt een initiërende en emotie-in-stand-houdende werking kan hebben.
Het veranderen of bewerken van de associatieve verbindingen blijft echter
een kwestie van dressuur, te vergelijken met die van dieren (a rt . 50).
Desca rtes taxeert het menselijk beheersingsvermogen als zo groot dat hij
ieder mens in staat acht tot een volledig meesterschap over de passies. Wel is
er verschil : de wilszwakken kunnen slechts de ene passie tegen de andere in
ste lling brengen, de sterken kunnen de passies beteugelen door overtuiging
en innerlijk overleg (art. 48). Kennis van de bouw en het funktioneren van het
menselijk lichaam bewijst een nuttige dienst in het innerlijk overleg. Het is de
reden waarom de geneeskunde een onontbeerlijk bestanddeel is van de
moraal. 36
5. Twee vragen

5.1. We hebben getracht Desca rtes tot het laatste toe te volgen in zijn poging
vanuit de psychofysische 'union' van lichaam en ziel zicht te krijgen op de
passies. De vragen die zich nu laten stellen zijn : a) is het beeld dat Desca rtes
(uitgaande van de idee van de 'union') van de morele mens oproept
consistent, m.a.w. is er werkelijk sprake van invoeging van de passies in het
morele leven, of loopt de ca rtesiaanse moraal uiteindelijk toch uit op een
ontkenning, diskwalifikatie of onderdrukking van het emotionele ? En b) is
de behandeling van de passies vanuit de idee van de 'union' (gezichtspunt II)
te verenigen met hun beschrijving "en physicien" (gezichtspunt I) ? Op beide
vragen ga ik in in resp. paragraaf 5.2 en 5.3.
5.2. Wat de eerste vraag betreft : het beeld dat Les Passions de l'áme van de
mens oproept is niet zonder spanningen. Deze spanningen dienen niet
gelokaliseerd te worden in de ziel, m.n. niet in de s trijd tussen het sensitieve
en het redelijke zieledeel, zoals de scholastiek deze leerde. Indien er al sprake
is van strijd dan laat deze zich situeren in de pijnappelklier, namelijk tussen
de bewegingen van het lichaam middels de `esprits' en die van de ziel door de
`volontés' (art . 47). Evenals in het zesde deel van de Méditations is Descartes
36 Tegelijk kan men, met W. Riese, stellen dat het juist het cartesiaanse denken is geweest
dat de kiemen heeft gezaaid voor het uiteengroeien van geneeskunde en moraal, o.a.
vanwege de idee van de lichaam-automaat. Vgl. W. Riese, La théorie des passions d la
lumière de la pensée médicale du XVlle siècle, Bale/New York, S. Karger, 1965, pp. 71-74;
J. M. Pigeaud, Le role des passions dans la pensée médicale de Pinel a Moreau de Tours, in:
History and Philosophy of the Life Sciences 2, 1980, pp.123-140.
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echter in eerste instantie geneigd het `van nature' afgestemd-zijn van lichaam
en ziel te benadrukken. Achter de natuurlijke afstemming staat uiteindelijk de
goddelijke providentie (o.a. in de 6e meditatie). Strijd ontstaat volgens
Desca rtes pas als de ziel de bij een bepaalde emotie passende gedragsuitingen
(bijv. vluchten, slaan) blokkeert.
Het bovenstaande neemt niet weg dat Desca rtes oog heeft voor de onvolmaaktheid van de menselijke natuur en voor de geringere transparantie van
de morele kennis t.o.v. de metafysika en mathematika. Het is vervolgens op
grond van deze onvolmaaktheid van de menselijke natuur dat er allengs toch
contrasten ontstaan. Zo contrasteert de rust van de wijze met het disruptieve
karakter van de emoties, - Descartes accentueert zoals we zagen het
vehemente, ordeverstorende karakter van de passies. In de cartesiaanse
moraal ligt de nadruk uiteindelijk niet zozeer op ontwikkeling, in de zin van
rijping en differentiëring van het gevoelsleven, alswel op beheersing in de zin
van dressuur en rationele controle. Zo kan Descartes bijna in één adem
zeggen dat de passies van nature goed zijn en dat zij een `remedie' nodig
hebben, nl. de `générosité' (a rt . 145, 211). Het moreel juiste, dat is rationele,
beheer van de passies vergt een de li cate geneeskunde van de ziel. 37
Hoewel Descartes nadruk legt op het één en ondeelbaar zijn van de ziel,
lijkt hij in de psychofysische `union' toch een gradatie van lagere en hogere
funktie-niveaus te veronderstellen. Daarbij worden, we noemden het al even,
de door de `esprits' gewekte passies van de innerlijke (of intellektuele)
emoties onderscheiden en de laatste op hun beurt van de deugd zelve. De
innerlijke emoties ('émotions intérieures', art. 147) worden in tegenstelling
tot de andere emoties door een aktie van de ziel veroorzaakt. Desca rtes sluit
de passies uit van de sfeer van het handelen, passies hebben afwisselend het
karakter van toestand of dispositie (van het lichaam of de psychofysische
`union'), het zijn geen handelingen. Het zijn de handelingen, in de ruime zin
van 'actions' en specifieker van `volontés', welke antropologisch prevaleren
boven de `passions'. 38 Van de `émotions intérieures' stelt hij dat deze
determinerender zijn voor het handelen dan de overige emoties c. q. passies
omdat de eerste "nous touchent de plus près et ant, .., beaucoup plus de
pouvoir sur nous que les passions" (d.w.z. de door de `esprits' gewekte
passies ; a rt . 148). Zelfs binnen de werkingssfeer van de 'union' lijken de
passies, in fysische zin, zich dus in de periferie van het menselijk bestaan op
te houden : het lichaam, de passies, - ze zijn er uiteindelijk om overwonnen te
worden.
37 Descartes lijkt aan de genoemde dressuur, als een vorm van zelf-bearbeiding en
- ontplooiing, een positieve betekenis toe te kennen. Tegen de achtergrond van het motief
van zelfverwerkelijking als strijd, dat in het Renaissance- en Verlichting-denken zo'n grote
rol speelde, word dat begrijpelijk. Vgl. J. H. van der Hoeven, Vrijheid in historisch
perspektief, in: B. Voorsluis e.a. (red.), Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van
vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen, Vu- Uitgeverij: Amsterdam,
1984, pp.248vv.
38 Het primaat van de `action' boven de `passion' kan als erfenis van de aristotelisch scholastische traditie worden gezien. Vgl. G. Glas, The philosophical presuppositions of
emotion theory. Hierarchy and dualism in Aristotelian psychology, in: G.Groenewoud en P.
Blokhuis (red.), On being human. Philosophical anthropology in a christian perspective,
Amsterdam: VU Boekhandel/Uitgeverij, ter perse.
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Hoezeer ook vanuit de intuïtie van de 'union' de emotionaliteit tot het bij
uitstek menselijke gerekend dient te worden, het neemt niet weg dat
Descartes de passies, m.n. die welke door de `esprits' gewekt worden, in
antropologische zin geleidelijk naar een plaats op de tweede rang schuift. 39
5.3. Hiermee komen we toe aan onze tweede vraag : is het Descartes gelukt de
lichaam-machine te incorporeren in het psychofysisch `composé', het
organisme met zijn finaliteit ? Ik meen van niet, en dat niet zozeer omdat zijn
analytisch mes de lichamelijke en psychische aspekten van de passies zo
scherp van elkaar scheidt, dat van een verbinding geen sprake meer kan zijn.
Want, zoals we zagen, tracht Descartes in zijn analyse van zowel de
lichamelijke als de psychische aspekten de bestemming van het `composé
humain' in het oog te houden. Dat er van een werkelijke integratie geen
sprake is, heeft als reden dat Descartes het finale moment wel poogt tot
gelding te brengen, maar dat hij dit niet ten volle doet. 40 Het lichaam wordt
wel een geheel ('un seul tout') genoemd, een samenstelsel van organen
('assemblage'), m.a.w. het lichaam komt de finaliteit wel tegemoet - bijv. in de
disposities en de onderlinge afstemming van de organen - , maar nergens is er
sprake van een eigen, innerlijke bestemming van het lichaam. Desca rt es zegt
over de finaliteit van het lichaam : ".. celle-ci n'est autre chose qu'une simple
dénomination, laquelle dépend entièrement de ma pensée ... et laquelle ne
signifie rien qui se retrouve en la chose dont elle se dit" ; en aansluitend over
het lichaam als machine of klok :".. par l'autre fawon d'expliquer la nature (nl.
middels de machine-metafoor), j'entends quelque chose qui se rencontre
véritablement dans les choses ..". 41 Kortom, voor de passies geldt dat hun
beschrijving `en physicien' wel accomodeert met de finaliteit van het
`composé', maar dat van een integratie van het fysisch en het psychofysisch
gezichtspunt geen sprake is.
Men zou kunnen tegenwerpen dat een dergelijke integratie niet te
verwachten valt in het licht van Descartes' opvatting dat de drie 'notions
primitives' niet op elkaars terrein mogen worden toegepast. Deze
tegenwerping is op zich steekhoudend, maar stelt tegelijk heel Descartes'
werkwijze in Les passions de l'áme ter diskussie. Deze werkwijze wordt
immers gekenmerkt door het feit dat binnen de werkingssfeer van de ene
39 Bedacht dient te worden dat de affektiviteit voor Desca rtes een typisch kenmerk van de
mens is. Immers, de mens, "ni ange, ni bête", heeft met het dier de lichaamsautomaat en
met de hemelwezens de rede gemeenschappelijk, echter met geen van beide de affektiviteit.
40 Dit is ook de conclusie van o.a. M. Gueroult, a.w. II, pp.192-4, en van H. M. Gardiner, R.
Clark Metcalf & J. G. Beebe-Center, in Feeling and emotion. A history of theories,
Greenwood Press Publ. Westpo rt , Connecticut, 1937 (1970), p.166. Bij Descartes wordt het
finale gezichtspunt begrensd door de idee van het zelfstandige fysische lichaam, - vandaar
de blijfende dualiteit. Dat was niet gebeurd als Descartes de grondintuïties had geduid als
onherleidbaar in modale (nl. logische, fysische en psychische) zin (vgl. 3.1).
41 Méditations Métaphysiques, sixième partie, AT IX, 67, 68. Het voorbeeld is dat van de
waterzuchtige die dorst heeft en die door te drinken zijn kwaal zou verergeren. Desca rtes
verduidelijkt zijn opvatting door te stellen dat voor het waterzuchtige, d.i. fysische lichaam
geldt, dat het slechts een wijze van spreken is om te zeggen dat "sa nature est corrumpue",
terwijl "toutefois au regard de tout le composé ce n'est pas une pure dénomination, mais
bien une véritable erreur de nature". Het lichaam blijft volgens de natuurwet functioneren,
ook als het psychofysisch 'compose' niet aan zijn bestemming beantwoordt (vgl. de klok
die de verkeerde tijd aanwijst). Vgl. M. Guéroult, a.w. II, pp,. 167-194, m.n. 185 en 192-4.
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'notion' (nl. die van de 'union') een tweede 'notion' (die van het lichaam)
wordt `geoperationaliseerd'. Het gezichtspunt van de `union' is het
uitgangspunt, maar zoals we gezien hebben neemt in de uitwerking het
gezichtspunt van de lichaam-machine een voorname plaats in. Van deze
uitwerking hebben we vervolgens gesteld dat zij het finale moment wel in het
oog tracht te houden, maar niet werkelijk tot gelding weet te brengen, althans
niet op het terrein van de passies. Binnen de sfeer van het morele handelen
lukt dit beter, maar dankzij de onderdrukking of `genezing' van de passies
(vgl. noot 37). Het ironisch resultaat van Les passions de l'áme is dat het de
juistheid van Descartes' stelling bewijst dat de drie grondnoties niet op
elkaars gebied kunnen worden toegepast. Maar dat betekent omgekeerd dat
het gebrek aan integraliteit in de aanvang - drie fundamentele intuïties in
plaats van één - de bijl legt aan de wortel van de boom die Desca rt es de
vruchten van zijn filosofisch ondernemen had moeten opleveren. Het
betekent de onmogelijkheid om mechanica, geneeskunde en moraal om te
smeden tot één, integrale praktische filosofie.
6. Emotie als moment in de ik-zelf relatie
6.1. In de Inleiding werd de vraag gesteld of de verhouding van de mens tot
de lichamelijkheid adequaat getypeerd is door te onderscheiden tussen een
spontaan en een instrumenteel lichaam. Het spontane lichaam verwijst naar
situaties waarin het lichaam onaangekondigd en ongewild een eigen `taal' gaat
spreken, zoals het geval is wanneer men geëmotioneerd raakt. Het
instrumentele lichaam verwijst als `middel' naar het lichaam dat een zekere
eigenstandigheid hee ft en waarvan gebruik gemaakt wordt door een 'actor'.
Een tweede vraag die aan de orde kwam, luidde of het begrippenpaar
`spontaan' - `instrumenteel' ca rtesiaanse wortels heeft. Op beide vragen zal ik
- in omgekeerde volgorde - ingaan.
6.2. In onze uiteenzetting en interpretatie bleek de ca rt esiaanse emotieleer te
worden beheerst door twee gezichtspunten (vgl. 3.2. en 5.3.), nl. dat van de
verzelfstandigde lichaam-automaat c.q. de fysische verklaring van de passies
(gezichtspunt I) ; en dat van de 'union du corps et de l'áme' (gezichtspunt II).
Beide gezichtspunten - het behoe ft eigenlijk nauwelijks betoog - tonen een
sterke verwantschap met de idee van het instrumentele resp. de idee van het
spontane lichaam.
Immers, de 'union' bleef voor Descartes uiteindelijk een ondoorzichtig en
onmiddellijk gebeuren, de `union' representeert daarmee de idee van het
spontane lichaam. Dat spontane lichaam is gemengd, d.w.z. psycho-fysisch
van aard. Per slot van rekening heeft het een signalerende funktie. Maar
zonder afstand, zonder gebruik van de rede, kan de cartesiaanse mens met
dit signaal eigenlijk niets. Op de keper beschouwd valt de mens wanneer hij
of zij geëmotioneerd is, met zichzelf samen.
Anderzijds kan het gezichtspunt van de verzelfstandigde lichaam-automaat
vergeleken worden met de idee van het instrumentele lichaam. Eigenlijk
impliceert Descartes' opvatting een radikalisering van genoemde idee. Want
terwijl het instrumentele lichaam een bestuurder, een 'actor', vooronderstelt,
lijkt de cartesiaanse lichaam-machine dermate autonoom te funktioneren, dat
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besturing overbodig is. Uiteindelijk ontbreekt de gedachte van besturing of
controle toch weer niet, blijkens Descartes' aansporing tot dressuur van
lichaam en geest. Het lichaam is niet zo autonoom dat het nergens op 'reageert', - Descartes' opmerkingen over de vroegkinderlijke ontwikkeling
suggereren dat het lichaam een geschiedenis (van beïnvloedingen) heeft. Die
geschiedenis wordt als een soort mechanica van (op hun beurt te
beïnvloeden) associaties geanalyseerd.
Het gaat in dit verband echter vooral om de punten waarop de lichaamautomaat en de idee van het instrumentele lichaam met elkaar vergeleken
kunnen worden. Ik doel op de elementen van verzelfstandiging en van
distantie t.o.v. een 'actor'. Beide elementen zijn verbonden met de notie
`instrumentaliteit' en kenmerken tevens Descartes' visie op het fysisch
lichaam. We hebben boven betoogd dat Desca rtes het lichaam weliswaar
tracht te belichten vanuit het streven naar de hoogste deugden, maar dat het
desondanks blij ft bij een externe accomodatiepoging zonder werkelijke
integratie. Het is de verregaande verzelfstandiging van het lichaam die de
aansluiting op en ontsluiting door het psychische en ethische blokkeert. Het
lichaam blijft iets met een bestaan in-zich en op-zich, een bestaan dat pas
betekenis krijgt binnen het geheel van de (kosmische) natuur en/of wanneer
zijn `gebruiksfunktie' ontsloten wordt. In de sfeer van het menselijk handelen
kan het lichaam dientengevolge niet anders verschijnen dan als middel, ten
opzichte waarvan de 'actor' per definitie een gedistantieerde positie inneemt.
Die distantie hoeft overigens niet merkbaar te zijn. Zoals de ambachtsman
vertrouwd raakt met zijn gereedschap, ja zelfs daarmee kan vergroeien, zo
raken mensen vertrouwd met hun lichaam. Die ver trouwdheid doet niets af
aan de distantie, want in an tropologische zin prevalee rt de laatste.
6.3. Is de verhouding van de mens tot de lichamelijkheid adequaat getypeerd
door te onderscheiden tussen een spontaan en een instrumenteel lichaam ?
Naar mijn mening is dat niet het geval. Want in de eerste plaats kan - aan de
hand van Descartes - worden toegelicht dat beide gezichtspunten,
`spontaniteit' en `instrumentaliteit', uiteindelijk niet met elkaar verenigbaar
zijn. In de tweede plaats en in meer positieve zin kan worden betoogd dat de
dialektiek van spontaniteit en instrumentaliteit zich - zonder dat emoties
daardoor minder `spanningvol' worden - oplost als de relatie van de mens tot
zichzelf in een meer fundamentele zin wordt verstaan.
Voor Descartes verschijnt het geleefde, emotionele lichaam als vanzelfsprekendheid, d.w.z. als weliswaar van nature `goed', maar in zijn onmiddellijkheid toch ook vragend om een vorm van onderwerping. Descartes kan
met het geleefde lichaam niet goed uit de voeten. In wijsgerige zin gaat het
om een vanzelfsprekendheid, zo vanzelfsprekend dat Descartes er verder
eigenlijk ook niets zinnigs over kan zeggen. In praktische zin is het geleefde
lichaam vertrouwd, maar tegelijk ook verdacht en een obstakel in de zelfrealisatie. Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn zich door oefening
ve rtrouwd te maken met de eigen lichamelijkheid, ware het niet dat de mens
behept is met allerlei kwalen en bovendien onder invloed van de passies (en
de zintuigen) er toe neigt de werkelijkheid te vertekenen. Eigenlijk zou de
mens zijn lichaam moeten kunnen vergeten - of kunnen opgaan in de
vanzelfsprekendheid daarvan. De passies verstoren evenwel het vanzelf-
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sprekende evenwicht, zij zetten de mens te kijk, voor zichzelf en voor
anderen. Die verstoring heeft anderzijds toch ook een zeker nut, want ze
maakt attent op wat voor de instandhouding van het bestaan van belang is.
Hoe `onmiddellijk' de passies als zodanig ook zijn, ze zetten de mens toch
ook `op afstand'. Dat hangt samen met hun disruptieve karakter. De passies
maken ons er op attent dat wij ons bestaan ons voortdurend moeten toeeigenen. Dat toe-eigenen bestaat uit het nemen van allerlei `maatregelen',
Descartes spreekt van `préméditation', van `industrie', en van `remèdes'. In de
reflektie op en uitvoering van deze maatregelen verschijnt het lichaam echter
vooral als `objekt', als `machine' of `automate'. Want, zoals we zagen, zijn het
o. a. de bevindingen van de nieuwe wetenschappen, anatomie en fysiologie,
die ingezet worden in het streven naar de hoogste deugden.
Deze overbrugging-middels-objektivering is de paradoxale, maar onvermijdelijke consequentie van Descartes' uitgangspunt, nl. de scheiding van de
twee substanties (res extensa en res cogitans) en de daaruit resulterende
verzelfstandiging van het lichaam. Weliswaar kent ook Descartes - net als
Aristoteles - de behandeling' van de passies middels de passies, maar hij acht
deze, zoals we gezien hebben, moreel van minder waarde dan de rationele
controle. Omgekeerd is het vanuit deze positie van instrumentele distantie en
de daarmee samenhangende nadruk op beheersing, dat de spontaniteit van
emoties als niet anders dan verstorend kan worden gezien. En het is al
evenzeer op grond van dit idee van rationeel beheer vanuit een onaantastbaar
`ik wil' (vgl. de notie `générosité' en het `volo' van de vierde meditatie), dat de
spontaniteit van emoties de betekenis krijgt van ordeverstoring binnen een
hiërarchie van lagere en hogere funkties. Emoties dienen zo te worden
afgezwakt en ingekaderd dat de gemoedsrust niet verstoord wordt en dat
denken en willen kunnen blijven funktioneren volgens de hoogste principes
van de rede. Het is om deze reden dat Desca rtes onvoldoende armslag over
houdt om aan de kwalitatieve veelkleurigheid van het affektieve spektrum
recht te doen.
Spontaniteit en instrumentaliteit, onmiddellijkheid en middellijkheid, het
zijn zo bezien niet met elkaar te verenigen polen die nochtans elkaar
oproepen en in stand houden. De dialektiek tussen beide wordt in het leven
geroepen door de 'distinction' en de daarmee verbonden gedachte van het
zelfstandige lichaam. Het is deze dialektiek, die maakt dat Descartes de relatie
tot het geëmotioneerde lichaam uiteindelijk slechts in de abstrakties c.q. de
uitersten van spontaniteit en instrumentaliteit kan vatten. Dit begrippenpaar
is niet toereikend voor een struktuuranalyse die recht beoogt te doen aan
emoties. Emoties zijn nooit puur spontaan - want ze zijn uitingen van en
binnen een persoonlijke levensgeschiedenis en daardoor altijd in zekere zin
al `voorbewerkt'. Al evenmin nemen we t.o.v. onze emoties een puur
instrumentele houding in - want in zekere zin zijn ze ons steeds weer voor en
gunnen ze ons eenvoudigweg de tijd niet om t.o.v. hen een houding aan te
nemen. Zonder hierop nu uitvoerig in te gaan, kan worden gesteld dat de
gesignaleerde dialektiek wortels heeft welke reiken tot de oorsprong van
Desca rt es' denken, de intuïtie van het cogito. Ook m.b.t. cogito speelt de
problematiek van middellijkheid en onmiddellijkheid. Immers, hoe verhoudt
de onmiddellijke evidentie van het cogito zich tot de middellijkheid van de
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methode ? M.a.w. hoe verhoudt zich de oerevidentie van het bewust-(er-)zijn
tot het methodisch toepassen van regels ?42
Een beter zicht op emoties ontstaat eerst dan wanneer deze primair als
momenten in de relatie van de mens tot zichzelf worden opgevat. Heel de
problematiek van middellijkheid en onmiddellijkheid, van spontaniteit en
instrumentaliteit, verdwijnt als sneeuw voor de zon, indien de verhouding van
de mens tot zichzelf als an tropologisch fundamenteler wordt beschouwd dan
de subjekt-objektrelaties welke in de menselijke emotionaliteit tot ontsluiting
komen. 4 3 Emoties zijn er de indikator van dat wij ons tot onszelf (en tot
anderen) verhouden. Nog wat preciezer : emoties signaleren dat we ons ook
nog op een andere wijze tot onszelf verhouden dan we ons vlak daarvoor
bewust waren. In de verhouding tot onszelf is er vaak sprake van
meerzinnigheid, - dat is het be trekkelijke gelijk van het onderscheid tussen
spontaniteit en instrumentaliteit. Alleen, die meerzinnigheid is geen anormatief gegeven, zij dient betrokken te worden op de normatieve
verbanden die voor de verschillende typen van ik-zelf relatie gelden. Emoties
vragen om toetsing. Vaak attenderen ze ons op wat ons werkelijk na aan het
hart ligt. Anderzijds kan dat attenderen ook hinderlijke of pathologische
vormen aannemen. Emoties vragen daarnaast om interpretatie. Want ze
kunnen ons bedriegen. Omgekeerd signaleren ze soms feilloos ons
zelfbedrog. Dat geldt voor de spreker en voor het meisje aan het begin van
dit artikel. Overschat de spreker zichzelf of brengt de spanning hem juist tot
groter prestatie ? Of - nog anders - hangt zijn angst vooral samen met de (te)
hoge eisen, die hij zich stelt ? De verlegenheid van het meisje vraagt om
interpretatie. Wil de jongen teveel tegelijk ? Of wil het meisje voor zichzelf
niet weten dat ze om hem gee ft ? Of betekent het blozen een aanmoediging
tot nadere kennismaking ? De voorbeelden maken duidelijk dat genoemde
meerzinnigheid niet per definitie hoeft te duiden op een disharmonie in het
menselijk funktioneren. Eerder is het zo dat emoties ons attent maken op de
42 Desca rtes lijkt hier geen probleem te zien, daar de methode voor hem samenvalt met

het op de juiste wijze tot gelding brengen van de intuïtie van het cogito. Kennen in
cartesiaanse zin is een vermogen, een techne', hetwelk precies bestaat in het op de juiste
wijze, d.w.z. methodisch gebruik maken van de grondintuïtie(s). De intuïtie van het cogito
heeft m.a.w. zelf, in haar toepassing, een schiftende werking. Wat niet in haar ligt besloten,
wordt uitgezuiverd en gesubsumeerd onder de res extensa. Toch lost dit de problemen
niet op. Want het cogito zelf is naar zijn oorsprong niet het resultaat van de toepasing van
zichzelf, het is zelf niet-methodisch verworven. Anders gezegd: in de act van zijn
ontdekking tr ansformeert het `cogito-als-bewustzijn' zich direkt in bewustzijn-van-hetcogito'. Descartes tracht beide te vatten in de ene grondintuïtie van het cogito. Dit drijft
hem echter in de richting van een idealisme dat hij niet voorstaat. Want het bewustzijn
wenst Descartes niet te beschouwen als een alomvattend weten van een in zichzelf rustende
substantie. Kennisverwerving is voor Descartes een volgens een bepaalde orde zich
ontvouwend proces, een activiteit welke regels vooronderstelt. Hieruit vloeit dan direkt een
tweede be zwaar voo rt . De regels voor de kennisverwerving zijn, hoe men het ook wendt of
keert, toch niet onmiddellijk gegeven, maar vooronderstellen een leerproces, zoals
Descartes blijkens zijn Regulae ook beseft. Maar in dit leerproces wordt geleidelijk toch
afstand genoemen van de onmiddellijke, actuele evidentie van het cogito. Vgl. H. Caton,
a. w., pp.54, 55: en E. van Leeuwen, Descartes' Regulae. De eenheid van heuristische
wetenschap en ze fbewustzijn, VU-Uitgeverij: Amsterdam, 1986, hfdst. 8.
43 Mijn elders in dit nummer opgenomen artikel Emotie als struktuur-probleem gaat
dieper in op de struktuuranalyse van emoties aan de hand van Dooyeweerds visie op het
menselijk lichaam als enkaptisch struktuurgeheel.
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mogelijkheid daarvan. Daarnaast verdiepen en verrijken zij de subjektieve
beleving.
SUMMARY
In western culture the body seems to be experienced in a twofold way, as a
spontaneous and as an instrumental body. During emotional experience the body
looses the implicitness and self-evident instrumentality, which mark its functioning
in routine daily activities. The body appears as quasi-autonomic and spontaneous and
seems to place itself over-against us in a meaningful way, whereas during daily
activities the body usually is not noticed and seems to function as the tool-like
extension of human subjectivity.
It is argued that the ambiguity of spontaneity and instrumentality has historical
roots, which reach as far back as Descartes, especially in his doctrine of the passions.
Descartes' The Passions of the Soul reveals a more complex picture of mind-body
interaction, than is suggested by the common-sense notion of `dualism'. The popular
interpretation, i.e. a dualism of two completely separated substances, is only
compatible with the instrumental view, not with the conception of (meaningful)
spontaneity of the body. Cartesian emotion theory, however, introduces the notion
of the union of body and soul, not as a theoretical idea but as a practical intuition of
the mixed mental-bodily nature of emotions. This practical intuition does not have
the same level of clarity and distinction as the other two intuitions, the intuition of
the mind (res cogitans) and that of the body (res extensa).
In the case of emotion the practical intuition of mind-body union is experienced
as a confused idea (`idée confuse') concerning the way in which we may benefit or be
harmed by a particular event. The immediacy of this confused idea contrasts with the
distance of the reflective attitude. The notion of mind-body union emphasizes the
internal finality of the psycho-physical 'composé', i.e. the signaling function and
meaningfulness of what might be called the spontaneous body.
The Cartesian definition of emotion separates the physiological and cognitive
functions of emotion. According to Descartes, as is well-known, knowing means
distinguishing between the different functions or aspects of an object. This holds
also for emotions. In Cartesian emotion theory, however, both the physiological and
the psychological analysis of the passions converge to the notion of mind-body
union. Thus, physiological analysis is not restricted to a description of somatic
changes, but engages itself with the consequences of these changes for health and the
various dispositions to action. The psychological analysis explores the effects of
emotion on motivation and evaluation and does not restrict itself to the perceptual
content of emotion.
Despite these attempts to integrate both kinds of analysis from the perspective of
union of body and soul, Descartes firmly holds on to the idea of the body as a
machine or automaton (separate from the mind). The body, including the emotional
body, remains a semi-automatic device which needs to be ruled and controlled. The
Passions of the Soul contains numerous instructions how to restrain the passions.
The highest objective of cartesian ethics is man's free disposition of the will. It
should be mentioned, that Descartes, with regard to this ultimate goal, surprisingly
makes use of a hierarchical scheme of lower and higher passions, perfecting the
function of respectively the body (joy, for example), the soul (love) and the free will
(desire).
It is concluded that both ideas, that of mind-body union and that of the material,
semi-autonomic body, are irreconcilable. Ultimately, the passions are placed against
the background of man's lifelong struggle against imperfection. In view of the ideal
of the well-balanced, free and generous person, emotions are to be viewed as
disruptive phenomena. The struggle against potential disturbances of the carefully
maintained equilibrium can only be conceived as an appropriation of the emotional
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(spontaneous) body by means of objectification. This act of objectification implies
the introduction of a distance between the actor and the body and, consequently,
leads to the instrumental view of the body. In this manner the spontaneous and
immediate body is transformed into a mediating and objective body. In order to
perfect one's moral life, the objective knowledge of anatomy and physiology is to be
appropriated subjectively and should be applied to the emotional body. In this way,
however, both points of view, that of the spontaneous body as expressed in the idea
of the union and that of the instrumental body as expressed in the idea of the
material body, are not really integrated. It is suggested, that this duality can
succesfully be conquered, if emotions are considered as moments or positions in
man's relation to him/herself.

EMOTIE ALS STRUKTUUR-PROBLEEM
Een onderzoek aan de hand van Dooyeweerds leer
van het enkaptisch struktuurgeheel
G. G LAS

Inleiding
In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot een wijsgerige struktuuranalyse van
emoties aan de hand van Dooyeweerd's opvatting van de mens als enkaptisch
struktuurgeheel. Naast suggesties voor een nadere uitwerking bevat deze
bijdrage ook enkele kritische kanttekeningen bij genoemde leer.
Dooyeweerd heeft in zijn 32 stellingen over de mens tegenover
dichotomistische opvattingen in een zeer brede zin gesproken over de
menselijke lichamelijkheid. 1 Hij vat het lichaam op als het geheel van de
tijdelijke menselijke existentie. Ook de aktstruktuur behoo rt tot de lichamelijkheid. Daarmee zegt Dooyeweerd voor zijn tijd — het is o.a. nog vóbr de
verschijning van de Phénoménologie de la perception van Merleau-Ponty —
iets nieuws. Niet alleen bestrijdt hij Husserl en Scheler met hun idee van een
onlichamelijk persoonscentrum, dat aan de oorsprong zou staan van
intentionele akten. Ook in de richting van de vakwetenschappen betekent
zijn stellingname belangrijke winst, in die zin dat het in-geweven-zijn van bijv.
de biotische funkties in de aktstruktuur van meetaf centraal komt te staan.
Dooyeweerd is naderhand niet gekomen tot een bespreking van inzichten
van denkers die evenzeer de `subjektiviteit' van de lichamelijkheid accentueren. De verhouding tussen zijn opvattingen en die van o.a. Plessner, MerleauPonty en Buytendijk m.b.t. de lichamelijkheid — waarbij ik m.n. denk aan de
thematiek van het `corps-sujet' — staat daarom nog open voor diskussie.
In deze bijdrage zal ik de stelling verdedigen dat noch een modale noch
een entitaire analyse toereikend is in de conceptualisering van emoties en
emotionele verschijnselen. Ik meen dat aan de menselijke emotionaliteit pas
recht kan worden gedaan, indien emoties (66k) worden opgevat als posities
in de verhouding van de mens tot zichzelf, d.w.z. als posities binnen de
lichamelijkheid in brede zin.
Door vanuit dit gezichtspunt naar emoties te kijken, wordt de draad
opgevat van een diskussie, of althans een onderdeel daarvan, die in de vij ft iger
jaren afbrak. 2 In het werk van de juist genoemde fenomenologische denkers
staat immers het thema van het zich-verhouden-tot de lichamelijkheid op een
wel heel bijzondere wijze centraal, nl. in de vorm van een dualiteit tussen het
lichaam dat men `is' en het lichaam dat men 'heeft'.
1 H. Dooyeweerd, `De leer van de mensch in de Wijsbegeerte der Wetsidee',

Correspondentiebladen (van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte) 7, 1942,
pp.134-144. Verwijzingen naar en citaten uit stellingen hebben betrekking op dit artikel.
2 Zie voor een hervatting van deze diskussie ook E. H. van Olst, Lichamelijkheid als
probleem in de wijsgerige antropologie, VU-Uitgeverij, Amsterdam 1982.
Pbilosopbia Reformata 54 (1989) 29-43
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Deze dualiteit kan niet worden los gezien van het feit dat de fenomenologie
op een bepaalde wijze het cartesianisme herneemt. Elders werd door mij
toegelicht hoe reeds de emotie-opvatting van Descartes bepaald wordt door
de spanning tussen een spontaan lichaam, het psychofysisch 'composé' dat
men `is', en een instrumenteel lichaam, de lichaam-machine die men 'heeft'. 3
Het begrippenpaar `spontaniteit' — 'instrumentaliteit' verraadt een grondspanning tussen middellijkheid en onmiddellijkheid, die in nuce reeds
aanwezig is in Descartes' visie op het 'cogito' en die terugkee rt bij bepaalde
fenomenologische denkers. 4 Heel duidelijk is dit bijvoorbeeld het geval bij H.
Plessner, wanneer hij stelt dat de mens bij lachen en huilen de verhouding tot
zijn fysieke existentie kwijt raakt. Lachen en huilen worden bij hem per
definitie uitingen van vervreemding, waarbij het lichaam slechts in
voorwerpelijke zin verschijnt. 5
In de nu volgende uiteenzetting zal ik mij verder niet bezig houden met
Descartes en de existentiële fenomenologie, maar mij beperken tot de
systematische vraagstelling zoals die ook in genoemde denkrichtingen aan de
orde is : gegeven het feit dat de mens zich tot zichzelf (en de wereld)
verhoudt, hoe kan deze verhouding geconceptualiseerd worden met het oog
op een struktuuranalyse van emoties ?
Om alvast enig houvast te verschaffen, in dit artikel zal m.b.t. emoties
sprake zijn van drieërlei niveau van analyse:
(I) emotie als vervlechting van entiteiten, met name die met een leidende
biotische of psychische funktie, inclusief de ontsluiting van objektsfunkties
van deze vervlechtingssamenhang door hogere strukturen (de aktstruktuur) ;
(II) emotie als positie of oriëntatie binnen de relatie van de mens tot zichzelf,
te typeren als ik — zelf relatie ;
(III) emotie als een laag in en uitdrukking van het verbonden-zijn van mens en
wereld.
Het zijn m.n. thema's op niveau II en in mindere mate op niveau III, die bij
Dooyeweerd onvoldoende uit de verf komen.
`Binding' en `vrij komen' in het enkaptisch struktuurgeheel
Dooyeweerd vat het menselijk lichaam op als een enkaptisch struktuurgeheel,
waarvan de lagere strukturen telkens "gebonden" zijn in de hogere. Dooyeweerd heeft de lichamelijkheid in een brede zin opgevat als "het geheel van `s
mensen tijdelijke existentie" (stelling I X). Hij onderscheidt een fysische, een
biotische, en een psychische deel- of substruktuur, waarbij de hogere
substruktuur de lagere telkens bindt (en ontsluit). De drie deelstrukturen
hebben ieder een "interne eigenaardigheid en eigenwettelijkheid". De vierde
3 Vgl. G. Gl as , `Desca rtes over emoties. Het spontane en het instrumentele lichaam in de
ca rtesiaanse antropologie', Philosophia Reformata 54 1989, in dit nummer.
4 Vgl. J. van der Hoeven, `Epiloog' in J. Klapwijk, S. Griffioen en G. Groenewoud (red.),
Vrede met de rede, Van Gorcum: Assen/Amsterdam, 1976, pp. 100-112. Vgl. W. Luijpen,
Inleiding tot de existentiéle fenomenologie, Het Spectrum: Utrecht/Antwerpen, 1980 (5de
druk), pp. 273-274.
5 Wel is er verschil tussen beide emoties: de mens vervalt in lachen, hij laat zich vallen in
het wenen. Vgl. H. Plessner, Lachen und Weinen, 1961 3e druk, ned. vert. Lachen en
wenen, Het Spectrum: U trecht/Antwerpen, 1965, pp. 74-78.
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en hoogste struktuur is de, niet modaal gekwalificeerde, aktstruktuur.
De drie eerste deelstrukturen kunnen pas worden verstaan als deelstrukturen van het menselijk lichaam door hun "binding" in de vierde en hoogste
struktuur, de aktstruktuur (stelling X en XI). Wat deze binding in verband
met de mens inhoudt, wordt duidelijk als we verder lezen in stelling XI : 6
"De enkaptische opbouw van dit lichaam brengt met zich mee, dat naarmate de
hoogste structuur tijdelijk in haar leidende rol in het structuurgeheel buiten werking
treedt, de lagere in haar eigenwettelijkheid zich ook naar buiten zullen openbaren (vgl.
bijv. de tijdelijke overheersing van de instinctieve levensdriften bij tijdelijke
terzijdestelling van alle redelijke overlegging)".

Tegenover de gebondenheid van de substrukturen staat de plasticiteit van de
aktstruktuur, door Dooyeweerd aangeduid als het vrije of plastische
uitdrukkingsveld van de menselijke geest (of ziel).?
De idee van het menselijk lichaam als enkaptisch struktuurgeheel is
intrigerend, omdat zij zich met succes te weer kan stellen tegen zowel de idee
van een psychofysische vermenging (vgl. Descartes' `mélange'), als de idee
van het lichaam als aggregaat van op elkaar gestapelde funktiecomplexen (a la
Aristoteles). M.b.t. Aristoteles en de scholastici geldt dat dezen de
deelstrukturen teveel verzelfstandigd hebben. M.b.t. Descartes kan worden
gesteld dat de idee van het psychofysisch 'mélange' onvoldoende recht doet
aan de eigenwettelijkheid van de substrukturen. Dooyeweerds feitelijke
kritiek op Descartes richt zich echter niet zozeer tegen de idee van het
`composé' of de 'mélange'. Wat uit de stellingen en de New Critique valt op
te maken is dat Descart es ten onrechte het lichaam als a) zelfstandigheid en b)
als abstrakt materie-lichaam heeft opgevat (vgl. stelling VIII en IX). 8
De leer van het enkaptisch struktuurgeheel is echter wat de an tropologie
betreft een torso gebleven en mist nog de conceptuele verfijning welke
vereist is om emotionele verschijnselen geheel recht te kunnen doen.
Dat blijkt m.i. uit de boven geciteerde stelling XI, welke m.b.t. de
"instinctieve levensdriften" toch te veel het beeld oproept van een verstoring
binnen een hiërarchische orde. Heel de terminologie van `hiërarchische
binding' en `naar buiten treden' van `lagere' substrukturen in hun
eigenwettelijkheid suggereert dat bij "terzijdestelling van alle redelijke
overlegging" het als zodanig niet meer menselijke, een animaal psychisme,
6 Over de fysische deelstruktuur zegt Dooyeweerd dat zij "in het ontbindingsproces van
het lichaam in haar eigenwettelijkheid vrij (komt)" (stelling XIII).
7 Vgl. stelling XXII, waar de plasticiteit van de geest wordt gecon trasteerd met de "typisch
starre begrenzing" van de werkzaamheid van de deelstrukturen.
8 Wat be treft b ' meen ik dat Dooyeweerd terecht wat Desca rtes aanduidt als intuïtie, nl. de
intuïtie van het lichaam, interpreteert als abstraktie. Want het lichaam is bij Desca rtes
hetgeen over blijft na de afzondering van al hetgeen tot de intuïtie van het cogito behoo rt .
M.a.w. reeds op immanente gronden kan aan het intuïtieve karakter van de idee van het
lichaam getwijfeld worden. Wat be treft `a' heb ik moeite met Dooyeweerds argument dat
het lichaam niet zelfstandig kan zijn, daar het na de dood tot ontbinding overgaat - dit
laatste op zijn beurt door, wat Dooyeweerd noemt, "de losmaking van (de) integrale band
aan de ziel (in de tijdelijke dood)" (stelling IX). M.i. is voorzichtigheid geboden met de
vereenzelviging van de `ziel' van de tijdelijke existentie met de `ziel' na het sterven.
Descartes redeneert hier overigens, in verzet tegen de scholastiek, precies andersom: de
ziel wijkt uit het lichaam, omdat het lichaam ophoudt te funktioneren. Vgl. H. Dooyeweerd.
A New Critique of Theoretical Thought I, 1953, pp. 195-197, 202-203, 216-221 (in het
vervolg aan te duiden als NC).
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zich een baan naar buiten breekt. Het gaat hier om twee zaken, de binding
`van boven af en de wijze waarop Dooyeweerd hetgeen `vrij komt' typeert.
Wat betreft het eerste, de binding `van boven af, dienen we Dooyeweerd
wel precies lezen. Dooyeweerd zegt niet dat bij overheersen van de
instinkten de enkaptische binding van de aktstruktuur vervalt, maar dat de
leidende rol van de hoogste struktuur (de aktstruktuur) buiten werking treedt.
Elders (stelling XXIV) spreekt hij evenwel over de "hiërarchische
onderschikking van de onbewuste dieptelaag van het actieven aan de bewuste
bovenlaag". Van deze "struktuur" zegt Dooyeweerd dan weer wel dat zij kan
"uiteenvallen" — volgens hem in het geval van schizofrenie — met als resultaat
"splitsingsverschijnselen" en desintegratie.
Wat betreft het tweede, de typering van hetgeen `vrij komt' : dat
Dooyeweerd de psychische deelstruktuur van de mens niet beschouwt als
`animaal', wordt gesuggereerd door zijn bespreking van de modaliteitenleer.
Het zijn de anticiperende subjekt-objektrelaties van het psychische welke de
menselijke perceptie doen verschillen van die van het dier, die deze mist (NC
II, 376). Maar de term animaal duikt wel op in een noot elders in het tweede
deel van de New Critique (NC II, 114) :
"I have argued that the actstructure or inner human experience is founded in a lower
structure qualified by feeling-drives in which the psychical aspect has not yet opened its
anticipatory spheres. (..) this animal structure is bound by the higher act-structure of
human experience."

In onontsloten toestand is de door het psychisch aspekt gekwalificeerde
substruktuur dus animaal, in ontsloten toestand niet meer. 9
Dooyeweerd noemt de psychische substruktuur intussen een
"subconscious under-layer" van de aktstruktuur. Zij kan
"freely manifest itself in certain limiting situations (Grenzsituationen) in which the
controlling function of the higher actlife has become inactive" (NC II, 114).

Dooyeweerd wil — uiteraard — de kant niet op van een scheiding van natuur en
cultuur binnen de persoonlijkheid. In de XVIIIe stelling wijst hij bijv. Kant's
scherpe scheiding van temperament en normatief karakter af, daar deze
gebaseerd is op het dualisme van natuur en vrijheid. Het komt mij echter
voor dat de wijze waarop Dooyeweerd spreekt over de psychische
substruktuur moeilijk verenigbaar is met een emotie-concept dat ten volle
het persoonlijke en signalerende karakter van emoties wil honoreren.
Laten we echter, alvorens deze kritiek uit te werken, de verschillende
mogelijkheden nagaan om vanuit Dooyeweerd's struktuurleer van de mens
emoties en emotionele uitingen te analyseren.

Emoties vanuit het perspektief van het enkaptisch struktuurgeheel
Binnen het enkaptisch struktuurgeheel `fungeren' emotionele verschijnselen
als een bepaald type van aktualisatie van de biotische en met name de
9 De mens "heeft" in de drie (lagere) individualiteitsstructuren "deel aan de stoffelijke,

plantaardige en dierlijke rijken", maar vanwege de enkaptische binding in de actstructuur
gaan genoemde individualiteitsstructuren menselijke trekken vertonen, zodat het menselijk
lichaam toch "principiële verschillen" met het dierlijke vertoont. Vgl. H. Dooyeweerd,
`Schepping en evolutie', Philosophia Reformata 24, 1959, pp.113-159 (citaat p.153).
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psychische deelstruktuur. Van dit `fungeren' kan worden gesteld dat dit ofwel
in zijn eigenwettelijkheid vrij komt Ofwel is opgenomen in het aktleven,
vanwege de binding van de deelstrukturen in de aktstruktuur.
Is de eerste typering — emotie als in haar eigenwettelijkheid naar buiten
tredende substruktuur — adequaat ? Ik meen, overigens niet anders dan
Dooyeweerd (zie boven), dat deze typering slechts in grenssituaties opgaat.
Als algemene uitspraak doet ze onvoldoende recht aan het persoonlijke
karakter van emoties. Ook wekt ze, in die algemene zin, teveel de suggestie
dat spontane emotionaliteit als zodanig een a-normatief gebeuren is. Mensen
kunnen echter besluiten emoties `over zich heen te laten komen'.
Een woede-uitbarsting, hoe ongecontroleerd ook, blijft mijn woedeuitbarsting, omdat ik, hoogst persoonlijk, geraakt word door een bepaald
type belediging, waarvoor juist ik gevoelig ben. Ik ben bang en sla op de
vlucht, omdat juist ik gevoelig ben voor het type bedreiging dat van die
bepaalde situatie uitgaat. M.a.w. mijn emotionele reakties, hoe `instinctief en
onmiddellijk ook, verwijzen altijd naar méér dan een stukje `animale natuur' in
mij. Zelfs de meest `instinctieve' emotionele reaktie is doordrenkt van mijn
persoonlijke levensgeschiedenis. Emoties zijn verbonden met herinneringen,
met een innerlijke dialoog. En die dialoog is — hoe kan het ook anders — de
voortzetting en verwerking van eerdere dialogen. In de wordingsgeschiedenis
van de emotionaliteit heeft juist het onzegbaar kleine en subtiele, bijv. in de
omgang tussen moeder en kind, grote gevolgen.
Kortom, emoties zijn, ook al dienen ze zich aan als prereflexieve
gewaarwording, uitdrukking van onze persoonlijkheid en signaal m.b.t. de
wijze waarop wij ons in de wereld bevinden. De opvatting van emotie als een
in eigenwettelijkheid naar buiten tredende substruktuur kan aan de signaalfunktie van emoties geen recht doen. 10 Daardoor dreigt het gevaar van een te
eenzijdige nadruk op het expressieve aspekt van emoties en emotionele
uitingen. En dit expressieve moment dreigt bovendien teveel te worden los
gekoppeld van de persoonlijkheid en de persoonlijke levensgeschiedenis. 11
10 Tegenover de gedachte van in-eigenwettelijkheid-naar-buiten-tredende-substrukturen kan
echter ook de idee van integratie teveel op de spits worden gedreven en gaan fungeren als
een aprio ri dat het zicht op de fenomenen beneemt. Integratie kan bijv. worden opgevat
als het postulaat, dat er uniek-gekwalificeerde en specifieke verbanden bestaan tussen het
fysisch-biotische lichaam en de emotionaliteit. De psychosomatiek, die uitging van dit
postulaat en die gedurende bijna een halve eeuw vergeefs naar specifieke verbanden tussen
lichamelijke afwijkingen en (onbewuste) emotionele conflicten heeft gespeurd, heeft
inmiddels deze zgn. specificiteitshypothese verlaten en leidt een nieuw leven onder de
naam 'behavioural medicine'. Deze laatste ontkent niet het bestaan van verbanden tussen
lichamelijke verschijnselen, emoties en cognities, maar laat meer ruimte voor het
eigenwettelijk functioneren van de fysisch-biotische substrukturen. Met een zekere
eigenwettelijkheid van substrukturen dient m.a.w. toch steeds rekening gehouden te worden.
De 'behavioural medicine', welke de beheersing middels cognitieve sturing en quasiobjektiverende oefening benadrukt, lijkt op haar beurt overigens verrassend op de
cartesiaanse moraal met haar accent op "préméditation" en "industrie" (Les passions de
l'ame, art.211).
11 Dengerink heeft aan de hand van het voorbeeld van de woedeuitbarsting eveneens
kritiek geoefend op de gedachte van `in haar eigenwettelijkheid naar buiten tredende
substrukturen' als adequate typering van emotionele uitingen.' Dengerink gaat echter
verder dan ik zou willen, wanneer hij op grond van het bovenstaande Dooyeweerds
uitwerking van de leer van het enkaptisch struktuurgeheel kritiseert, omdat deze de
concentratie-idee teveel buiten spel zet en de deelstrukturen een te grote zelfstandigheid
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Richten we onze aandacht nu op de tweede mogelijkheid, te weten emotie
als in het aktleven opgenomen deelstruktuur (of modale funktie). 12 T. a.v.
deze mogelijkheid laten zich — binnen het bestek van Dooyeweerd's
struktuurleer — nog weer twee varianten onderscheiden, nl. emotie als
intentioneel binnen de akten geobjektiveerde deelstruktuur en emotie als in
de akten opgenomen en ontsloten deelstruktuur. De eerste variant vestigt de
aandacht op het feit dat we ons op onze emotionele `reakties' kunnen richten
en ons daarvan bewust kunnen worden. De tweede variant hee ft betrekking
op emoties als impliciete, niet bewust ervaren verschijnselen op de
achtergrond van het menselijk handelen. Van de psychische deelstruktuur
kan in deze contekst gesteld worden dat haar latente objektsfunkties
ontsloten zijn vanuit hogere modaliteiten. O.a. de anticipatie van het
psychische op het sociale funktioneren k ri jgt in deze vorm gestalte. In de
akten zelf blijft de emotionaliteit in deze variant echter op de achtergrond,
bijv. in de vorm van een soort affektieve kleur of gestemdheid.
Posities in de ik-zelf verhouding
Hoewel beide, laatst besproken, varianten zich uit het dagelijks leven
gemakkelijk laten herkennen en zich aan de hand van Dooyeweerd's
struktuurleer met vrucht nader zouden laten analyseren, meen ik dat zij een
bepaald aspekt van emoties onderbelicht laten. Dooyeweerd erkent een ikzelf verhouding in de centrale, religieuze zin. Wat in zijn struktuurleer echter
onvoldoende tot uitdrukking komt, is het feit dat de mens zich ook in de
tijde lijke sfeer tot zichzelf verhoudt en dat in dat zich-tot-zichzelf-verhouden
meerdere posities of oriëntaties te onderscheiden zijn. De menselijke
emotionaliteit illustreert dit. Vaak dringen emoties zich, gelegen of ongelegen, aan ons op, ook al zijn we ondertussen met iets anders bezig. Het best
is dit toe te lichten aan de hand van een voorbeeld.
Een man zit aan het ontbijt, zijn gedachten gaan uit naar wat er die dag zoal
te doen is en hij ziet daar tegen op. Hij voelt zich ongerust en ervaa rt dat als
een vervelende, moeilijk te omschrijven sensatie in zijn buik, een soo rt vlaag
van ongerustheid. Hij legt zijn mes neer en hee ft opeens geen honger meer.
geeft (met verwijzing naar Aristoteles). M.i. wordt de diskussie te snel afgesloten wanneer
het persoonlijke (persoonlijk-doorleefde) karakter van emoties direkt wordt gerelateerd aan
de concentratie van deelstrukturen of `vermogens' (het laatste is Dengerink's
voorkeursterminologie), op het hart. Vgl. J. D. Dengerink De zin van de werkelijkheid.
Een wijsgerige benadering, VU Uitgeverij: Amsterdam, 1986, pp. 257-259, 332-334, 338vv.
12 "Het gevoel is geen `act', maar een modale funktie dezer laatste", aldus Dooyeweerd in
`Het tijdsprobleem in de Wijsbegeerte der Wetsidee' Philosophia Reformata 5, 1940, p.223.
Vgl. NCII, p.112. W. J. Ouweneel beweegt zich in zijn dissertatie in het spoor van
Dooyeweerd, met dien verstande dat hij emoties niet zozeer als modaal aspekt, als wel als
deelstruktuur binnen de aktstruktuur lijkt op te vatten. Gevoelens fungeren als "spiritieve
objekten" in de "sensitieve humaanstruktuur", aldus de enigzins verwarrende formulering
(men verwacht: als sensitieve objekten opgenomen in de spiritieve humaanstruktuur). Ook
naderhand worden verschillende type ri ngen gebezigd: emoties "gaan op in" de spiritieve
struktuur ("Pas daar fungeren wij volwaardig als mens", nl. in de spiritieve sfeer, sic!), er is
een "interaktie" van sensitieve en spiritieve faktoren; er is sprake van interpretatie van de
emotionerende situatie, die interpretatie is "spiritief", maar vanwege het
"ongereflecteerde" karakter "zelf voor een deel eveneens sensitief van aard". Vragen te
over, dunkt me. Vgl. W. J. Ouweneel, De leer van de mens: Proeve van een christelijkwijsgerige antropologie, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1986, p.213vv., 223, 228vv.
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In dit voorbeeld is de man bezig met twee aktiviteiten, eten (vork en mes
gebruiken, kauwen etc.) en nadenken over de komende dag. Van het eten
kunnen we wellicht nog zeggen dat het is `opgenomen in' de akt van het
vooruitblikken, al zullen velen aan culinaire genoegens een iets eigenstandiger
plaats willen toekennen. Van de ongerustheid kunnen we echter zeker niet
zeggen dat zij impliciet en als vanzelfsprekend is opgenomen in de akt van
het nadenken-over. Want de emotie dient zich aan als interruptie, als een "ja
maar". De pijlen van de met de ongerustheid verbonden handelingstendens
wijzen een andere richting op dan de pijlen van de met het nadenken
verbonden handelingstendens. Het nadenken is voorbereidend, gericht op
de uitvoering ; de ongerustheid noopt tot het maken van een pas op de
plaats, zij waarschuwt voor mogelijke gevaren, reële en irreële.
Tegelijk staat de ongerustheid niet los van het reflekteren over de nieuwe
dag. Ook al overrompelen emoties ons soms, daarmee zijn het nog geen
spontane of instinktieve empties, zelfs al onderbreken zij een bepaalde
aktiviteit (bijv. het eten). Emoties aktualiseren een aspekt van of positie in de
verhouding tot ons zelf, een aspekt dat tot dan toe niet aan de orde is gekomen. Emoties hebben daarom vaak een signalerende, evaluatieve funktie.
De man wordt erop attent gemaakt dat hetgeen hij wil ondernemen, voor
hem, gegeven zijn draagkracht en capaciteiten, risiko's met zich mee brengt.
Even eerder was hij zich dat niet zo bewust. De ongerustheid plaatst de man
even in een andere positie t.o.v. zichzelf, de positie van twijfelaar : "Kan ik,
wat ik ga doen, wel aan ?" Die twijfel uit zich ook in zijn handelen, hij legt zijn
mes neer.
Op dit verspringen van positie kan vervolgens weer een antwoord, een
opnieuw positie kiezen, verwacht worden. Van belang m.b.t. dit antwoord is
o.a., welke voorstellingen de man m.b.t. zijn capaciteiten heeft en of deze
voorstellingen in overeenstemming zijn met zijn reële capaciteiten. Kan de
man de taak aan en weet hij dit van zichzelf, dan zal hij de maaltijd spoedig
weer hervatten, eventueel zijn plannen nog wat bijstellen etc. Wordt hij
geplaagd door gevoelens van minderwaardigheid, dan zal hij zich wellicht
`ver mannen', maar toch last blijven houden van zijn ongeruste gevoel. De
ongerustheid hoeft zich dan niet te uiten in waarneembaar gedrag, maar het
gebeurt natuurlijk in sommige gevallen wel, bijv. wanneer onze
hoofdpersoon zou gaan treuzelen, of de hulp van anderen inroepen. Het kan
ook zo zijn dat de twee posities langere tijd naast elkaar blijven bestaan en
strijden om de overhand. Dan zeggen we dat iemand lee ft tussen hoop en
vrees. Tenslotte kan de ongerustheid dermate grote vormen aannemen, dat
de man zijn plannen voor die dag opgee ft.
Van belang is dus dat (veel) emoties een dimensie hebben, die
onvoldoende belicht wordt wanneer wordt uitgegaan van de drie in de vorige
paragraaf besproken struktuurtypen — te weten emotie als vrijkomende
deelstruktuur, als deelstruktuur opgenomen in de akten en als intentioneel
geobjektiveerde deelstruktuur. Wat deze drie varianten onvoldoende laten
doorklinken, is dat in de prereflexieve emotionele signalering niet slechts een
deelstruktuur, maar in principe de gehele persoonlijkheid zich oriënteert c. q.
positie kiest. Vandaar dat emoties gepaard gaan met veranderingen in
attitude, met impulsen tot bepaalde vormen van handelen. Vandaar dat
-
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wanneer we geëmotioneerd zijn, ons zicht op de werkelijkheid zo totaal kan
veranderen. De termen positie en oriëntatie worden bovendien gekozen
omdat ze ruimte laten voor het al dan niet tijdelijk bestaan van meerdere
posities naast elkaar, posities die kunnen strijden om de voorrang. Zeker is
er dan veelal ook sprake van een tendens tot `oplossing' en tot hervinden van
een (nieuw) evenwicht. Dat doet echter aan de realiteit van tijdelijke discrepanties tussen de verschillende posities geen afbreuk. Dergelijke discrepanties
kunnen bovendien de vorm aannemen van een duurzaam innerlijk conflikt.
In het voorgaande werd tevens duidelijk dat in emotionele uitingen en de
wijze waarop wij daarmee omgaan, allerlei voorstellingen omtrent onszelf een
belangrijke rol kunnen spelen. Emoties berusten niet alleen op reële
discrepanties tussen de eisen die een bepaalde situatie stelt en ons vermogen
aan die eisen tegemoet te komen. In het zich oriënteren in de werkelijkheid
mengt zich voortdurend een bepaald zelf-concept, d.w.z. een vloeiend
geheel van verwachtingen, verlangens en waarden waaraan wij (of anderen
t.o.v. ons) moeten voldoen. Die verwachtingen en verlangens kunnen, ook al
zijn ze niet reëel, de emotionaliteit zelfs geheel bepalen. 13
Emoties : uitdrukking van verbondenheid met en oriëntatie in de wereld
De vraag die zich na het voorafgaande als vanzelf presenteert, luidt of de
termen `ik-zelf verhouding', `positie in' of `aspekt van' de ik-zelf verhouding,
zich laten verbinden met het terminologisch apparaat van Dooyeweerd.
Het is evident dat Dooyeweerd de verhouding tussen de ik-heid (ziel,
geest) en het lichaam in brede zin (incl. aktstruktuur) niet opvat als die tussen
twee `relata'. Daarvoor is de verbinding te intrinsiek. Het hart of de ik-heid
heeft geen bestaan buiten de tijdelijke funkties. Niettemin suggereert m.n. de
omschrijving van de akten en de aktstruktuur wel een bepaalde ordening,
waarbij er sprake is van de ziel die "zich uitdrukt in" akten, die op hun beu rt
"fungeren binnen" het enkaptisch struktuurgeheel. De akten "gaan uit" van de
ziel, de aktstruktuur is het "plastisch uitdrukkingsveld van de menselijke
geest" (stelling XIV, XX, XXII). Ook duikt wel het beeld op van een "geestelijk centrum" t.o.v. een zich concentrisch verwijdend veld van funktiemogelijkheden (bijv. stelling XX, XXIII, XXIV). Dooyeweerd duidt middels deze
metaforen o.a. op de openheid van de mens voor de werkelijkheid. Dit
open-staan-voor wordt als een vorm van intentionaliteit begrepen, waarbij er
toch wel zoiets is als een beweging van binnen naar buiten. Akten bestaan uit
het "zich bedoelend richten op standen van zaken in de werkelijkheid" èn
het "zich innerlijk eigen maken" van die standen van zaken (stelling XIV).
Voor ik op dit laatste nader inga, dient echter duidelijk gemaakt te worden,
dat de ik-zelf verhouding waarvan in de vorige paragraaf sprake was in
verband met emoties, een andere is dan de relatie tussen ik-heid (of `hart') en
de lichamelijkheid bij Dooyeweerd. De ik-zelf verhouding in de door mij
bedoelde zin speelt zich af binnen de sfeer van de tijdelijke menselijke
13 Sartre kent aan de verbeelding zelfs een hoofdrol toe, wanneer hij emoties opvat als
magische transformaties van de wereld. Die tranformaties worden vol trokken door de
verbeelding. Vgl. J. P. Sartre Esquisse d'une théorie des ëmotions, Gallimard Paris 1939;
ned. vert. L. M. Tas & H. L. Bouman Magie en emotie. Schets van een theorie van de
gemoedsbewegingen, Boom Meppel: Amsterdam, 1981.
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existentie. Strikt genomen zou het daarom duidelijker zijn om te spreken van
een zelf-zelf verhouding. Omdat de term zelf-zelf verhouding het taalgevoel
geweld aandoet, zie ik echter van deze formulering af en blijf ook in het
vervolg spreken over een ik — zelf verhouding.
Het bovenstaande betekent overigens geen ontkrachting van de notie
`ikheid', in de geestelijke zin waarin Dooyeweerd deze verstaat. Ook de
discrepanties en spanningen binnen het `zelf zijn betrokken op de 'ik-heid'
(of het hart) als geestelijk centrum. Door te spreken van een ik-zelf verhouding binnnen de tijdelijke existentie wordt juist een onbedoelde, maar
soms haast onvermijdelijke psychologisering van de betekenis van de termen
ik-heid, ha rt e.d. ondervangen. Dooyeweerd's formuleringen zijn hier en daar
vatbaar voor dit psychologiserend misverstand, bijv. wanneer hij spreekt
over een "zich bedoelend richten op standen van zaken", of over "van de ziel
uitgaande" akten. Uit stelling XX blijkt dat Dooyeweerd zich van dit gevaar
bewust is : "De acten zijn .. noch zuiver geestelijk, noch zuiver lichamelijk te
vatten". M.a.w. het `zich-richten-op' is geen puur psychologische zaak (en al
evenmin de aktiviteit van een onlichamelijk, transcendentaal bewustzijn).
Toch kan, doch dit terzijde, juist n.a.v. de laatste formulering, de vraag gesteld
worden of hetgeen in de antropologische struktuuranalyse van zo verschillende orde is (het geestelijke ik en de tijdelijke lichamelijke existentie, zoals
deze verbonden zijn in de akten) terminologisch nog kan worden samengebracht onder de noemer van een paraplu-begrip als intentionaliteit. Wat de
verbinding van de hier geïntroduceerde termen (positie, oriëntatie e.d.) met
Dooyeweerd's antropologische struktuurleer be treft, — veel hangt af van de
nadere invulling die wordt gegeven aan de termen akt en intentionaliteit.
Hetgeen boven gesteld werd aangaande de prereflexieve emotionele
signalering pleit op het eerste gezicht voor een uitbreiding van de aktstruktuur naar het pre-logische funktioneren. 14 Immers als de emotionele oriëntatie in de wereld een gebeuren is waarbij de hele persoon betrokken is en
waarbij de overgangen naar de andere oriëntaties of `richtingen' in het aktleven zeer vloeiend zijn, dan is er veel voor te zeggen om de psychische substruktuur op te nemen als `richting' in de aktstruktuur. Dat zou echter een te
haastige conclusie zijn en o. a. geen recht doen aan het gegeven dat er verschijnselen zijn die als uitdrukking van de psychische deelstruktuur opgevat
kunnen worden en die wel degelijk een zekere eigenstandigheid bezitten,
zoals sommige driftmatige uitingen, roestoestanden en allerlei psychopathologische fenomenen. Het meest voel ik daarom voor een handhaving
van het psychische als deelstruktuur onder gelijktijdige erkenning van het feit
dat er in het aktleven sprake is van een meer-lagigheid of meervoudig afgestemd-zijn, waarin ook prereflexieve oriëntatie-vormen gerepresenteerd zijn.

Zoals het bovenstaande al suggereert, komt Dooyeweerds gedachte van
`grondrichtingen' in de aktstruktuur (nl. kennen, verbeelden en willen) nog
het dichtst bij het idee van 'meer-lagigheid' of poly-tonaliteit in het openstaan en antwoorden op de werkelijkheid. Net zo min als Dooyeweerd zie ik
m.b.t. de grondrichtingen veel heil in een analyse vanuit de vermogensleer.
De grondrichtingen zijn geen `aparte' vermogens, maar "grijpen volkomen in
14 Voorstellen in die richting bij Dengerink, a.w., pp.336-340.
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elkander" (stelling XIV). Ook een beschrijving en verklaring aan de hand van
de term dispositie is niet toereikend. Emoties laten zich juist op de drempel
tussen dispositie en handeling situeren. Zij zijn meer dan een geneigdheid tot
het doen van een bepaald type van emotioneel bepaalde c.q. emotionele
handelingen. Zij liggen meer `aan de oppervlakte' en zijn situatiever bepaald.
Emoties worden onmiddellijk opgemerkt, neigingen worden uit gedragingen
`afgeleid'. Het verschil is echter gradueel. Als een emotie erg `diep zit', kan zij
langere tijd iemands doen en laten bepalen. Net als een dispositie of neiging
manifesteert zij zich dan in heel verschillende gedragingen.
Anders dan Dooyeweerd zou ik echter het aantal grondrichtingen niet
willen beperken tot de drie door hem genoemde. Daarnaast zou ik tot de
grondrichtingen ook die oriëntatie-vormen willen rekenen die zich buiten de
sfeer van de bewuste akten bevinden. Er is bijv. een prereflexief ruimtebewustzijn, een prereflexief tijdsbewustzijn, en een dito lichaamsbewustzijn
(propriocepsis, lichaamsschema). Deze `lagen' in het bewustzijn zijn niet
slechts aspekten of modale funkties binnen de akten en al evenmin (contra
Troost in dit nummer) middels de (bewuste) kenfunktie geobjektiveerde
deelstrukturen. Het kind leert de rammelaar te grijpen alvorens er sprake is
van een logische objektivering c.q. onderscheiding van de rammelaar of van
de grijpende hand. Het kind lee rt zich te oriënteren in de ruimte en dat leren
geschiedt prereflexief. We merken van ons ruimte-bewustzijn pas iets als er
een discrepantie ontstaat met onze feitelijke positie in de ruimte (bijv. in de
lift). 15
Net als bij het ruimtelijk zich leren oriënteren is er in het proces van
emotionele groei en rijping sprake van een (althans aanvankelijk) prereflexief
verkennen van de omgeving. De genoemde `lagen' zijn eigensoortige
`oriëntatie-wijzen' en daarin meer dan in anticiperende richting ontsloten
deelstrukturen. In het aktuele funktioneren blijven deze oriëntatie-wijzen, zij
het ongemerkt, continu present. En m.b.t. het zich léren oriënteren geldt dat
dit niet per se via het — reeds ontsloten — (post-)logische aktleven behoe ft te
verlopen, ook al is dit aktleven wel voorondersteld.
De idee van een meer-lagig (meervoudig afgestemd), deels prereflexief
aktleven biedt een subtielere oplossing voor een moeilijkheid in de theorie
van de ontsluiting. Die moeilijkheid betreft de vraag naar het (formeel dan wel
temporeel) eerder en later in de ontsluiting van de deelstrukturen t.o.v. de
aktstruktuur. Die ontsluiting kan eigenlijk niet goed `van onder af' plaats
vinden (o. a. vanwege het kosmologisch apriori van het `ha rt' en daarmee van
de aktstruktuur). De veronderstelling anderzijds dat de ontsluiting `van boven
af' plaats vindt, zou impliceren dat de funkties van de aktstruktuur reeds
ontsloten zijn voor er sprake kan zijn van ontsluiting van de substrukturen.
Ouweneel, die in zijn dissertatie over Dooyeweerd's antropologie hierop
15 Uiteraard is het subjektieve ruimtebewustzijn verankerd in de fysische en biotische
substruktuur (cerebellum, vestibula). Het punt in geding is echter dat er naast genoemde
deelstrukturen en de objektivering daarvan in de akten, nog een derde element in het spel

is, nl. een prereflexief ruimtebewustzijn als laag' in het aktleven. Duizeligheid heeft in de
regel met alle drie de momenten van doen: er is sprake van een fysisch-biotisch proces (in
het binnenoor en de kleine hersenen), van een subjektief ruimtegevoel waarvan we ons in
het geval van duizeligheid meestal snel bewust worden en van objektivering van de
feitelijke' ruimtelijke verhoudingen.
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ingaat, tracht de moeilijkheid te omzeilen door te spreken van een
tegelijkertijd zich ontsluiten van de deelstrukturen èn van de latente
subjektsfunkties van de aktstruktuur. De aktstruktuur blijft in het
ontsluitingsproces echter wel de leiding houden. i 6 Terugkomend op het
voorbeeld van de baby en de rammelaar : Ouweneel lijkt te erkennen dat er
van feitelijke logische onderscheiding c. q. een bewustzijn van de rammelaar
slechts in beperkte mate sprake is. Toch zegt hij, met Dooyeweerd, dat het
ontsluitingsproces plaatsvindt onder leiding van de hogere modaliteiten, c. q.
de ken-funktie. Het wordt echter niet duidelijk, hoe men zich die leiding'
moet voorstellen. Bovendien is het de vraag of met het `leiding geven' niet
opnieuw het zwaa rtepunt teveel komt te liggen bij de ontsluiting van bovenaf,
zodat aan het `tegelijkertijd' weer geweld wordt gedaan. Heel praktisch : is het
in het geval van de baby werkelijk zo dat in het tactiel-visueel en ook auditief
verkennen van het objekt en de plaats daarvan binnen de eigen levens-ruimte
het logische moment `leiding geeft' ? Het is immers primair in de sfeer van de
zintuigelijkheid dat het discrimineren tussen voorwerpen die rammelaars zijn
en die geen rammelaars zijn, vorm krijgt ? Zowel de veronderstelling dat voor
deze anticipatie op het logische de logische funktie van het aktleven
(enigermate) ontsloten en tevens leidend dient te zijn, als de gedachte dat hier
een deelstruktuur zich in anticiperende zin ontsluit, doet enigzins gewrongen
aan, en wel omdat beide opties geen recht doen aan het element van het
prereflexieve zoeken en zich-oriënteren. Genoemde twee elementen komen
pas tot hun recht als zij worden verbonden met de idee van een ontsluiting
van prereflexieve lagen in het aktleven. 17
Vanuit de hier ontwikkelde gedachtengang kan een kritische kanttekening
geplaatst worden bij de term `akt' . Deze term is nl. in de door Dooyeweerd
gebezigde betekenis te exclusief verbonden met reflexiviteit en wellicht ook
met aktiviteit. Met reflexiviteit vanwege het feit dat het funktioneren in de
logische modaliteit door Dooyeweerd als de ondergrens van het aktleven is
genomen. Hierover werd in het voorafgaande al het nodige gezegd. Met
aktiviteit omdat de akten, op de keper beschouwd, toch worden beschreven
als een vorm van `ingrijpen'. Immers de akten zijn "van de ziel uitgaande",
zich "intentioneel", d.w.z. "bedoelend", op standen van zaken in de werkelijkheid richtende verrichtingen resulterend in het zich "innerlijk eigen
maken" van de bedoelde stand van zaken. De `akt' heeft aldus de vorm van
een mentale grijpbeweging, ze is uitreikend en toe-ëigenend. De koppeling
tussen akten en het primaat van een van het subjekt uitgaande beweging is
oud en diepgeworteld. Daarom is enige reserve m.b.t. de term en haar lading

16 Vgl. W. J. Ouweneel, a.w., pp.133-152, m.n. pp.133-5, 145, 151. In de ontsluiting van het
historisch aspekt, middels de anticipaties op na-historische aspekten, beginnen de
voorlogische aspekten zich "tegelijkertijd" te ontsluiten (134). Het ontsluitingsproces van
de sensitieve en perceptieve modaliteit vindt plaats "onder leiding van" het historisch
aspekt (151). Vgl. ook J. D. Dengerink, a.w., pp.213 215.
17 Ouweneel meent dat er wel in "formele" zin sprake is van "fasering" in de ontsluiting
(a.w. p.134). Omdat o.a. allerlei empirische bevindingen (terecht) nogal bepalend blijken
te zijn voor Ouweneel's visie op de deelstrukturen en het ontsluitingsproces, kan worden
betwijfeld of hij het onderscheid tussen ontsluiting in formele en in temporele zin
consequent hanteert.
-
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geboden. 18
Vanwege de nadruk op het aktieve dreigt het gevaar van een weinig
vruchtbare tegenstelling tussen aktiviteit en receptiviteit c.q. passiviteit.
Immers aktiviteiten als genieten en uitrusten kunnen hoogstens in zeer
afgeleide zin begrepen worden als `akt' in de zin van Dooyeweerd. In het
mense lijk doen en laten zijn aktiviteit en passiviteit echter innig vervlochten.
Ieder doen (bijv. de vinger die de pianotoets indrukt) is ook altijd een
ondergaan (de tactiele sensatie van het indrukken van de toets ; het horen van
de klank) ; ieder ondergaan (genieten van muziek) is verbonden met doen
(de inspanning van het luisteren). Op dezelfde wijze is er in het affektieve
contact sprake van zowel een `uitreikend' zoeken van de ander als van een
openstaan voor het verrassende en onverwachte in de ander. De hier
bedoelde empathie berust niet zozeer op bewuste denkconcentratie (die kan
het luisteren zelfs hinderen), maar op een (affektief) `open-staan-voor', dat
nochtans wel als een intentioneel proces geduid moet worden. 19
Anders is het gesteld met de notie intentionaliteit opgevat als `gericht-zijnop'. Niet alleen is deze notie verhelderend m.b.t. het kennen en het
bewustzijn. Ook bewijst zij goede diensten in de analyse van emoties. Tot de
struktuur van veel emoties behoo rt het gericht zijn op een bepaald type van
situaties. Dat type situatie noemt men ook wel het formele objekt van de
betreffende emotie. 20 Het gericht-zijn-op dient niet verstaan te worden in
een psychologische, maar in een antropologische zin. De emotie boosheid is
intentioneel verbonden met, d.w.z. heeft als `formeel objekt', situaties waarin
ik al dan niet terecht van mening ben, dat mij onrecht is aangedaan. Het
formele objekt van schaamte is de situatie waarin mijn gevoel van
eigenwaarde geschaad is, zodanig dat ik me wil verbergen. In dat soort
18 Het prevaleren van aktiviteit op passiviteit is uiteindelijk een griekse erfenis: aktiviteit is
kenmerkend voor het hoogste vormprincipe van substanties, passief ondergane
veranderingen komen van buiten en tasten het wezen van de substantie niet aan. Ook toen
de invloed van Aristoteles verminderde, bleek het antropologisch primaat van aktiviteit op
passiviteit nog allerminst gebroken. Door Descartes, en na hem de bewustzijnsfilosofie,
wordt de bewustzijnsakt nog steeds geconcipiëerd als een vorm van `ingrijpen'. In de
cartesiaanse emotie-leer uit zich dit niet alleen in een, door de rede geleide, strikte
beheersingsmoraal (de mens als 'metre et possesseur de toute la nature'), maar ook in een
slechts tolereren van de passies voor zover zij een `zelf-'bevestigende' funktie hebben.

M.a.w. het element van `toe-ëigening' op het niveau van de akten c.q. het bewustzijn,
vertaalt zich op het niveau van de passies in het accentueren van de voorbereidende en
ondersteunende funktie van emoties, nl. t.b.v. de uitvoering van de wil. Als zij de
bestaansgrond raken en mensen, om zo te zeggen, op hun fundamenten doen schudden, is
indamming het eerst gebodene. Vgl. J. Hillman, Emotion. A comprehensive phenomenology of theo ries and their meanings for therapy, Routledge & Kegan Paul: London, 1960,

p.163.
19 De term `reaktie', die zeer gangbaar is als het gaat om emotionele uitingen, verwijst
eenzijdig naar het fysisch-chemische en druist dan ook in tegen de wijze waarop wij
emoties beleven, nl. als persoonlijk en als onderdeel van de (ook aktieve) oriëntatie in de
wereld. De term reaktie is interessant omdat zij heeft bijgedragen tot de doorbreking van
het ontologisch primaat van het aktieve zijnde op het passieve zijnde. Aktie en reaktie
staan op een ontologisch gelijkwaardig niveau, aldus Starobinski. Dit zou mogelijk zijn
geworden aan het begin van de 17e eeuw onder invloed van de herlevende stoïsche idee
van de interdependentie van alle dingen in het universum. Vgl. J. Starobinski 'The word
reaction: from physics to psychiat ry', Psychological Medicine 7, 1977, pp.373-386.

20 Vgl. A. Kenny Action, emotion and will, Routledge & Kegan Paul: London, 1963, p.60w.,
189w.
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situaties hoeft er geen sprake te zijn van een bewust zich richten op het
onrechtmatige of vernederende, vooraleer er sprake kan zijn van een emotie.
Veeleer is het bestaan van een dergelijk type van situatie de vooronderstelling
voor het optreden van, en het spreken over, de betreffende emotie.
De notie intentionaliteit kan tenslotte ook verstaan worden in een nog
fundamenteler zin, nl. als uitdrukking van de oorspronkelijke verbondenheid
tussen mens en wereld. Deze verbondenheid versta ik niet als een oer-grond
die al het bestaande `voortbrengt', maar als zèlf uitdrukking van het zinkarakter van de werkelijkheid. Ook van dit verbonden-zijn kan worden
gesteld dat het in z'n rijkdom en variatie, net als de ik-zelf verhouding, meerlagig is c.q. om meervoudige afstemming vraagt, en dat daarin een veelheid
van posities of oriëntaties onderscheiden kunnen worden.
De verbondenheid van mens en wereld als uitdrukking van het zinkarakter van de werkelijkheid behoedt voor een dualiteit tussen substantie en
relatie. Soms wordt over relaties geschreven alsof zij een toevoeging zijn aan
in-zich en op-zich (be)staande subjekten of standen van zaken. Emoties
worden dan Of kwaliteiten van relaties Of eigenschappen van een subjekt ; ze
worden Of instrumentele gebaren (akties) bedoeld om iets bij de ander te
bewerken (reaktie) Of de uitdrukking van een onmiddellijk `samen-zijn', van
een verder nauwelijks te analyseren fluïdum `tussen' twee individuën. Ook
deze dualiteit is onvruchtbaar en verlammend voor het inzicht in (o.a.)
emotionele verschijnselen. De verbondenheid tussen mens en wereld dient
niet als een verzelfstandiging van het relationele gezien te worden, maar als
zelf uitdrukking van het (onzelfgenoegzame) zin-karakter van de
werkelijkheid. Wederkerigheid, interaktie, empathie, termen die in verband
met het communicatieve aspekt van de menselijke emotionaliteit gebezigd
worden, dienen dan ook in het licht van deze meer fundamentele
verbondenheid geïnterpreteerd te worden. 21
Conclusie

De suggestie die van het bovenstaande uitgaat, is vooral dat de idee van het
enkaptisch struktuurgeheel meer verfijning c.q. nadere uitwerking vraagt. Die
uitwerking zou kunnen bestaan uit de volgende elementen :
a) De analyse van de emotionaliteit dient niet beperkt te worden tot het
niveau van de deelstrukturen. Op dat niveau komen emotionele verschijnselen aan de orde in drieërlei zin, nl. als vervlechting van deelstrukturen,
m.n. de biotische en psychische ; als deelstruktuur impliciet opgenomen in
het aktleven ; en als intentioneel binnen de akten geobjektiveerde
deelstruktuur. Deze trias doet echter slechts recht aan resp. het expressieve
21 Vgl. H. Hart, Understanding our world. An integral ontology, University Press of
America: Lanham/New York/London, 1984, pp.203-210, 232-242. Hart's zienswijze verschilt,
als ik hem goed versta, niet van de door mij verdedigde. Niettemin laat hij zich verleiden
tot beantwoording van de vraag of de term `relatie' nog een extra dimensie toevoegt aan
het funktioneren van twee `relata' t.o.v. elkaar, waarbij hij er van uitgaat dat beide relata elk
voor zich funktioneren overeenkomstig één bepaalde norm (zijn voorbeeld is de relatie
van man en vrouw in een huwelijk). Deze vraagstelling is echter zelf geboren uit de
gedachte van een dualiteit van entiteiten en relaties. Hart's antwoord - na een subtiel
betoog - is een voorzichtig nee. Dat doet z.i. echter niets af aan de realiteit van relaties.
Die realiteit blijft uiteindelijk een geheim.

42

G. GLAS

moment van emoties, aan emotie als affektieve kleur of stemming en aan
emotie als bewust gemaakt gevoel. Emoties hebben echter ook een
prereflexief signalerende en oriënterende funktie.
b) Hiermee hangt direkt samen de uitbreiding tot het pre-logische van de
toepassing van de term intentionaliteit. Want er is zoiets als een emotioneel
(affektief) `kennen' of `weten' en dit affektieve `kennen' funktioneert mee als
één van de vele lagen of tonaliteiten in het contact met de werkelijkheid. Zelfs
zó, dat het zich kan losmaken en dat het een relatieve eigenstandigheid of
`positie' t.o.v. de overige aspekten van het aktleven kan innemen.
c) Daarom heeft het zin om te spreken van posities of oriëntaties binnen de
ik-zelf verhouding resp. in het verbonden-zijn met de wereld. Emoties
maken ons attent op wat ons aangaat, op onze vaak verzwegen of vergeten
`belangen'. Zij signaleren discrepanties tussen hetgeen we van ons zelf
verwachten c.q. hetgeen de situatie van ons vraagt en hetgeen we aan (denken
te) kunnen. Dat hoeft nog niet te duiden op disharmonie. Want het signaal
leidt vaak tot verandering, d.w.z. tot een meer adequate attitude.
d) Tenslotte leidt de bovenstaande beschouwing ook tot een aanbeveling, nl.
die van een nadere analyse van de meer-lagigheid of het meervoudig
afgestemd-zijn van het aktleven, m.n. het bewustzijn. De idee van meerlagigheid in het open-staan en antwoorden op de werkelijkheid impliceert
niet, dat de deelstrukturen `opgaan in' het bewustzijn. De lichamelijke
reakties bij emoties behouden vaak een zekere (en niet meer dan dat)
eigenwettelijkheid. Zij variëren niet onmiddellijk mee met veranderingen van
attitude. Anderzijds leidt de koppeling van het bewustzijn met de logische of
denk-funktie, zoals we zagen, tot een te beperkte visie op o. a. de
emotionaliteit. Zijn er vormen van bewustzijn die niet het karakter hebben
van akten in de zin van Dooyeweerd? Zo ja, hoe dienen deze vormen van
bewustzijn gesitueerd te worden t.o.v. enerzijds de akten en anderzijds de
deelstrukuren? Onze bespreking van de struktuur van emoties loopt daarmee
uit op de vraag naar een struktuuranalyse van het aktleven.
SUMMARY
EMOTION AS A PROBLEM OF STRUCTURE.
An inquiry on the basis of Dooyeweerd's doctrine of the enkaptic structural whole.
Dooyeweerd's doctrine of the human body as an enkaptic structural whole offers three
ways of conceptualizing emotion. First, emotions may be considered as manifestations of
the sensitive substructure as such, in particular in limiting situations when the controlling
function of the act-life has become inactive. Secondly, emotions can be viewed as
intentionally objectified and disclosed substructures, for example, when one directs one's
attention to one's emotional reactions and becomes aware of these. Thirdly, emotions may
be conceived as implicit and non-conscious phenomena, inserted in and disclosed by the
higher functions of the actstructure, functioning at the background of human activities as a
kind of affective colouring.
These three conceptions of emotion insufficiently acknowledge the fact that emotions
involve a (re-)orientation or change of position of the person as a whole. Emotions are
not simply the expressions or signals of a part-structure. It is argued that emotions might
also be conceived as positions or orientations in man's relation to him/herself. Emotions
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often function as prereflexive signals in an inner monologue.
The consequences of this view for the doctrine of the enkaptic structural whole are
traced. It is suggested that the anthropological analysis might be enriched by the notion of
prereflexive (sub-conscious) layers in the actstructure. This implies a broadening of the
concept of intentionality to non-conscious forms of orientation in reality.

DE MENS ALS RELIGIEUS WEZEN
W. J. OuWENEEL

Sinds het begin van deze eeuw hebben vooraanstaande denkers zich
beziggehouden met de vraag naar de aard en de betekenis van de menselijke
"religiositeit" en naar de relevante "factoren" in deze religiositeit. Er heeft zich
rond deze en andere vragen een hele "godsdienstwetenschap" ontwikkeld,
nader uitgesplitst in godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie, e. d.
Algemeen aanvaardt men in dit wetenschapsgebied dat een "verschijnsel" als
religiositeit bestaat en dat een theoretische analyse ervan — voor zover
mogelijk — van uitzonderlijke betekenis is voor het wijsgerig en vakwetenschappelijk verstaan van "het verschijnsel mens"; zeg maar: voor de
wijsgerige antropologie en de zg. menswetenschappen.
Vaak gebruikt men in het Nederlands in plaats van de term "religiositeit"
de term "godsdienstigheid". Terwijl echter deze laatste term altijd het geloof
in God, of een god, of goden vooronderstelt, hee ft de eerstgenoemde term
een wijdere betekenis, die ook elke vorm van mystiek en zelfs de vaagste
huiver voor of verering van "het numineuze" in de ruimste zin insluit. Men
zou dan ook in plaats van de term "godsdienstwetenschap" de ruimere term
"religiositeitswetenschap" kunnen hanteren.
Wat echter in ieder geval verwerpelijk is, is de term "religiewetenschap",
die in andere talen gebruikt wordt. Deze term wekt de indruk dat er zoiets als
een "verschijnsel" religie als zodanig zou bestaan, dat door deze "religiewetenschap" geanalyseerd zou kunnen worden. Van meet af aan zij duidelijk
gesteld dat religie helemaal geen empirisch "verschijnsel" is, en derhalve niet
in wetenschappelijke begrippen is te vangen. Onder religie wensen wij —
zoals hieronder nader zal worden toegelicht — te verstaan de transcendente,
boventijdelijke relatie tot God (of, in de "valse" religie, tot de afgoden), een
relatie die zich manifesteert in religiositeit (of zo men wil: godsdienstigheid),
d.w.z. in immanente, tijdelijke vormen en gestalten.
Met deze inleidende terminologische opmerkingen zijn we al midden in
de problematiek beland. Voordat ik echter nader op mijn eigen standpunt
inga, doe ik enkele grepen uit de geschiedenis van de godsdienstpsychologie.
Godsdienstwetenschappelijke opvattingen 1
De grote pionier van de godsdienstpsychologie is de Amerikaanse
pragmatistische filosoof en psycholoog William James (1842-1910) geweest.
Deze is in zijn beroemde Gifford Lectures (1901-02) al op de zogenaamde
"relevante factoren" in de religiositeit is ingegaan. 2 James keerde zich zowel
tegen het rationalistische reductionisme, dat de religie afdeed als een
1 Zie voor het godsdienstwetenschappelijk materiaal in dit artikel mijn Psychologie: Een
christelijke kijk op het mentale leven, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1984, hst.5.2.3:

"De religieuze ervaring ".
Zie W. James, The Varieties of Religious Experience, Longmans, New York, 1902; Nederl.:
Varianten van religieuze beleving, W.de Haan, Zeist/Van Loghum Slaterus, Deventer, 1963.

2

Philosopbia Reformata 54 (1989) 44 64
-
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evolutionair atavisme, als tegen de officiële, institutionele godsdienst, die de
religie tot holle, starre, uiterlijke vormen had gereduceerd. Hij maakte een
fundamenteel onderscheid tussen de persoonlijke religie enerzijds, verbonden met de innerlijke gesteldheid van de mens zelf, zijn geweten, zijn
hulpeloosheid, zijn onvolkomenheid, en de conventionele godsdienstigheid
anderzijds, verbonden met dogmatische theologie, kerkelijke organisatie en
de uiterlijke onderhouding van geloofsbelijdenissen en ceremoniën. Met
andere woorden: het gaat om het onderscheid tussen religiositeit als
innerlijke zaak van het ha rt en religiositeit als uiterlijke gedragsvorm.
In het vervolg van dit artikel zal blijken, dat wij liever zouden zeggen:
religiositeit waarbij — nemen wij het geval van de christen — het uiterlijk gedrag
teruggaat op een godvrezend ha rt én religiositeit die geheel in uiterlijke acties
en (eventueel) innerlijke acten blij ft steken; of nauwkeuriger: die teruggaat op
een koud, of zelfs huichelachtig, slechts zichzelf en zijn afgoden religieus
toegewijd hart. 3 Verderop zullen wij trachten dit onderscheid meer wijsgerig
onder woorden te brengen.
Overigens moet deze discrepantie tussen "ha rt " en "leven" nu al meteen
scherp onderscheiden worden van het onderscheid tussen ware en valse
("ontspoorde", d.i. van het spoor waarop Gods openbaring de mens gezet
had, afgeweken) religie. In dit laatste onderscheid gaat het om een goede
versus een verscheurde relatie met God, een relatie die zowel "centraalinnerlijk" (boventijdelijk, transcendent) alsook "gedifferentieerd-uiterlijk"
(zich uitend tot in alle kleinigheden van het tijdelijke leven) is. Zowel in de
ware religie als in de valse religies doet zich het door James gesignaleerde
probleem van de discrepantie tussen religiositeit als innerlijke zaak van het
ha rt en religiositeit als uiterlijke gedragsvorm voor.
Het is de moeite waard deze onderscheiding van James allereerst eens te
leggen naast de opvattingen van een andere denker die in de 20e eeuw een
enorme invloed op het denken over de religie heeft uitgeoefend: de
psychoanalyticus Sigmund Freud (1856-1939). In Freuds denken 4 is nimmer
plaats geweest voor de eigensoortigheid van het menselijke analytische
denken, de wil, de creativiteit, de moraal en het geloof, oftewel, zo men wil,
het uniek-menselijke "geestesleven" van de mens. Freud erkende natuurlijk
het bestaan van deze "fenomenen", maar alleen als sublimaties van de
onderdrukte libido. Hij kende er geen zelfstandige, van het psychische
verschillende plaats aan toe, maar herleidde ze reductionistisch tot sensitieve,
vooral "onbewuste", driftmatige krachten. We spreken hier daarom van
"psychologisme" of "sensitivisme". 5
De religieuze behoefte ontstaat volgens Freud uit het verlangen de frustra3 Vgl. Matt.15:1-20; Rom.2:17-29.
4 Zie vooral zijn Totem und Tabu (1913), Das Ich und das Es (1923), Die Zukunft einer
Illusion (1927) en Das Unbehagen in der Kultur (1930), alle in zijn Gesammelte Werke,
Imago Publ. Co., London, 1941.
5 In mijn De leer van de mens: Proeve van een christelijk-wijsgerige antropologie,

Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1986 (hst. 2: "De modale structuur van het psychische") heb ik in plaats van het psychische zijnsaspect een perceptief en een sensitief
aspect onderscheiden. Ik spreek in dit geval daarom liever van "sensitivisme", tegenover
bijv. het behaviorisme, dat ik een "perceptivisme" heb genoemd (zie ook mijn
Psychologie, a.w., register).
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ties van het leven te overwinnen. Daartoe ondergaat de mens z.i. een
regressie naar de levensfase waarin hij nog van zijn vader afhankelijk was, en
ontwerpt zich een plaatsvervangende vaderfiguur: "God". In iemands
spreken over religieuze zaken hoorde Freud niet de stem van God (of een
god) doorklinken, maar alleen de stem van de ouder, die deel van iemands
Uber-Ich is geworden. Dit gebeurt gedurende de oplossing van zijn
Oedipuscomplex, die nodig is om seksuele frustratie op te heffen. Freud
beschouwde alle religie als een soort angst- en dwangneurose, een illusie,
gegrond op menselijke begeerten. 6 Een religieus stelsel kan z.i. een tijdlang
in een behoefte voorzien, maar vormt toch een sociale neurose, waaruit de
moderne mens zich dient te bevrijden.
De reden waarom wij dit voorbeeld van Freud hier ko rt memoreren, is dat
het inmiddels duidelijk is geworden hoezeer zijn opvattingen over religie zelf
religieus bepaald waren. Allereerst is het opmerkelijk, dat de theorieën van
de man die zozeer de nadruk hee ft gelegd op verdrongen jeugdconflicten
tussen vader en zoon, voor een belangrijk deel uit zijn éigen jeugdconflicten
kunnen worden verklaard. Crabtree7 hee ft betoogd, dat Freud in zijn eigen
vroege jeugd gedomineerd werd door een strenge, oude vader, naast een
twintig jaar jongere, aantrekkelijke en intelligente moeder. Als men bedenkt
dat Freud bovendien onder de zeven kinderen de lieveling van zijn moeder
was, kan men daar zijn theorie over het Oedipuscomplex dan los van zien,
waar het immers gaat om de strijd tussen de vader en de zoon, die dingen om
de gunst van de moeder? Freuds theorieën kregen niet alleen gestalte door
zijn intellect, maar ook door zijn eigen gevoelsleven.
Maar bovenal werd zijn visie op de religie zelf door een bepaalde
religieuze gesteldheid ingegeven. Hij noemde zichzelf "een volkomen godloze jood" en "een hopeloze heiden", en was na een vernedering van zijn
joodse vader door antisemieten voor altijd met zekere wraakgevoelens jegens
"de christenen" vervuld. 8 Meer concreet kunnen we zeggen, dat Freuds
religieus-wijsgerige vooroordelen het materialisme en het evolutionisme
waren. Als student had hij gewerkt onder Ernst Brucke, die hij eens noemde:
"de grootste auto ri teit, die mij meer dan iemand anders in mijn hele leven
heeft beïnvloed" — en van deze Briicke zei diens vriend Emil du BoisReymond eenmaal: "Brucke en ik zwoeren een plechtige eed om deze
waarheid in praktijk te brengen: `Geen andere krachten dan de gewone
fysische en chemische zijn werkzaam in het organisme"'. 9 Vanuit deze
immanent-religieuze verafgoding van de materie heeft ook Freud gewerkt aan
een psychologie op zoveel mogelijk materialistische grondslag. Een zo
typisch "psychisch" verschijnsel als het Oedipuscomplex bijv. is z.i. geheel
verklaarbaar uit de evolutionaire ontwikkeling van de mens, welke zelf weer
in de geest van het darwinisme geheel materialistisch verklaarbaar moet
worden geacht.
6 Zie noot 4. De grondslag voor deze visie schijnt Freud gelegd te hebben in de korte

verhandeling Formulierungen tuber zwei Principien des psychischen Geschehens (1911),
Gesammelte Werke, a.w., dl. 8, pp. 229-238.
7 T. Crabtree, "The Analysts Analysed", New Scientist 1393 (19 jan. 1984) pp. 24 27.
8 E. Jones, Sigmund Freud: Life and Work vol.I, Hogarth Press, London, 1953, p. 25.
9 Ibid., pp. 3 1 , 45.
-

DE MENS ALS RELIGIEUS WEZEN

47

We wijzen hier nog kort op een andere dieptepsycholoog: Carl G. Jung
(1875-1961), die de religie in verband bracht met zijn grondbegrip
"archetype". Jung was van mening dat de evolutie van de mens gecorreleerd is
met de verruiming van diens bewustzijn. Hij sprak van een persoonlijk
onbewuste, dat eigen is aan het individu, én een collectief onbewuste, dat een
diepere laag van het mentale leven vormt en dat eigen is aan alle mensen.
Voo rts sprak hij van archetypen binnen dit collectieve onbewuste in de zin
van "collectief aanwezige dynamische patronen". Deze patronen worden
gevormd door de ervaringen van de mensheid in haar vèrverwijderde
evolutionaire verleden. Zij treden aan het licht in onze dromen, en ook in archetypische symbolen die men aantreft in legenden en mythen over de hele
wereld. Het collectieve onbewuste is een voorraad van gemeenschappelijke
symbolen, het geheugen van de mensheid, de totale kennis van het menselijk
ras. Archetypen moeten een biologische basis hebben, die gevormd werd
gedurende het evolutieproces.
"God" is volgens Jung een van deze archetypen, waarmee hij niet wilde
zeggen dat God slechts een geestesprodukt van de mens zou zijn, maar dat de
idee "God" teruggaat op een oerervaring van de primitieve mens. Archetypen zijn volgens hem namelijk een soort "afdrukken", en deze vooronderstellen een "drukker". De psycholoog bestudee rt de "afdrukken", maar
de theologie en de filosofie, en vooral de religieuze mens als zodanig, vragen
naar de "drukker".
Jungs visie is evenals Freuds opvatting sterk wijsgerig gekleurd, maar
vakwetenschappelijk nauwelijks toetsbaar. Het gaat dan ook om visies over
religie die o.i. niet primair zijn voortgekomen uit vakwetenschappelijk
onderzoek, maar uit Jungs resp. Freuds levens- en wereldbeschouwing, die
zelf weer ten diepste uit hun religieuze gesteldheid is opgekomen.
Wat Jung betre ft — de bestudering van zijn leven en denken hee ft geleerd
dat niet alleen zijn denken geregeerd werd door humanistische grondmotieven, maar dat hij ook een sterke existentiële hang had naar het puur
heidense. 10 Hij had een intense belangstelling voor het occulte (zijn
proefschri ft handelde daarover), waarbij "occultisme" hier is op te vatten als
de "Geheimwissenschaft" (magie, mantiek) die alle heidense godsdiensten
kenmerkt, alsook de christelijke cultuur, overal waar heidense invloeden zich
binnen haar deden en doen gelden. Uit Jungs autobiografiell blijkt bovendien
dat hij ook zelf regelmatig visioenen, paragnostische ervaringen en mediamieke gaven heeft gehad.
Sinds zijn breuk met Freud begon Jung zijn eigen zieleleven met behulp
van Indische, magische en gnostische symbolen te interpreteren. Dit zielsonderzoek stond in verband met zijn diepgaande studies van het "religieuze
gevoel", van Oosterse godsdiensten, de antieke mysteriën, de gnostische
broederschappen en zijn ontdekking van bepaalde overeenkomsten tussen
de symboliek van de oude alchemisten en mystici en bepaalde ziekte-uitingen van psychopaten. 12 De breuk die Jung in zijn eigen gemoed aantrof
10 Zie voor dit gedeelte P. J. Stern, C. G. Jung the Haunted Prophet, New York, 1976.
11 A. Jaffé (Hrgb.), Erinnerungen, Traume, Gedanken von C.G. Jung, Rascher, Zurich,
1962.
12 Zie vooral Jungs laatste grote werk: Mysterium Coniunctionis (Eng.
uitg.: Princeton Univ.

48

w.

J. OUWENEEL

(tussen het Ik en het Onbewuste) zag hij dwars door de hele kosmos, de
godheid inbegrepen, heenlopen. Bezeten van de voorstelling van het
"vreselijk dubbelaspect" van God, in Wie "een zee van genade op een
gloeiende poel van vuur stoot", meende hij dat Jahweh's "nerveuze geprikkeldheid ten aanzien van de zonden van zijn uitverkoren volk" duidde op
een zware "dissociatie-hysterie" in God.
Genezing van neurosen betekende voor Jung een hernieuwde confrontatie
met de "verdrongen God" in het innerlijk van de mens — een naar het beeld
van Jung geschapen god, die volgens hem zelf verlossing nodig had. Het
mystieke en occulte (als de brug naar het transcendente) was volgens Jung de
onontbeerlijke context van de gezonde mens; alleen als het bewustzijn zich
naar het onbewuste — dat in wezen niet van de godheid is te onderscheiden —
zou richten, zou het kunnen fungeren als "het licht, dat de duisternis grijpt". 13
Waar het onbewuste richtinggevend wordt, daar wordt ook Gods incarnatie
in de mens zichtbaar. De "uit het onbewuste tevoorschijn tredende
godmens" als overwinnaar van de kosmische tweespalt, als voleinder van de
messiaanse coniunctio tussen het Ik en het Onbewuste, dát was Jungs (zuiver
religieuze!) grondgedachte — een gedachte die de psychisch labiele Jung zelf
angst inboezemde, zodat hij voor de consequenties ervan terugschrok. De
tragiek van Jung is het geleidelijk zichtbaar worden van de mislukking van zijn
grote experiment der zelfgenezing. Hij die zelf zijn grootste en belangrijkste
patiënt was, vermocht nimmer de schizofrene misvorming van zijn
persoonlijkheid te voorkomen of te helen — zo concludeert althans zijn
biograaf Stern (zie noot 10).
Juist enkele van de voornaamste 20e-eeuwse denkers over religie vormen —
weliswaar geen bewijs, maar dan toch — een sprekende illustratie van de
fundamentele overtuiging van Dooyeweerd dat al het denken van de mens (en
dat is dan niet in de laatste plaats het denken over religie) voortkomt uit of
bepaald wordt door diens eigen religieuze gesteldheid van het ha rt . In het
geval van Freud en Jung betekende dit — zonder dat we dit hier nader willen
adstrueren — dat hun hart beheerst werd door het religieuze grondmotief van
het humanisme, het natuur/vrijheid-motief. Bij Freud bijv. houdt dat enerzijds
een materialistisch wetenschapsideaal, anderzijds een sensitivistisch persoonlijkheidsideaal in.
Op deze belangrijke kwestie van de religieuze bepaaldheid van het denken
komen we s traks terug. Maar eerst gaan we thans in op de visie van Dooyeweerd op de religie en vervolgens nog op enkele recentere godsdienstwetenschappelijke studies.
Dooyeweerd en religie 14

In vele verschillende contexten heeft Dooyeweerd gehandeld over de
wijsgerige kanten van de religie, maar met name in zijn transcendentale
kritiek van het theoretische denken. Hij heeft betoogd dat het theoretische
denken slechts in de weg van de menselijke zelfbezinning, de zelfkennis,
Press, Princeton 1976).
13 vgl. Joh.1:5.
14 Zie voor deze paragraaf mijn De leer van de mens, a.w., p. 38-43.
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zicht kan krijgen op het "Archimedisch punt", het absolute, alle temporele
modaliteiten overstijgende eenheids-, uitzichts- en concentratiepunt van dit
theoretische denken. Slechts vanuit zijn ikheid blijkt de mens van een
dergelijk "punt" weet te hebben. Maar Dooyeweerd verbindt aan deze overweging de volgende vraag (het zg. derde probleem van de transcendentale
denkkritiek): 15
How is this critical self-reflection, this concentric direction of theoretical thought to the
I-ness, possible, and what is its true character?

Deze vraag houdt dus allereerst kortweg in: hoe verkrijgen we ware zelfkennis? Hier kan men aan drie verschillende oplossingen denken:
(a) Kunnen de relaties tot de Umwelt (de wereld van de levenloze dingen,
planten en dieren) ons inzicht verschaffen in onze ikheid? Het antwoord
moet ontkennend luiden: als ons Ik door zijn talloze Umwelt-relaties bepaald
zou zijn, dan zou het daarin volkomen verstrooid zijn en zou men van geen
wortel-eenheid kunnen spreken.
(b) Kunnen de relaties tot de Mitwelt (de wereld van de medemensen) ons
dit inzicht verschaffen? Evenmin. Relaties tot andere Ikken, die ons voor
hetzelfde mysterie plaatsen als ons eigen Ik, kunnen op het wezen van dit
eigen Ik geen licht werpen.
(c) Derhalve gaan onze gedachten uit naar de derde mogelijkheid: het
menselijk Ik wordt wezenlijk bepaald door de "vertikale" relatie tot de (ware
of vermeende) goddelijke oorsprong van onze temporele ervaringshorizon.
Dooyeweerd: 16
the selfhood cannot give this central direction to its theoretical thought without
concentrating itself upon the true, or upon a pretended absolute origin of all meaning.
That is to say, that self-knowledge in the last analysis appears to be dependent upon
knowledge of God.

Hier geeft Dooyeweerd aan dat de verwerving van ware zelfkennis slechts
mogelijk is vanuit de Godskennis. Wat hier volgens hem in het geding is, is
het religieuze streven van de mens om zijn laatste grond (vastheid, zekerheid)
ek-sistent in zijn ware of vermeende goddelijke oorsprong te zoeken.
Dooyeweerd spreekt hier van de oorsprongstendens van de mens. De centrale vraag vanuit christelijk-wijsgerig standpunt is nu op wat voor
"goddelijke" oorsprong de religieuze oorsprongstendens zich richt, volgens
een centrale, concentrische wet. 17 In de ware religie betrekt het Ik zichzelf —
alsmede zijn (eveneens religieus bepaalde!) Umwelt- en Mitwelt-relaties — tot
zijn ware goddelijke oorsprong, en dat kan alleen bij het licht van de
Godsopenbaring en in de kracht van de Heilige Geest.
Dit primaire inzicht is voor de godsdienstpsychologie van eminent belang.
Psychologie die zich bezig houdt met godsdienst kan dit ten diepste slechts
goed doen vanuit het (zelf ook centraal-religieuze!) inzicht wat ware religie is.
Waar dit uitgangspunt ontbreekt, of waar het niet van meet af aan in het on15 H. Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought vol. I: The Necessary
Presuppositions of Philosophy, repr.: Paideia Press, Jordan Station, 1984 (afk.: NC I), p. 52.

16 Ibid., p. 54v.
17 Ibid., p. 11v.; Idem, In the Twilight of Western Thought: Studies in the Pretended
Autonomy of Philosophical Thought, repr.: Craig Press, Nutley, N.J., 1968 (afk.: TW) p. 32.
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derzoek tot gelding wordt gebracht, verschaft de (godsdienst)psychologie
ten diepste niet werkelijk inzicht in de psychische kanten van godsdienstige
verschijnselen. Dit is bijv. het geval met verschillende moderne Nederlandstalige godsdienstpsychologische samenvattingen van katholieke faculteiten,
zoals die van Vergote 18 (Leuven), Van der Lans 19 (Nijmegen) of Weima 20
(Tilburg). Ondanks het waardevolle dat deze studies bevatten, moeten wij ze
al direct wat hun uitgangspunten betreft principieel afwijzend tegemoet
treden.
Dooyeweerd zegt dan ook o.i. terecht in zijn zesde antropologische
stelling: 21
Kennis omtrent [de ziel] is religieuze zelf-kennis en de waarachtige zelf-kennis is
slechts mogelijk in de weg der waarachtige Godskennis uit de Goddelijke
Woordopenbaring.

Zelfkennis is dus religieuze kennis, anders gezegd: zelfkennis is afhankelijk
van de Godskennis. Het is interessant genoeg precies met dit inzicht dat
Calvijns Institutie begint; 22 wat niet wil zeggen, dat het hier slechts een
theologische uitspraak betreft. Het gaat hier om een inzicht dat ook
belangrijke wijsgerige kanten heeft. Meer algemeen uitgedrukt vormt de
nauwe relatie tussen het "Selbstverstándnis" en het gods- (of goden-)besef
van de mens zelfs een empirisch-vakwetenschappelijk gegeven, dat volgens
Dooyeweerd^ 3 is gedocumenteerd door de neokantiaanse filosoof Ernst
Cassirer (1874-1945) aan de hand van een overvloed aan antropologische en
etnologische gegevens. 24 Elders heeft Dooyeweerd dit feitenmateriaal van
Cassirer uitvoeriger behandeld. 25
Belangrijker echter dan cultureel-antropologische, wijsgerige en "zelfs"
theologische overwegingen is uiteraard het bijbelse getuigenis, dat de religieuze afhankelijkheidsrelatie van de mens tegenover zijn Goddelijke Oorsprong weergeeft met de term "beeld van God", 26 waarvan Dooyeweerd o. a.
18

A. Vergote, Godsdienstpsychologie, Lannoo, Den Haag, 1967.

19 J. van der Lans, Religieuze ervaring en meditatie, Diss. Univ. Nijmegen, 1978.

J Weima, Reiken naar oneindigheid: Inleiding tot de psychologie van de religieuze
ervaring, Ambo, Baarn, 1981.

20

.

21 H.

Dooyeweerd, "De leer van den mensch in de Wijsbegeerte der Wetsidee ",

Correspondentiebladen (Vereen.v.Calv.Wijsb.) 7, 1942, pp. 134-144 (afk.: LM); cit. p. 135.
22 J Calvijn, Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst (ve rt . A. Sizoo), W.D.
.

Meinema, Delft, 1931, 8e dr.: "Dat de kennis van God en de kennis van onszelf ten nauwste
aan elkander verbonden zijn en hoe zij onderling samenhangen" (p.1, opsch ri ft le hst. van
het le boek); "... staat het vast, dat de mens nooit tot een zuivere kennis van zichzelf geraakt,
tenzij hij eerst Gods aangezicht aanschouwd heeft, en van diens aanblik afdaalt tot het
beschouwen van zichzelf' (p. 2, begin 2e pericoop).
^3 NCI, p. 55.
24 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen Bd.II, Darmstadt, 1954, 2e dr.
25 Dooyeweerd, New Critique, a.w., vol.II: Te General Theory of the Modal Spheres, Ibid.,
1955 (afk. NC II) pp. 319-330.
26 Gen.1:26v. (vgl. 5:3); 9:6; 1 Kor.11:7; Ko1.3:10; vgl. 2 Kor. 4:4; Ko1.1:15; zie TW, pp. 31v.; NC
I, pp. 4, 55, 60, 174; II, pp. 30, 248, 307, 549; III: The Structures of Individuality of Temporal
Reality, Ibid., 1957, pp. 6, 69, 71, 88; "De idee der individualiteitsstructuur en het
Thomistisch substantiebegrip: Een critisch onderzoek naar de grondslagen der
Thomistische zijnsleer II", Philosophia Reformata 9, 1944, pp. 1-41 (zie p. 32v.); De mens:
Inleiding tot de anthropologie van de Wijsbegeerte der Wetsidee (typescript d1.II, pp. 753898; Dooyeweerd- archief, VU, Amsterdam [ca.1942?]) 765.
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zegt: 27

de mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, en dit beeld vindt juist in het
menselijk ik, als de rad ix of het 'ha rt' der menselijke existentie, zijn centrale zetel. De
gelijkenis van dit imago Dei is niets anders dan de centrale religieuze liefdedrang naar
zijn goddelijke Oorsprong, waarin de overweldigende liefde Gods tot de mens en de
gehele in de mens gecentreerde tijdelijke wereld haar creatuurlijke weerklank behoort te
vinden en zonder welke geen gemeenschap met God en de medemens in de Heilige
Geest mogelijk is.

Zonder daarop hier nader in te gaan wijzen we op een belangwekkend
element in Dooyeweerds visie: de gedachte dat het de transcendentale kritiek
van het theoretische denken zelf is die (hoewel opererend op basis van
vóórtheoretische religieuze zelfkennis) aantoont dat de concentrische gerichtheid ervan in de theoretische zelfbezinning van het Ik niet haar
oorsprong vindt in het theoretische denken zelf, maar daar bovenuit wijst
naar het Ik als een boven-theoretisch, religieus centrum van de menselijke
existentie. 28 Als dit waar is — en wij stemmen hier met Dooyeweerd in — dan
beheerst niet de (gewoonlijk autonoom gedachte) rede, maar de religie
uiteindelijk heel het menselijk denken, ja, heel de menselijke existentie. Dan
beheerst de religie trouwens oOk heel de transcendentale denkkritiek zélf. 29
Dan is er ook geen sprake van autonome, neutrale, objectieve, onbevooroordeelde beoefening van wijsbegeerte en vakwetenschap, integendeel, dan
beheerst de religie ook elk wijsgerig en vakwetenschappelijk spreken over
religie; of beter: over religiositeit, godsdienst(igheid).
Op dit punt van ons betoog moeten we eerst nog wat nader ingaan op
Dooyeweerds omschrijving van de "religie". Hij geeft die in haar meest
compacte vorm als volgt: 30
To the question, what is understood here by religion? I reply: the innate impulse of
human selfhood to direct itself toward the true or toward a pretended absolute Origin
of all temporal diversity of meaning, which it finds focused concen trically in itself.

Dooyeweerd wijst op het belangrijke punt dat dit een filosofische
omschrijving is; het is dus geen "bijbelse" (in bijbels spraakgebruik
gestelde 31 ) noch theologische definitie, zij het wel een "bijbelgetrouwe". Dit
laatste geeft al aan dat Dooyeweerds omschrijving van de religie niet het
resultaat van wijsgerige analyse is. Een dergelijke analyse zou immers nooit
verder kunnen komen dan de uitspraak dat religie "een" eventuele verbinding
tussen God (c.q. een god[heid]) en de mens is. Dooyeweerds omschrijving
daarentegen is niets anders dan een geloofsconfessie en mensbeschouwing in
een antropologisch-filosofische verpakking.
In de transcendentale kritiek van het theoretische denken, zoals die door
Dooyeweerd is gegeven, had hij behoefte aan een wijsgerige omschrijving,
waarin zowel de centrale ikheid als de concentrische gerichtheid op de
27 "Het gesprek tussen het Neo-Thomisme en de wijsbegeerte der Wetsidee", Bijdragen:
ijdschrift voor filosofie en theologie 27, afl. 2, 1966, pp. 202-213 (zie p. 203).
28 TW, P. 53.
29 Vgl. bijv. TW (p.31): "it is only in its central religious relation to its divine origin that

the thinking ego can direct itself and the modal diversity of its temporal world upon the
absolute. The inner tendency to do so is an innate religious impulsion of the ego".
30 NCI, p. 57.
31 Vgl. bijv. Rom.12:1; Jak.1:26v.
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transcendente godde lijke Oorsprong — twee momenten in zijn transcendentale kritiek — verdisconteerd waren. Vandaar het formele transcendentale
karakter van de omschrijving, die noodzakelijk anders klinkt dan een
geloofsconfessie die spreekt over de concrete, vertrouwelijke omgang van de
gelovige met zijn hemelse Vader. Maar het wijsgerig spreken over de religie
ontwikkelt nu eenmaal noodzakelijk zijn eigen vakterminologie, die moet
aansluiten bij heel de terminologie van het theoretische denken. Het bijbelse
spraakgebruik, dat uitstekend geschikt is als geloofstaal voor de christen, is nu
eenmaal — gelukkig! — niet wijsgerig van aard en dus ook niet rechtstreeks
geschikt om wijsgerige kwesties op te lossen.
Anderzijds dient men ook te bedenken, dat wij ons van de religie zoals
hierboven omschreven geen wijsge rig begrip, maar slechts een wijsgerige
idee kunnen vormen. Slechts datgene wat tot de temporele werkelijkheid
behoo rt, datgene waarop de logische denk-act zich kan richten, datgene wat
in beginsel logisch-analytisch te "begrijp"-en is, kan in een "begrip" gevat
worden. Maar richt het denken zich transcendentaal op de mogelijkheden en
grenzen van het kennen en van het analyseerbare, dan kan het zich daarvan
slechts een "idee" (iSca; hier: "beeld") vormen. Ideematige kennis is ook
kennis, maar één die de begripsmatige kennis overstijgt. Van het hart van de
mens, van de religieuze betrokkenheid op God, kunnen wij ons geen
theoretisch begrip vormen; juist doordat het boven-theoretisch blijkt te zijn,
moet het ook elk begrip te boven gaan. Wij hebben er slechts een idee van.
Dooyeweerd drukt dit als volgt uit in zijn zevende antropologische stelling: 32
De eigenlijke wetenschappelijke [of beperkter: begripsmatige] kennis omtrent de mens
blijft dus principieel beperkt tot de structuur van het menselijk lichaam in zijn brede zin
van tijdelijke existententievorm van het menselijk leven. Het wijsgerig onderzoek
daaromtrent moet echter krachtens zijn religieuze bepaaldheid op schriftuurlijk
standpunt worden gericht door een idee van de menselijke ziel, waarin de
Godsopenbaring inzake de wortel van het menselijk bestaan als religieuze vooronderstelling wordt toegespitst op het theoretisch grondprobleem der anthropologic. Dit
grondprobleem laat zich als volgt formuleren: Hoe is het tijdelijk bestaan van de mens

in zijn theoretisch uiteengestelde aspecten en individualiteitsstructuren nochtans als een
dieper geheel en een diepere eenheid te vatten?

We kunnen van de religie c.q. van het hart (of de ziel) dus wel wijsgerige
omschrijvingen geven, als we maar bedenken dat zij het theoretisch begrip
tr anscenderen. Dit laatste is zo doordat het (centraal-religieuze) hart alle
modale aspecten van de temporele werkelijkheid transcendeert. Religie is
géén temporeel fenomeen dat zichzelf volstrekt en uitsluitend manifesteert
binnen de temporele structuur van het menselijk actieven. Wij kunnen er
slechts weet van hebben in de concen trische gerichtheid van ons bewustzijn,
niet in de divergente gerichtheid, niet als een "Gegenstand". Daardoor kan er
(zoals in het begin van dit artikel al werd aangestipt) s trikt genomen ook niet
zoiets bestaan als een "religiefilosofie" of een "religiepsychologie" (vgl. de
Duitse woorden in kwestie). Religie is geen sensitief of door enig spiritief 33

32 LIK p. 135v.

33 De term "spiritief" heb ik in mijn De leer van de mens, a.w. (p. 58, noot 13) ingevoerd
als omvattende term voor de zg. normatieve modaliteiten; menselijke acten zijn bijv. altijd
"spiritier, d.i. door een van de spiritieve as pecten gekwalificeerd.
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aspect gekwalificeerd fenomeen. 34 Niettemin hebben vele historici, etnologen, sociologen, psychologen en theologen geprobeerd grip te krijgen op
het "verschijnsel" religie. 35 Als het juist is wat Dooyeweerd hee ft betoogd,
dat heel het theoretische denken wort elt in de religieuze gesteldheid van het
hart 36 , is het dus in principe ook de religieuze gesteldheid van de
onderzoeker die bepaalt hoe hij over religie zal denken en welke richting hij
aan zijn onderzoek zal geven. Wij trachtten dat al kort te illustreren in de
gevallen van Freud en Jung. Nergens is de onderzoeker méér in de greep van
zijn religieuze grondmotief dan wanneer hij de religie zelf tot zijn
onderzoeksveld probee rt te maken.
Ook sommige humanistische denkers, zoals de existentialist MacGregor, 37
hebben dat in zoverre ingezien dat zij juist betogen dat de studie van de
religie helemaal niet "objectief" moet willen zijn. De onderzoeker moet z.i.
over zijn onderzoeksveld juist "existentieel" 38 leren denken, d.w.z. in diepe
(religieuze) betrokkenheid erop. Volgens MacGregor kan iemand die persoonlijk in (een bepaalde) religie betrokken is, allerlei factoren opmerken die
door een "buitenstaander" over het hoofd worden gezien. Dit "opmerken" is
immers ten diepste niet van strikt zintuiglijke aard, maar ligt in het hart zelf
en in het persoonlijke religieuze "engagement" van de onderzoeker.
Daardoor heeft hij "weet" van (God-gerichte of af-godische) religieuze relaties
waar vanuit de wetenschappelijke empirie niets zinnigs over te zeggen valt.
De godsdienstwetenschapper kan zich bezighouden met geloofsopvattingen, gedragingen, rituelen, gevoelens en ervaringen, maar dat zijn
allemaal temporele verschijnselen binnen onze ervaringshorizon. Of deze
echter teruggaan op een transcendente, religieuze werkelijkheid, daar heeft
hij zoals gezegd geen theoretisch begrip van. Slechts vanuit zijn eigen
(schriftgetrouwe of af-godische) "geloofsidee" van de religie zal hij tot de
overtuiging komen dat de religie geheel in zijn empirische onderzoeksresultaten opgaat dan wel deze transcendee rt .
Het is reeds duidelijk dat wij hier het laatstgenoemde standpunt vertegenwoordigen. De religieuze mens (dat is iedere mens) méént (soms) niet alleen
het transcendente te ervaren en daarmee in een relatie te staan, maar hij
erváárt het en stáát ermee in relatie — wat het transcendente ook inhoudt: God
of de afgoden (d.i. demonen en/of denkbeelden die ten diepste van
demonische oorsprong zijn). Het ha rt heeft zijn eigen redenen om dit te
geloven, die de rede niet kent (om met Pascal te spreken). De empirie heeft
slechts greep op één relatum van de religieuze afhankelijkheidsrelatie, en dat
nog slechts in zeer beperkte mate, t.w. de modaal-functionele uitingen van
het hart, zoals religieuze gevoelens (sensitief) en overleggingen (spiritief). Het
hart qua talis (als centraal-religieus centrum van een totaal-religieuze
34 NCI, p. 57v.
35 Zie het overzicht van G.E.W. Scobie, Psychology of Religion, B. T. Batsford, London/S dney, 1975, pp. 13-24.
36 Zie hierboven n.a.v. de transcendentale denkkritiek (NCI, pp. 22-68).
37 G. MacGregor, Introduction to Religious Philosophy, MacMillan, New York, 1960.
38 Hier zelfs letterlijk: ex-sistent ( "buiten [zichzelf] staand "), om een term van Heidegger te
gebruiken, maar door ons gebruikt in de zin dat het Ik naar "buiten" gericht is op zijn (ware
of vermeende) Oorsprongsgrond (vgl. NC I, p.58).
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existentie) plus het andere relatum, het transcendente, plus de relatie zelf zijn
niet voor empirisch-theoretische begripsvorming toegankelijk. Dat moge
nader duidelijk worden als wij ons nu kort gaan bezighouden met enkele
godsdienstwetenschappelijke resultaten.
De "religieuze variabele"
Nog in 1969 concludeerde Dittes 39 in een groot overzichtsartikel over de
godsdienstpsychologie, dat dit vakgebied nog op een zeer primitief niveau
stond. En Strommen stelde in 1971, dat het grootste deel van de research het
beste kon worden omschreven als "sporadisch, toevallig en onsystematisch". 40 Afgezien van armzalige methodologie en slecht geformuleerde
vooronderstellingen lijken volgens Dittes de hoofdproblemen waarop de
godsdienstwetenschap zich richt, de volgende te zijn:
(a) de mate van differentiatie tussen "religie" en andere verschijnselen (bijv.
mystiek, kunst), en
(b) de mate van differentiatie binnen de "religie" ("echte" en "onechte"
religie).
M.a.w.: hoe moet men (om een gangbare godsdienst- en sociaalwetenschappelijke term te gebruiken) de "religieuze variabele" definiëren? En: is
deze variabele uni- of multidimensionaal, d.w.z. behoren tot de essentie van
de "religie" zowel religieuze ervaringen alsook gedragingen, attitudes e.d. of
slechts een van deze factoren?
Op zichzelf verraadt deze vraagstelling al een aantal religieuze en wijsgerige
vooroordelen. Ten eerste is religie niet één onder een aantal verschillende
"verschijnselen", zoals Dittes kennelijk veronderstelt. In feite doelt hij — om
het in Dooyeweerds terminologie uit te drukken — alleen op het pistische
leven, d.w.z. op die verschijnselen in het menselijk leven die typisch pistisch,
d.w.z. door het temporeel-modale geloofsaspect, gekwalificeerd zijn. Daarom dient men — althans in de godsdienstfilosofie, die de theoretische basis
blijft voor alle godsdienstwetenschappen (inclusief de theologie!) — o. i. de
beoogde vraagstelling veeleer als volgt te formuleren: Waarin verschilt de
pistische zijde van het mensenleven van bijv. de sensitieve, de sociale, de
esthetische of de ethische zijde? Daarbij bedenke men dan echter steeds, dat
de mens in al deze modale aspecten als religieus mens fungeert; Dooyeweerd
heeft o. i. dan ook een belangrijk verschil aangetoond tussen het temporele
pistische zijnsaspect en het supratemporele centraal-religieuze hart. 41 Ook de
"religieuze" (juister: pistische) ervaringen, gedragingen, attitudes, opvattingen,
ceremoniën enz. zijn altijd religieus bepaald, al zijn dit op zichzelf allemaal
acten en acties die door verschillende temporele zijnsaspecten (vooral, maar
niet noodzakelijk altijd, het pistische aspect) gekwalificeerd kunnen zijn.
Door apriorisch de (supratemporeel-bovenmodale) religie te reduceren
tot een of meer pistische (dus temporeel-modale) variabelen heeft men in
het verleden vaak de fout gemaakt de "religieuze variabele" te willen "meten"
39 J E. Dittes, "Psychology of Religion", in: G. Lindzey & E. Aronson (eds.), Handbook of
Social Psychology vol.5, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969, pp. 602-645.
40 M. P. Strommen (ed.), Research on Religious Development: A Comprehensive
Handbook Hawthorn Books, New York, 1971, p. XVIII.
41 zie o. a. NC II, pp. 298-330.
.
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aan de hand van het godsdienstige lidmaatschap, de denominationele
voorkeur, de frequentie van het kerkbezoek, de religieuze opvattingen (in de
trant van: "Gelooft u in God?", "Geloo ft u in een leven na de dood?"). Maar
geleidelijk kwam men erachter, dat zulke onderzoekingen weinig of niets
zeggen over het volle en werkelijke functioneren van de religie in alle modale
sectoren van het mensenleven. 42 Om enkele typische voorbeelden te
noemen: vroegere research "wees" dikwijls op een positieve óf juist op een
negatieve correlatie tussen bijv. religie en psychische gezondheid; of bijv.
tussen religie en etnocentrisme. Maar geleidelijk zag men steeds duidelijker
in, dat men bij veel tegenstrijdige bevindingen bijv. de psychische gezondheid of het etnocentrisme vergeleken had met heel verschillende (wat wij
noemen) pistische factoren, of zelfs met heel andere, vooral sensitieve
factoren.
Steeds meer brak de ove rtuiging baan dat wat men onderzoeken moest,
niet de religieuze (bedoeld is: pistische) opvattingen en praktijken op
zichzelf waren, maar de mate waarin de beleden "religie" een zaak van het
innerlijk is, heel het innerlijk en van daaruit heel het mensenleven doo rtrekt.
Daarbij tekenen we van onze kant weer direct aan, dat religie altijd een zaak
van het innerlijk en van heel het mensenleven is. Daarom zouden wij dat wat
bedoeld wordt, liever in Dooyeweerds begrippenapparaat als volgt uitdrukken: In welke mate ligt bij een persoon met bijv. christelijke (of hindoeistische, of humanistische) opvattingen en praktijken het hart werkelijk
onder het beslag van het overeenkomstige christelijke (resp. hindoeistische,
humanistische) grondmotief? Of komen bij iemand met bijv. christelijke of
hindoeistische opvattingen en praktijken ook veel onchristelijke resp. met
het hindoeisme strijdige opvattingen en praktijken voor, en wel doordat die
persoon geheel of grotendeels, bewust of onbewust, door een minder
"verheven" dan het christelijke resp. het hindoeïstische grondmotief geregeerd wordt?
Tussen twee haakjes: we tekenen hierbij nogmaals aan, dat deze vragen
geheel losgezien moeten worden van de vragen naar de "ware" en de "valse"
religie, vragen die hieronder in een christelijk-wijsgerige context aan de orde
komen, maar die binnen de horizon van de empirische vakwetenschappen
als zodanig nimmer kunnen verschijnen.
Wij hebben in het voorgaande dus twee vormen van religiositeit
onderscheiden: een vorm waarbij godsdienstige opvattingen en praktijken
(vooral) voortkomen uit een daarmee harmoniërende centraal-religieuze
gesteldheid (in navolging van A. Troost ethos te noemen) en een vorm
waarbij het ha rt (mede) onder het beslag ligt van andere centraal-religieuze
invloeden, die niet met genoemde opvattingen en praktijken stroken.
De eerste niet-christelijke onderzoekers die op hun eigen wijze oog
kregen voor deze twee (in hun scherpste formulering contraire) vormen van
religiositeit zijn de neomarxist T. W. Adorno en zijn medewerkers geweest,
met hun geruchtmakende boek The Authoritarian Personality (1950). 43 Ook
42 Aldus R. 0. Allen & B. Spilka, "Committed and Consensual Religion: A Specification of
Religion-Prejudice Relationships", in: L. B. Brown (ed.), Psychology and Religion, Penguin
Books, Harmondsworth, 1973, pp. 58-80.
43 T. W. Adorno c.s., The Authoritarian Personality, Harper, New York, 1950.
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moeten we de pioniersarbeid van G.W. Allport noemen, die in dezelfde tijd
geprobeerd heeft onderscheid te maken tussen "in trinsieke" en "extrinsieke"
religiositeit, waarover zo dadelijk meer. 44 Zij en anderen 45 lieten zien, dat
voor sommige mensen religie betekent: vooroordeel, onverdraagzaamheid,
wraak, veiligheid, status; voor sommige andere mensen betekent het: liefde,
broederschap, zorg voor de medemens, omgang met God e.d.
Wij zouden dit zo wi llen uitdrukken: waar het hier allereerst op aankomt, is
de feitelijke gesteldheid van het ha rt in de religieuze mens, diens ethos, en
vervolgens ook de mate waarin en de wijze waarop dit ethos tot uitdrukking
komt in de beleden godsdienst, en deze weer in de gepraktiseerde
godsdienst.
Een eerste poging om onderscheid te maken tussen de verschillende
modern-sociologische visies op "religie" was afkomstig van Clark, 46 die via
een enquête onder sociale wetenschappers tot de volgende hoofdonderscheidingen binnen de opvattingen over "religie" kwam:
(1) Religie is
(a) een ervaring van het transcendente ("religieuze perceptie");
(b) het cognitieve besef met dit transcendente in relatie te staan, en
(c) een daardoor teweeggebrachte verandering van leven (d.i. van de persoonlijkheid en het gedrag).
(2) Religie is een gerichtheid op de diepste waarde van het leven, op dat wat
heel het bestaan zin geeft; dit impliceert ook een ervaring van het
transcendente, maar legt tevens nadruk op een ideologisch-levensbeschouwelijk-theologische uitwerking van de relatie met het transcendente.
(3) Religie is een geheel van ethische waarden, die ons gedrag ten opzichte
van anderen bepalen; dit "horizontalisme" (vereenzelviging van de religie
met de moraal) moet men onderscheiden van punt 1 c: de morele
levensverandering veróórzaakt door de religie.
Vanuit christelijk-wijsgerig standpunt komt visie (1) nog het meest in de
buurt van wat wij liever religiositeit zouden noemen, zij het met enkele
nuanceringen, waar wij direct nader op ingaan. Ook voor visie (2) is er plaats,
mits de cognitieve dimensie in het temporele actleven 47 ondergeschikt
geacht blijft aan het supratemporele moment van relatie met en ervaring van
het transcendente.
Een heel bekend geworden godsdienstpsychologische onderscheiding in
de religiositeit is de al aangestipte van Allport 48 en gaat terug op het verschil
44 G. W. Allport, The Individual and His Religion, MacMillan, New York, 1950; Idem, The
Nature of Prejudice, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1954.
45 Dittes, a.w.; Allen & Spilka, a.w.; M. Rokeach, "Religion, Values, and Social Compassion",
Review of Religious Research 11, 1969, pp. 3 39.
46 W. H. Clark, "How Do Social Scientists Define Religion?", Journal of Social
Psychology 47, 1958, pp. 143-147.
47 Zie voor de "cognitieve dimensie" in het actieven mijn Het leven van de mens, a.w.,
pp. 232-239.
4s Zie noot 44, plus G. W. Allport, "Behavioral Science, Religion, and Mental Health",
Journal of Religion and Health 2, 1963, pp. 187-197; Idem, "Traits Revisited", American
Psychologist 1, 1966, pp. 1-10 (herdrukt in: L. B. Brown, a.w., pp. 54-57); Idem & M. Ross,
"Personal Religious Orientation and Prejudice", Journal of Personality and Social
-
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tussen enerzijds "een persoonlijk beleefd geloof" en anderzijds religieus (lees:
pistisch) conventionalisme, dat sterk autoritair, sterk behept met vooroordelen en sterk etnocentrisch is. Allport spreekt hier resp. van intrinsieke
en extrinsieke religiositeit. Bij deze laatste gaat het volgens hem om
religiositeit "aan de buitenkant", een zaak van sociale status en van eigenbelang, die evenals de autoritair-etnocentrische houding in feite vermoedelijk
gebaseerd zijn op dezelfde sensitief gekwalificeerde éigen behoeften aan
veiligheid en geborgenheid. 49 Bij de intrinsiek religieuze mens staan juist niet
de eigen (sensitieve, ongereflecteerde) behoeften cen tr aal, maar bepaalde
ethisch-religieuze waarden. Deze mens laat zich veel minder leiden door (de
waarden van) "de groep" en veel meer door de persoonlijke religieuze
waarden van het eigen innerlijk. Men zou (met enige voorzichtigheid) kunnen
zeggen: de God (c.q. "god"!) die hij dient in zijn gedragingen, is ook de werkelijke God (c.q. "god") van zijn ha rt .
De begrippen intrinsieke en extrinsieke religiositeit heeft Wilson ge tracht
operationeel te maken door een Extrinsic Religious Values Scale (ERV-schaal)
te ontwerpen, om de geïnstitutionaliseerde en utilistische aspecten van de
extrinsieke religiositeit te meten. 50 Hij vond een sterke positieve correlatie
tussen extrinsieke religiositeit en vooroordeel. Feagin ontwikkelde de zg.
Intrinsic-Extrinsic Scale en vond een zelfde correlatie als Wilson. 51 De
bevindingen van Allport & Ross 52 ondersteunden de resultaten van Wilson en
Feagin. Wel moet daarbij worden aangetekend dat we met name tegenover de
schaal van Feagin erg kritisch staan, omdat de visie op in trinsieke religiositeit
sterk afhankelijk is van het eigen religieuze ethos. Maar we kunnen met de
resultaten van deze godsdienstpsychologische onderzoekingen in algemene
zin toch wel iets doen.
Ook hier willen we weer proberen het gemaakte onderscheid tussen
extrinsieke en intrinsieke religiositeit christelijk-wijsgerig scherper te
formuleren. Zowel de extrinsiek als de in trinsiek religieuze mens wordt ten
diepste geregeerd door de religieuze gesteldheid van zijn hart: zijn ethos.
Maar, om weer het voorbeeld van de christen te nemen, de intrinsiek
religieuze christen wordt beheerst door een christelijk-religieus ethos
(althans in [on]zekere mate, want de invloed van de zonde mag in de gelovige
niet buiten beschouwing gelaten worden), terwijl de extrinsiek religieuze
christen geheel of grotendeels in de greep is van een afgodisch-religieus
ethos. 53

Psychology 5, 1967, pp. 432-443.
Vgl. A. H. Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row, New York, 1954; Nederl.:
Motivatie en persoonlifkheid, Lemniscaat, Rotterdam, 1981, 4e dr.; zie mijn Psychologie,
a.w., hst. 3.1.6: "Humanistische psychologie ".
50 W. C. Wilson, "Extrinsic Religious Values and Prejudice", Journal of Abnormal and
Social Psychology 60, 1960, pp. 286-288.
51 J. R. Feagin, "Prejudice and Religious Types: A Focused Study of Southern Fundamentalists", Journal for the Scientific Study of Religion 4, 1964, pp. 3-13.
52 Zie noot 48.
53 Bijbels gesproken betekent dit, dat de laatste een onwedergeboren hart heeft Of een
wedergeboren hart dat sterk door het vlees (de zondige natuur) beheerst wordt; vgl. bijv. 1
Petr.1:22 - 2:1.
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Frappant in dit verband is het psychologisch verschil dat Tisdale 54 tussen
de intrinsiek en de extri nsiek religieuze persoon vond met behulp van de
ERV-schaal en een bepaalde persoonlijkheidsschaal. De laatstgenoemde
persoon bleek gekarakteriseerd te zijn door een zekere pistische eigendunk,
gevoelens van vei ligheid en geborgenheid binnen "de groep" (d.i. de kerk of
gemeente of geloofsbeweging), een vrij kritiekloos aanvaarden van geloofsopvattingen en een zekere bedeesdheid en onzekerheid, kortom, wat
Adorno c.s. 55 de "autoritaire persoonlijkheid" heeft genoemd, die zijn gevoel
van geborgenheid verhoogt door neer te kijken op anderen die niet tot zijn
"groep" behoren (- etnocentrisme). Maar het opmerkelijke is, dat het van de
intrinsiek religieuze persoon veel moeilijker, zo niet onmogelijk is een
persoonlijkheidsbeschrijving te geven, en wel, aldus Tisdale, doordat deze
persoon zijn religie met het hart belee ft en alle behoeften en waarden in het
leven daaraan volledig ondergeschikt maakt. Allport & Ross 56 citeren een
geestelijke die een zelfde onderscheid maakte: "Sommige mensen komen
naar de kerk om God te danken, Zijn heerlijkheid uit te drukken en Zijn
leiding te vragen. Anderen komen voor wat zij er kunnen krijgen. Hun
interesse in de kerk is die te leiden of van haar te profiteren in plaats van haar
te dienen".
Wij zouden het gemaakte onderscheid zo willen formuleren: de "godsdienstige" acties van de extrinsiek religieuze christen zijn wel pistisch
gekwalificeerd, maar deze acties zijn enkaptisch vervlochten met acten die, in
tegenstelling tot die van de intrinsiek religieuze christen, slechts voor een
beperkt deel pistisch, en voor de rest vooral sensitief, logisch, sociaal, esthetisch of ethisch gekwalificeerd zijn, en wel doordat een of meer afgodisch
verabsoluteerde aspecten van de temporele ervaringshorizon een religieuze
greep op het ha rt hebben gekregen. In verband daarmee is de ontdekking
van Tate & Miller vermeldenswaard, dat intrinsiek religieuze personen
waarden als verlossing, vergeving, gelijkheid, liefde en hulpvaardigheid, en
extrinsiek religieuze personen waarden als een comfortabel leven, plezier,
ambitie, prestatie, innerlijke harmonie, sociale erkenning, bekwaamheid en
onafhankelijkheid het hoogst aansloegen. 57
Vergelijken we nu de gegeven indelingen, dan lijkt het erop dat in trinsieke
religiositeit ongeveer overeenkomt met wat Clark aanduidde als een ervaring
van en relatie met het transcendente, en met wat - om een andere indeling te
noemen - Glock als de "experiential" dimensie onderscheidde van de
"ideological", de "ritualistical", de "intellectual" en de "consequential" dimensie
in de religiositeit. 58 Oftewel: de intrinsiek religieuze persoon is gericht op
pistische waarden doordat zijn leven en ethos beheerst worden door de
relatie met het transcendente (hetzij dit transcendente opgevat wordt als de
54 J. R. Tisdale, "Selected Correlates of Extrinsic Religious Values", Review of Religious
Research 7, 1966, pp. 78-84; Idem, "Students with Extrinsic Religious Values: A Study in
Contrasting Groups", Ibid. 9, 1967, pp. 11-15.

55 Zie noot 43.
56 Allport & Ross, a.w., p. 434.
57 E. D. Tate & G. R. Miller, "Differences in the Value Systems of Persons with Varying
Religious Orientations", Journal for the Scientific Study of Religion 10, 1971, pp. 357-365.
58 C. Y. Glock, "On the Study of Religious Commitment", in: Idem & R. Stark, Religion and
Society in Tension, Rand McNally, Chicago, 1965.

DE MENS ALS RELIGIEUS WEZEN

59

God der Schriften Of als transcendente af-godische machten); bij de
extrinsiek religieuze mens daarentegen is de pistische gerichtheid vooral
immanent van aard: zij wordt beheerst door logische, sociale, esthetische,
ethische en andere waarden.
Momenten in de religiositeit
De genoemde verschillen worden onderstreept door een nieuwe richting
in het godsdienstpsychologisch onderzoek sinds de jaren '70, vooral geëntameerd door Ralph W. Hood van de Universiteit van Tennessee. 59 Hij
ontdekte, dat intrinsiek religieuze personen van aanzienlijk méér "religieuze
[lees: pistische] ervaringen" melding maakten dan extrinsiek religieuze
personen. Daarnaast maakte hij onderscheid tussen "religieuze" en "mystieke" ervaringen. In dit laatste gaat het zogenaamd om ervaring van een soo rt
kosmische eenheid of van eenwording met het transcendente — lege
woorden, die hier gekoppeld worden aan niets anders dan bepaalde
emotionele beroeringen. Trouwens, we zullen ons algeméén hebben te
distantiëren van de hedendaagse subjectivistische ophemeling van de (in
wezen egocentrische) "ervaring", waarin het in feite slechts gaat om de emotionele en cognitieve begeleidingsverschijnselen van pistische acten, die
waarachtig christelijk kunnen zijn, maar evengoed vals, af-God-isch.
De godsdienstpsychologie heeft zich recentelijk veel met "religieuze" en
"mystieke" ervaringen beziggehouden en béide gecorreleerd met in trinsieke
religiositeit. Dit is ook begrijpelijk, aangezien het empirisch onderzoek wél
onderscheid kan maken tussen intrinsiek en extrinsiek "religieus" (lees:
pistisch) gedrag, maar niet tussen ware en valse religie. Zo zullen de gelovige
christen die in gemeenschap met de Christus der Schriften leeft, én de
mysticus die in de transcendente wereld occulte — door de Bijbel verboden ervaringen opdoet, 60 beiden als intrinsiek religieuze personen worden
aangemerkt, terwijl er vanuit schriftgetrouw standpunt een "hemelsbreed"
verschil tussen deze twee is. 61 In een christelijke an tropologie en psychologie
behoo rt dit fundamentele verschil in visie tot de geloofsuitgangspunten van
waaruit de wetenschapper werkt.
Afgezien van dit belangrijke verschil zijn de onderzoekingen van Hood in
zoverre belangwekkend dat hij is doorgestoten tot de kern van de zaak, die
verder niet wetenschappelijk analyseerbaar en conceptualiseerbaar is, maar
waarvan men zich, zoals gezegd, wel een wijsgerige idee kan vormen. Die
kern is dat de intrinsiek religieuze persoon in een levende relatie tot de
tr anscendente "wereld" staat. Even interessant zijn recente onderzoekingen
die een verband leggen tussen "psychisch welbevinden" (dat men ook weer
ge tr acht heeft operationeel te maken door middel van bepaalde schalen) en
59 R. W. Hood, "Psychological Strength and the Report of Intense Religious Experience",

Journal for the Scientific Study of Religion 13, 1974, pp. 65-71; Idem, "The Construction
and Preliminary Validation of a Measure of Reported Mystical Experience", Ibid. 14, 1975,
pp. 29-41; Idem, "Differentiated Triggering of Mystical Experience As a Function of Self
Actualization", Ibid. 18, 1977, pp. 264-270.
60 Vgl. bijv. Deut.18:9-14; 1 Tim.4:1v.
61 Zie mijn Het domein van de slang: Christelijk handboek voor occultisme en
mysticisme, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1988, 4e dr., vooral hst. II en V.
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intrinsieke dan wel extrinsieke religiositeit, dus niet meer ongenuanceerde
"godsdienstigheid" in het algemeen, zoals men vroeger trachtte te meten.
Hood 62 en later Hay & Morisy 63 vonden dat de aanwezigheid van religieuze
(lees: pistische) ervaringen (tevens implicerend: intrinsieke religiositeit)
positief gecorreleerd is met psychische gezondheid.
Dit resultaat mag met de nodige reserves bejegend worden. Ten eerste is
"psychische gezondheid" heel moeilijk te definiëren en ten tweede is het
afhankelijk van allerlei culturele factoren — en ten diepste van religieuze
grondmotieven — wat men eronder wenst te verstaan. Maar in ieder geval kan
men toch wel zeggen, dat deze en dergelijke resultaten een krachtig verweer
vormen tegen theorieën als van Freud en anderen, die "religiositeit" in
verband brengen met neurosen, schizofrenie of andere pathologische verschijnselen. Daarentegen zijn deze resultaten wel in harmonie met bijv. de
opvattingen van de humanistisch-psycholoog Maslow, die pistische
ervaringen niet als afwijkingen maar als top-ervaringen (peak experiences)
beschouwde en ze in direct verband bracht met de "self-actualization" van
de intrinsiek religieuze persoon. Deze termen benaderen we overigens ook
weer kritisch, omdat zij juist de mens zélf ("zelfverwerkelijking") en niet (zijn
relatie tot) God of het transcendente centraal stellen.
De mentale zwakheden van de extrinsiek religieuze persoon bestaan in het
algemeen in een sterke rigiditeit, een sterke neiging tot een "punitieve"
instelling — in de theologie spreekt men hier vaak van "wetticisme" — en egozwakte (een weinig staan voor de eigen overtuiging). Deze neiging tot een star
dogmatisme kan men niet zonder meer gelijkstellen met "conventionalisme".
Ook de intrinsiek religieuze persoon kan "conventioneel" zijn, maar is dat
dan op grond van pers66nlijke overtuiging, niet op grond van het
"groepsgeweten". Hij bezit dus een grotere flexibiliteit en hogere ego-sterkte.
Vooral kan men de volgende onderscheidingen maken: voor de extrinsiek
religieuze persoon is de pistische motivatie ondergeschikt aan andere (nietpistische, maar wel altijd religieus bepaalde!) motivaties in het leven, maar
voor de intrinsiek religieuze persoon is de pistische motivatie primair: hij/zij
streeft ernaar alle andere levensdimensies ermee in harmonie of onder het
beslag daarvan te brengen. Bovenal leeft hij harte-lijk in (en vanuit) een
ervaring van de relatie met het transcendente.
In de "religiositeit" of godsdienst(igheid) of vroomheid onderscheiden we
dus allereerst een supratemporeel moment: de innerlijke drijfkracht van het
menselijk Ik in positief 6f negatief antwoord op Gods Zelfopenbaring (deze
belangrijke toevoeging, die men in vrijwel alle godsdienstwetenschappelijke
verhandelingen mist, mag hier niet ontbreken). Deze Ikheid richt zich in de
transcendente concentratie op de ware of valse Oorsprong van heel de tem
porele ervaringshorizon.
Ten tweede onderscheiden we vele temporele momenten, waarin men —
wil men zich aansluiten bij enkele gangbare godsdienstpsychologische
indelingen — onder andere zou kunnen aanwijzen:
62 R. W. Hood, "Psychological Strength and the Report of Intense Religious Experience",
Journal for the Scientific Study of Religion 13, 1974, pp. 65-71.

63 D. Hay & A. Morisy, "Reports of Ecstatic, Paranormal, or Religious Experience in Great
Britain and the United States: A Comparison of Trends", Ibid. 17, 1978, pp. 255-268.
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(1) Intrinsieke religiositeit, d.i. in feite vroomheid: in de enkaptische
vervlechting van de pistische gedragingen met velerlei acten zijn de pistische
acten primair, alle andere acten, alle disposities, alle sectoren van het leven,
zijn aan deze pistische grondinstelling onderworpen en ermee in harmonie
gebracht.
Speciale kenmerken:
(a) pistische acten:
• een in het hart gegronde en op de (of : een vermeende) goddelijke openbaring gebaseerde "perceptie" van God; het betreft hier een perceptieve
analogie in de pistische modaliteit;
• een affectief "laden" van de pistische perceptie, hetzij in de zin van euforie,
vreugde, verhevenheid, harmonie, vrede, ontroering, hetzij van ontzag,
huiver, vrees, hetzij van een mengeling (afhankelijk van hoe men God kent
en van de eigen momentane hartsgesteldheid); hier wordt de pistische
ervaring enkaptisch vervlochten met sensitieve belevingen;
• een cognitief herkennen, erkennen en kennen van het van God
gepercipieerde; hier wordt de pistische ervaring enkaptisch vervlochten
met spiritieve belevingen, waartoe voorts o.a. behoren de creatieve wijze
waarop men met het van God gepercipieerde omgaat en conatieve
uitwerking daarvan in het praktische geloofsleven (eventueel ook in de
theologie).
N.B.: perceptie plus affectie, maar zonder veel cognitie is mysticisme;
cognitie zonder veel perceptie en affectie is dogmatisme.
(b) pistische disposities:
• weinig "autoritair" (= onderdanig, star-conventioneel, "law and order"mentaliteit, wettisch, dogmatisch);
• weinig "etno"-centrisch (= een superioriteitsgevoel t. a.v. de eigen "groep"
dat niet is ingegeven door een ware godsdienstige ove rtuiging én door
ware nederigheid);
• diep overtuigd van de eigen geloofsopvattingen, maar flexibel tegenover
andersdenkenden;
• een mentaal gezonde levensinstelling.
(2) "Committed' ("doorleefde") religieuze cognitie (dit type van "religiositeit"
is door Allen & Spilka 64 gecontrasteerd met het "consensual" ("conformistische"] type): de geloofsovertuiging speelt de centrale rol in alle aspecten
van het dagelijks leven; zij wordt vrijmoedig gepresenteerd tegenover andersdenkenden, niet star-dogmatisch; de gelovige staat ervoor open zich op
allerlei onderdelen in zijn geloofsovertuigingen te laten corrigeren; hij is niet
bang voor de confrontatie en de kritische zelf-evaluatie; zijn geloofsovertuigingen zijn duidelijk, samenhangend, weldoordacht, goed gedifferentieerd, niet beperkt tot bepaalde praktische noties, maar gefundeerd in
brede grond-overtuigingen.
(3) Hoog scorend in "vertikale religiositeit" (door Davidson 65 onderscheiden
64 Zie noot 42.
65 J.D. Davidson, "Religious Belief As an Independent Variable", Journal for the
Scientific Study of Religion 11, 1972, pp. 65-75; Idem, "Patterns of Belief at the
Denominational and Congregational Levels", Review of Religious Research 13, 1972, pp.
197-205; Idem, " Religious Belief As a Dependent Variable", Sociological Analysis 33, 1972,
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naast "horizontale religiositeit; zie punt (4)), d.w.z. (in geval van de christen):
een diep geloof in de persoonlijke, drie-ene, almachtige, alwetende en
alomtegenwoordige God van de Bijbel, een levende omgang met Hem in
Schri ftlezing, gebed en aanbidding, het verlangen om met toewijding Zijn wil
te doen, de vaste hoop op de eeuwige heerlijkheid met Hem.
(4) Hoog scorend in "horizontale religiositeit', d.w.z.: een diep verlangen om
voor de naaste het goede te zoeken, hem alle liefde te betuigen, en dit te uiten
in eerlijkheid, eerbetoon, hulpvaardigheid, zachtmoedigheid, nederigheid,
vriendelijkheid, steun, troost, bemoediging, enz.
(5)Volgens een indeling van Brown & Forgas 66 :
• meer individuele oriëntaties (verbonden met begrippen als gemoedsrust,
geloof, persoonlijke goedheid, levensdoel, ervaringen van God) dan
institutionele (begrippen als kerkinstituut, gezag, geestelijkheid, dogma,
ritueel, Bijbel);
• meer positieve evaluaties (verbonden met begrippen als levensdoel,
broederschap, het persoonlijke en onmiddellijke) dan negatieve
(begrippen als wraak, heiden, mythen, ritueel, het wettische en dogmatische);
• meer gericht op het religieus niet-tastbare (zoals leven-na-de-dood,
geheimenis, God als persoon, wonderen, het onwereldlijke, transcendente, mystieke) dan op het religieus (lees: pistisch) tastbare (zoals kerkinstituut, kerkelijk gezag, kerkbezoek, het wereldlijke).
Een dergelijke indeling is wel enigszins te gebruiken, hoewel de genoemde
begrippen gedeeltelijk de eigen religieuze vooroordelen van de onderzoekers verraden (zie bijv. t.a.v. de Bijbel, het mystieke, het kerkelijk gezag).
De drie "dimensies" kan men zich "loodrecht" op elkaar denken, zodat de
onderzochte ideeën kunnen worden ondergebracht in acht kwadranten
(vandaar de gedeeltelijke overlapping).
Het laatstgenoemde godsdienstpsychologische onderzoek, van Brown &
Forgas, biedt de zoveelste nieuwe "visie" op de religie in haar uiterst complexe temporele functioneren, en er zullen nog wel vele van zulke visies in de
literatuur volgen. Het blijkt inderdaad mogelijk en uitdagend onderzoek te
verrichten naar allerlei temporele uitingen van religie. Maar doorzicht in
diepere samenhangen wordt telkens gehinderd door een afgestemd-zijn op
allerlei onbijbelse (af-God-ische), innerlijk gebroken grondmotieven. Het is
mijn (v•ór-wijsgerige) geloofsovertuiging (a) dat het tot de onontbeerlijke
(g odsdienstfilosofische) uitgangspunten voor enige godsdienstwetenschap
behoo rt om zich eerst een zuivere wijsgerige idee vormen van het ha rt (of de
"ziel", de "psyche") van de mens en diens religieuze afhankelijkheidsrelatie
tot de Goddelijke Oorsprong, en (b) dat een dergelijke idee slechts
verworven kan worden bij het licht van Gods zelfopenbaring.

pp. 81-94.
ób L. B. Brown & J. P. Forgas, "The Structure of Religion: A Multidimensional Scaling of
Informal Elements", Journal for the Scientific Study of Religion 19, 1980, pp. 423-431.
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SUMMARY

The study of man's "religiosity" is of special interest for a Christian philosophical
anthropology, in which the idea of religion plays such a central role. We speak of the
phenomenon of religiosity, involving all the modal-temporal aspects of man's
pistical life, as distinct from religion. Religion as such is not a "phenomenon" but the
transcendent, supratemporal relationship of man with God or the idols, only
manifesting itself in the immanent, temporal forms of religiosity.
Several secular thinkers have been pioneers in what we would call the science of
religiosity. William James emphasized the distinction between religiosity as an
internal matter of the heart and religiosity as just an external form of behaviour. We
would say (in the case of, e.g., the Christian): true Christian religiosity based in a Godfearing heart and hypocrite Christian religiosity based in an idolatrous hearrt. Also in
false religions, we can encounter such a discrepancy between "central-internal"
(supratemporal, be it idolatrous) religion and "differentiated-external" religiosity,
manifesting itself in all the aspects of daily life.
Two depth-psychological thinkers. Freud and Jung, are striking examples of how
our thinking about religion is determined by our own ethos (the religious state of our
own heart). Freud saw religiosity only as a sublimation of the suppressed libido, and
the religious need as a neurotic desire to overcome the frustrations of life by means
of regression. These ideas must be viewed in the light of Freud's own religious youth
conflicts such as his Oedipus complex, and his strong anti-religious hatred. Similarly,
Jung's views of the archetype and the collective unconscious must be correlated with
his existential engagement in pure paganism, his personal anxieties and his religious
schizophrenia.
Such cases are illustrations of Dooyeweerd's view that all thinking proceed from
(the religious condition of) the heart. He argued that theoretical thought can only get
a proper view of its own absolute, supramodal and supratemporal concentration
point by way of human self-reflection. Such selfknowledge, however, is only
possible by the "ex-sistent" concentration of the selfhood upon the true, or a
pretended, absolute origin of all meaning, i.e., upon God or the idols. Religion is the
innate impulse of the selfhood towards this origin. Dooyeweerd's view implies that
theoretical thought, and therefore particularly some science of religiosity, is only
truly possible from the (central-religious!) insight in what true religion is, in the light
of God's Self-revelation. This is, of course, not a philosophical view but a confession
of faith framed in philosophical terms.
Such a formulation does not imply, however, that the idea of religion as such
could ever be expressed in conceptual terms. On the contrary, theoretical
knowledge of man, including his religion, is restricted to the temporal existential
form of man's life, including his religiosity. On the other hand, this conceptual
knowledge must be directed by a philosophical idea of the human heart and its
religion. Such an idea is from the outset determined by the personal religious
condition of the thinker's heart, as illustrated in the cases of Freud and Jung. The
investigator is never more in the grip of his religious ground-motive than when he
tries to make religion itself his field of investigation. For instance, the investigator
can study temporal "religious" phenomena but he cannot theoretically conceptualize
whether such phenomena rest in some transcendent reality. Whether he believes so
or not is determined by his own religion.
The science of religiosity is rather young. From the outset, it tried to define the
so-called "religious variable". In Dooyeweerd's terminology, we would ask in this
respect: in which sense do the pistical phenomena of human life (i.e., religiosity)
differ from, e.g., sensitive, social, aesthetical, or ethical phenomena? Here, we realise
that, in all these aspects, man necessarily and fully functions as a religious person.
Acts of religiosity are always religious in the central, supratemporal sense, although
they may be qualified by many different temporal modalities. "Religion" therefore
cannot be "measured" on the basis of pistical activities because such activities say
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little or nothing about the true ethos of the "religious" person, not even about, e.g.,
his mental health.
One central question is in which measure the views and practices of, e.g., a
Christian (or a humanist) are correlated with a heart that is truly in the grip of the
corresponding (Christian or humanist) ground-motive. We can therefore distinguish
between a form of religiosity in which "religious" views and actions (mainly) proceed
from the corresponding ethos, and a form in which the heart is (also) in the grip of
other central-religious influences. Such a distinction roughly corresponds with
Allport's distinction between "intrinsic" and "extrinsic" religiosity. One could say: in
the former, the ethos expresses itself extensively in the confessed "religion" or
ideology: in the latter, this expression is very limited. More explicity, for the
intrinsically religious person (read: the "pious" person), the God (or, god!) whom he
serves in his actions is also the true God (or, god) of his heart. In the case of the
Christian, the extrinsically religious person is largely or entirely in the grip of some
idolatrous-religious ethos.
Interestingly, it seems to be easily possible to psychologically describe the
extrinsically religious person, whereas this is virtually impossible in the case of the
intrinsically religious person. The "religious" actions of the former are pistically
qualified but they are encaptically interwoven with acts that are mainly sensitively,
socially, morally qualified, etc., because some idolatrously absolutized temporal
aspects have acquired a religious grip upon the heart. The intrinsically religious
person is directed upon pistical values because his life and ethos are dominated by
the (true or idolatrous!) relationship with the transcendent, whereas the pistical
directedness of the extrinsically religious person is mainly of an immanent nature.
In discussing several recent investigations in this paper, it is emphasized that the
science of religiosity is not able to differentiate between true and false religion, or
even between "religious" and "mystical" experiences. If the investigators try this,
both kinds of experiences are necessarily reduced to the emotional and cognitive
aspects of pistical acts. On the other hand, some modern investigations have yielded
interesting results such as the differences in mental health between the intrinsically
and the extrinsically religious person.
Further, some interesting aspects can be distinguished such as "religious
perception" (a perceptive analogy in the pistical modality), the sensitive "laden-ness"
of this perception, the encaptic interwovenness of the pistical experience with
"spiritive" (cognitive, creative and conative) acts. Several pistical dispositions in the
"pious" person (little authoritarian and ethnocentric flexibility towards other views,
mental health), a "committed" religious cognition (as opposed to a "consensual"
cognition), strong "vertical" (towards God) as well as "horizontal religiosity" (towards
the neighbour), more individual than institutional orientations, more positive than
negative evaluations, a directedness towards the pistically non-tangible. It should be
realised, however, that all such distinctions are limited to the temporal forms of
religiosity; there is no such thing as a science of religion in the strict sense.

KRITIEK VAN DR. J. D. DENGERINK
OP DE ANTROPOLOGIE
VAN H. DOOYEWEERD
A. T ROOST

In het vervolg van mijn kritische bespreking van Dengerinks boek 1 zou nu
zijn meningsverschil met Dooyeweerd over de wijsgerige tijdsbeschouwing
aan de orde zijn. Mijn uitvoerige weerlegging van Dengerinks kritiek op
Dooyeweerds idee van de kosmische tijd ging echter de ruimtelijke grenzen
voor deze bijdrage ver te buiten, zodat ik dit onderdeel moet laten vallen.
Daar staat tegenover dat Dr. W. J. Ouweneel in zijn in dit nummer opgenomen naschri ft , de kern van Dengerinks interpretatie van en kritiek op
Dooyeweerd, m.i. voortreffelijk hee ft beantwoord. Om de genoemde reden
moet dus een grondige analyse en bestrijding van Dengerinks alternatief: de
tijd als modaal aspect, achterwege blijven.
Antropologie

Zoals van een systematisch filosoof verwacht mocht worden, heeft
Dengerink aan zijn laatste en omvangrijkste hoofdstuk (88 blz.) een korte
encyclopedische paragraaf als inleiding tot zijn antropologie vooraf laten
gaan. Daarin komt de plaats en taak van de antropologie als deeldiscipline
binnen het geheel van de wijsbegee rte aan de orde. We hadden deze
paragraaf graag wat breder en dieper zien uitgewerkt. Maar we zijn dankbaar
voor de enkele grondgedachten die Dengerink hier in de lijn der reformatorische wijsbegeerte ontwikkelt. Zo betoogt hij terecht de noodzaak van
een wijsgerige an tr opologie met een wetenschappelijk karakter. Wel meen
ik dat een breder argumenterend betoog ten behoeve van die gedachte in
onze tijd actueel en bepaald niet overbodig zou zijn. Het zou ook sterker
kunnen zijn dan wat Dengerink nu deed: enige bijval betuigen aan acceptabele lossen uitspraken van Gehlen, Landmann, Bollnow en Hengstenberg.
Ten slotte geeft Dengerink dan een voorlopige definitie van wijsgerige
antropologie als de wetenschappelijke "bezinning van de mens op zijn eigen

existeren". Hoewel dat goed uit te leggen is, geef ik toch beslist de voorkeur
aan de veel ingetogener en duidelijker afgrenzende definitie van Dooyeweerd:
"structuur-analyse van de tijdelijke menselijke existentie". Al was het alleen
maar om het transcendent geheim van de mens te eerbiedigen en om het
wetenschappelijk karakter van de wijsgerige antropologie te beklemtonen
tegenover allerlei meditatieve "bezinning" en levensbeschouwelijke overpeinzingen — hoe waardevol die overigens ook kunnen zijn, vooral buiten de
wijsgerige sector.
We beperken ons nu, in overeenstemming met de bedoeling van dit
1 Deze bijdrage is tevens het slot van mijn `Kritische Studie' over het boek van J. D.
Dengerink De zin van de werkelijkheid, 1986. Het begin staat in de vorige jaargang van
Ph ilosoph ia Reformata 53, 1988, pp. 70-97.

Philosophia Reformata 54 (1989) 65 82
-
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speciale nummer van ons tijdschrift, tot een k ri tische bespreking van de
kritiek van Dengerink op Dooyeweerds antropologie, en van een gedeelte
van zijn eigen alternatief in dezen.
Transcenderen
Op blz.327 geeft Dengerink een heel goede weergave van Dooyeweerds
visie op het menselijk ha rt en zijn verhouding tot de tijdelijke menselijke
bestaanswijze. Terecht merkt hij op dat Dooyeweerd "aan de idee van
transcendentie een geheel eigen uitwerking" geeft. Onberispelijk weergeven
is echter nog geen bewijs van goed hebben verstaan. Al op de volgende
bladzijde ontspoort m.i. het betoog van Dengerink, wanneer hij de termen
transcendentie en existentie bij Dooyeweerd bespreekt. Dat de mens
volgens laatstgenoemde, zichzelf wat betreft zijn lichamelijke bestaanswijze
transcendee rt , wordt door Dengerink opgevat als "zichzelf te buiten en te
boven gaan". Hij stelt daar dan tegenover dat de mens nooit buiten zijn
kreatuurlijke grenzen kan treden. Daarom is hij van mening dat Dooyeweerds idee van transcendentie zichzelf fundamenteel ondermijnt en in strijd
is met een andere uitspraak van Dooyeweerd, nl. dat alleen de Archè zelf
alles, en daarmee ook de mens, te boven en te buiten gaat (328).
Het komt mij voor dat dit lapidaire misverstand veroorzaakt is doordat
Dengerink Dooyeweerds transcendentie-idee bij voorbaat en dogmatisch
afwijst vanuit zijn eigen immanentie-filosofische wijsbegeerte en dan,
vanwege zijn voor-filosofische geestverwantschap met Dooyeweerd maar
vlotweg spreekt over een innerlijk tegenstrijdige zelf-ondermijning van
Dooyeweerds filosofie. Ik vraag mij af: speelt hierin soms mee een voorop
gezette theologische idee van "transcendentie", waardoor deze term
uitsluitend voor God gebruikt kan worden? Deze traditionele theologische
opvatting heb ik ook al in mijn vorige bijdragee vermoed. Echter, het
menselijk transcenderen is bij Dooyeweerd nooit een treden buiten de
kreatuurlijke grenzen, zij is nooit buiten of boven de wet. Dat heeft nu juist te
maken met die door Dengerink zelf gesignaleerde "geheel eigen uitwerking"
die Dooyeweerd gee ft aan de idee van transcendentie. Maar waarom dan die
"eigen uitwerking" genegeerd en gesproken van tegenstrijdigheid met
Dooyeweerds erkenning dat alleen God de mens te boven en te buiten gaat?
Dit kan m.i. alleen nog vanuit Dengerinks eigen ontkenning van de transcendentie van het hart en daarmee zijn terugval in de "immanentie-filosofie" zoals
Dooyeweerd daarover spreekt op de eerste twee bladzijden van het
"voorwoord" van zijn hoofdwerk.
Het is m.i. ook schromelijk overdreven wanneer Dengerink stelt dat
Dooyeweerd "zelfs niet in verwijzende zin duidelijk (maakt) waarin dit
transcenderen bestaat". De gehele wijsbegee rt e van Dooyeweerd zegt het
echter overduidelijk: in het te boven gaan van alle tijdelijke verscheidenheid
in de eenheid van de centraal-religieuze "wortel".
De inzet van Dengerinks kritiek op de antropologie van Dooyeweerd
Na de inderdaad fundamentele positiekeuze van Dengerink tegenover
2

T.a.p. blz.73.
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Dooyeweerd in de Prolegomena, komt nu de antropologie als zodanig aan de
orde. Hij schrijft (332): "De eigenlijke structureel-wijsgerige problemen
beginnen voor mij bij Dooyeweerds beschouwingen over het menselijk
lichaam als enkaptisch structuurgeheel" en: "De centrale vraag is: in hoeverre
zijn de typische deelstructuren in de menselijke persoonlijkheid geïntegreerd? Anders uitgedrukt: in hoeverre en langs welke weg zijn zij
betrokken op het hart als het eigenlijke actie-centrum van de menselijke
persoonlijkheid?"
Het wordt uit de toelichting bij deze kritische vragen duidelijk dat
Dengerink van mening is dat de genoemde integratie bij Dooyeweerd niet, of
niet voldoende tot haar recht komt en dat "de typische deelstructuren" bij
hem niet rechtstreeks betrokken zijn op het actie-centrum. Hierbij teken ik
direct al aan dat Dengerink dan toch een uitzondering zal moeten maken
voor de actstructuur, omdat Dooyeweerd daarover nooit geschreven heeft
zonder voorop te stellen dat alle acten uitgaan van de menselijke persoonlijkheid die hij geconcentreerd ziet in het hart.
De conclusie van Dengerink is nu deze: "Gelet op het ontbreken van een
duidelijke idee van een concentratie-punt voor de gehele menselijke
existentie, kan ik mij niet onttrekken aan de overtuiging, dat in Dooyeweerds
antropologie op eigen wijze nog het gedachtengoed van Aristoteles
doorwerkt inzake de materie en de vegetatieve, de zintuiglijke en de
geestelijke ziel als samenstellende delen van het menselijk bestaan".
Onvoldoende integratie van de niet-normatieve aspecten en substructuren in
de mens als geheel?

Deze kritiek van Dengerink op Dooyeweerds visie is niet mals. Laatstgenoemde zou volgens hem de indruk wekken "dat het gevoelsleven ... van
nature chaotisch is, en door de rede (!) in het spoor moet worden gehouden.
Hoe moeten we ons hierin dan de rol van het hart als het eigenlijke actiecentrum van de mens denken? Staat dat in een dergelijke situatie geheel
buiten spel?" (333). Als voorbeeld noemt hij dit: "is een dri ftbui een autonoom gebeuren of is en blijft zij een driftbui van een persoonlijkheid met
zijn eigen Ik-heid, met ... verantwoordelijkheden en ... aansprakelijkheden?"
Dengerink vindt dat deze kritische vragen worden opgeroepen "doordat
Dooyeweerd het lichaam als enkaptisch structuurgeheel slechts ziet als een
vorm-totaliteit en niet als een innerlijke, d.w.z. in de wortel, samenhangend
geheel van onderling al-zijdig gerelateerde `deelstructuren"'. En deze z.i.
foutieve opvatting van Dooyeweerd zou dan weer het "gevolg (zijn) van een
niet voldoende doordenken en vruchtbaar maken van zijn eigen wijsgerige
theorie der modaliteiten met be trekking tot het menselijk bestaan". Daarbij
denkt Dengerink blijkbaar vooral aan de universaliteit der aspecten en aan de
concentratie-idee.
Geen of onvoldoende integratie in de verhouding tussen de actstructuur en
de andere substructuren van het lichaam?

Niet alleen de relatie tussen het ik en de lagere deelstructuren ziet
Dengerink in Dooyeweerds theorie als niet geïntegreerd, maar ook de relatie
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tussen de actstructuur en de andere substructuren van het lichaam, ziet hij bij
hem tekort komen. Steeds weer komt zijn kritiek hierop neer dat
genoemde relatie bij Dooyeweerd "slechts" een "in wezen uitwendige
vervlechting" is in wat niet meer is dan een "vorm-geheel". Dengerink meent
dan ook dat de "concentrische tendens, die Dooyeweerd in het algemeen in
de menselijke existentie constateert, blijkbaar niet doorwerkt in de
gedifferentieerde deelstructuren". En dan volgt weer de kern van zijn kritiek:
"Hij (Dooyeweerd) vertolkt namelijk niet de gedachte, dat ook deze (sc.
deelstructuren) rechtstreeks op het hart als het eigenlijk actie-centrum van de
mens be trokken zijn en daarin gecentreerd".
Consequente uitwerking van Dengerinks visie op modaliteiten en entiteiten
Alvorens deze kritiek op Dooyeweerds antropologie te beantwoorden in
het licht van Dengerinks nog te bespreken alternatief, moeten we opmerken
dat zijn zojuist weergegeven kritiek een consequente doorvoering laat zien
van zijn eigen versie van een modaliteiten- en entiteitenleer. Belangrijk daarin
zijn vooral twee opvattingen. Eerst de eigen opvatting over wat Dooyeweerd
noemde de "universaliteit-in-eigen-kring" der aspecten. Bij Dengerink is dat
niet zozeer een universaliteit in eigen kring als wel een originele alomtegenwoordigheid van elk aspect, krachtens afzonderlijke momenten in het
ene scheppingswoord. Z.i. fungeren dan ook alle concreta in alle aspecten
als subject en valt ook het verschil tussen niet- en wel normerende aspecten
weg. Voo rt s is elke modaliteit z. i. "rechts treeks" op de Schepper be tr okken,
en niet via hun concentratie in een boventijdelijk centrum als religieuze
wortel- of oorsprongseenheid. In het verlengde van deze opvattingen ligt
ook zijn bezwaar dat Dooyeweerds individualiteitsstructuren niet echt rekenschap kunnen geven van de integrale dingeenheid, en dat de enkaptische
vervlechtingen slechts uitwendige verbindingen zijn die geen integrale
continue eenheid constitueren. Zij zouden in het enkaptisch geheel slechts
een uitwendige vorm-eenheid formeren.
Antwoord op de eerste kritische vraag van Dengerink
De reeds volledig geciteerde "cen trale vraag" was deze: hoe en in hoeverre
zijn bij Dooyeweerd de typische deelstructuren in de menselijke persoonlijkheid geïntegreerd en hoe, en in hoeverre, zijn zij be trokken op het ha rt
als actie-centrum.
Het valt op dat Dengerink in zijn formuleringen van deze kritiek een
zekere escalatie laat optreden. Eerst zegt hij dat bij Dooyeweerd "de Ik-heid
het niet volledig (!) over de deelstructuren te zeggen heeft". Enkele regels
verder heeft hij de indruk "dat deze beschikkingsmacht een zeer beperkte (!)
is", nl. "mogelijk alleen (!) over de actstructuur" en ten slotte dat deze
beschikkingsmacht "op geen enkele wijze" (!) bestaat over de chemischfysische deelstructuur van het menselijk lichaam. Argument voor deze
kritiek lijkt te zijn gegeven in de uitspraak die onmiddellijk op het geciteerde
(waarbij de accentueringen van mij waren) volgt: "Alsof er geen reële

stofwisseling binnen het geheel van de menselijke existentie plaats vindt".
Aan het antwoord op deze eerste kritische vraag moet ik vooraf laten gaan
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het attenderen op een ietwat verborgen, wijl niet expliciet verwoord, en m.i.
onjuist uitgangspunt van Dengerinks wijsbegeerte, dat al in de formulering
van zijn kritische vraag openbaar wordt. De welwillende lezer zal
aanvankelijk geen noemenswaardig bezwaar hebben tegen de geciteerde
probleemstelling. Wellicht niet eens opmerken dat hier iets niet klopt. Bij
nauwkeuriger kennisname van het geheel van Dengerinks wijsbegee rte blijkt
evenwel dat de genoemde formulering verre van "onschuldig" is. De zaak die
hier in het geding is, is deze, of men, zoals Dooyeweerd, de tijdelijke
lichamelijke bestaanswijze vanuit de transcendente centrale worteleenheid
benade rt , dan wel zoals Dengerink doet, de menselijke eenheid benadert
vanuit de tijdelijke verscheidenheid en dan pas langs de weg van een sterke
nadruk op de kosmische concentratiewet (concentratietendens) komt tot de
idee der eenheid van de menselijke persoonlijkheid. Vandaar ook
Dengerinks veelvuldige formulering dat de modaliteiten fungeren tot in het
hart toe (o.a. 220). 3 Daarmee is de kosmische en kosmologische prioriteit
van het menselijk hart t.o.v. de tijdelijke functies theoretisch verwaarloosd.
Daaruit komen dan zulke onwezenlijke problemen op als de vraag in
hoeverre modaliteiten en entiteiten bij Dooyeweerd betrokken zijn op het
hart als actie-centrum. Ik volsta met één van de talloze citaten die hier
zouden kunnen worden gegeven: "De alzijdige tijdelijke existentie van den
mensch, zijn `lichaam' ... , is slechts van uit het boven-tijdelijk religieuze
centrum, de `ziel' of het `hart' ... te verstaan". (WdWIII, 628 = NC III, 784).
Hierbij speelt ook mee de m. i. extreme nadruk van Dengerink op de leer
der modaliteiten die door hem tot "de eigenlijke" bestaanswijzen van de
werkelijkheid (208) zijn gepromoveerd, als zijnde "volstrekt oorspronkelijke
manifestaties of vruchten van het ... scheppingswoord" (209, curs van mij).
Dit bleek echter te gaan ten koste van de tot systatische samenhang
integrerende werking van de kosmische tijd en van de eveneens integrerende
tijdsfiguren der entiteitsstructuren en enkaptische structuurgehelen. Door
zijn opvatting van de tijd als aspect, kan Dengerink geen open oog meer
houden voor het integrerend karakter der laatstgenoemde tijdsfiguren en
misduidt hij hun eenheid als "slechts een vorm-eenheid" in morfologische zin.
We komen hier in ander verband nog op terug.
Ons antwoord op vraag 1 kan nu als volgt worden samengevat. De
Dooyeweerdiaanse grondgedachte dat alle menselijke acten uitgaan van het
hart en zich voltrekken in de gehele lichamelijke existentie, en dat die
tijdelijke bestaansstructuren uitsluitend te verstaan zijn "vanuit het
boventijdelijk religieuze centrum", wordt door Dengerink niet voldoende
gehonoreerd. In het licht van deze grondgedachte is het niet zinvol eerst een
dualistische interpretatie van de in geding zijnde verhouding vast te houden
en in het verlengde daarvan te stellen dat de substructuren van het menselijk
lichaam niet "rechtstreeks" betrokken zijn op het hart als actie-centrum.
Deze kritiek treft haar doel niet. Dat door Dooyeweerd niet voldoende
3 Veelzeggend is ook de uitspraak op blz.262, in noot 47: " ... dat het zijn van de

modaliteiten niet noodzakelijkerwijs in haar gedifferentieerde gestalte ... opgaat. Veeleer
kan gesteld worden, dat de zin-volheid zonder de modaliteiten die in haar samenkomen
(convergeren, zich concentreren) zinloos is, zoals een mengdrank niets is zonder de
dranken waaruit hij is samengesteld ..."
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gebruik gemaakt zou zijn van zijn eigen concentratie-idee, is een gedachte die
bij Dengerink slechts kon opkomen omdat hij er geen rekening mee hield,
dat voor Dooyeweerd, anders dan bij hemzelf, die concentratie-dynamiek
niet oorspronkelijk uitgaat van de tijdelijke verscheidenheid, in casu: van de
modaliteiten zelf, die aldus tot een eenheid in een concentratie-punt zouden
"samenvloeien". Men denke aan zijn beeldspraak van de diverse dranken die
in een mengdrank bij elkaar komen. Bij Dooyeweerd daarentegen gaat die
kosmische concentratiebeweging juist uit van het concentratiepunt zelf.
"This act of concentration presupposes (!AT) a supra-temporal starting-point
in our consciousness". 4 Het feit dat de wijsgerige concentratie-idee
gewonnen is mede uit de analyse der tijdelijke werkelijkheid, zij het onder
leiding van een transcendentale grondidee, doet daar niets van af. Men zou
het zo kunnen formuleren: uit, door en tot het hart functioneert de gehele
tijdelijke menselijke existentie, en daarin is de mens het creatuurlijk beeld van
zijn Schepper. Ik vermoed dat Dooyeweerd dáárom haast altijd zo
nadrukkelijk schreef en sprak over het beeld-Gods zijn van de mens, welk
beeld z. i. `primair" of "centraal" gelegen was in het hart. 5

Antwoord op de tweede kritische vraag van Dengerink
De tweede kritische vraag ligt in het verlengde van de eerste: "Dooyeweerd
geeft aanleiding tot de veronderstelling, dat genoemde deelstructuren niet
alleen gekenmerkt zijn door een eigenwettelijkheid ... maar dat zij ook een
relatieve zelfstandigheid hebben, zowel ten opzichte van de actstructuur als
ten opzichte van de Ik-heid; dat er wel sprake is van inwoning, maar niet van
radicale assimilatie (!A.T.), met dien verstande dat de Ik-heid het niet volledig
over de deelstructuren te zeggen heeft"(332).
Dengerink interpretee rt die relatieve zelfstandigheid als "het ontbreken
van een duidelijke idee van een concentratiepunt voor de gehele menselijke
existentie ... "(333).
Mijn eerste tegenvraag is, waarom hij zich niet bezonnen heeft op dat
betrekkelijke van die "zelfstandigheid" der deelstructuren. Mijn tweede
tegenvraag is waar bij deze kritiek het grondbeginsel van de "soevereiniteit in
eigen kring" ook van de entiteiten binnen het enkaptisch structuurgeheel
tegenover elkaar, blijft. En mijn derde vraag: is die betrekkelijke
zelfstandigheid van bijv. het biotisch organisme, geen onweersprekelijk
ervaringsgegeven? Ik heb toch normaliter geen zeggenschap over mijn
bloedsomloop, over mijn gezichtsvermogen, over mijn haarvergrijzing of uitval, over mijn leverfuncties, enz.? Daarmee is niet gezegd dat die
zelfstandigheid der deelstructuren, zowel t.o.v. de ikheid als t.o.v. de andere
substructuren, een absolute is. Er voltrekt zich in ons fysisch, biotisch en
sensitieve leven heel veel waaraan we "wat kunnen doen". Dikwijls kunnen
we er wel degelijk invloed op uitoefenen, zowel ten goede als ten kwade.
Aanwijzingen voor een gezonde leefwijze en geneeskunde bv. bestaan niet
4 NCI p.31 note 1.
5 Bv. NCI pp. 55, 60, 174. Ook: "Het gesprek tussen Neo-Thomisme en de Wijsbegee rte der

wetsidee" in Bijdragen. Tijdschrift voor filosofie en theologie 27, 1966, p.39. En "De idee
der individualiteitsstructuur en het Thomistisch substantiebegrip" in Ph ilosoph Ia
Reformata 9, 1944, p.32-33. Of Reformatie en Scholastiek in de Wijsbegeerte, 1949, p. 31.
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voor niets. Daarom functioneert dat alles niet geheel buiten onze
verantwoordelijkheid om. Maar die betrekkelijkheid heft toch de
zelfstandigheid niet op. We kunnen lang niet alles wat we wel zouden willen.
Wanneer Dengerink hier echter spreekt over het ontbreken bij Dooyeweerd van een duidelijke idee van een concentratiepunt voor de gehele
menselijke existentie, dan vrees ik dat die onduidelijkheid niet zozeer aan
Dooyeweerd ligt, als wel aan Dengerinks eigen versie van de begrippen
concentratiepunt, integratie, modaliteit, entiteit en structuurgeheel. We gaan
ze nog even na.
Modale functies komen niet als zodanig bijeen in een concentratiepunt
zoals appelsap en peresap in een "dubbeldrank" gemengd zijn. In tegendeel.
Zij gaan van dat concentratiepunt ("starting-point") uit, (vgl. Dooyeweerds
beeld van de lichtbreking!) en dáárom vertonen zij, met name in het
menselijk "tot zichzelf komen", maar ook overigens, weer een concentratietendens — onder de gelding van de kosmische concentratie-wet. Bij een ook
maar enigszins dualistische interpretatie van de verhouding tussen hart en
functies, kan deze grondgedachte van Dooyeweerd niet meer verstaan
worden. Het opzichzelf wel bruikbare beeld van de modaliteiten als
elementaire bouwstenen van de tijdelijke werkelijkheid, kan ons ook op
sleeptouw nemen, zodat de kosmische prioriteit van het hart t.o.v. het
lichaam theoretisch in het gedrang komt.
Entiteitsstructuren en structuurgehelen zijn, als tijdsfiguren (!), per definitie
integrerend en coördinerend. Dat is echter niet een de souvereiniteit in eigen
kring opheffende "radicale assimilatie" zoals Dengerink zou willen zien, en
anderzijds ook niet een de integratie opheffende onordelijke aggregatie.
Ten slotte: radicale integratie in een "concentratiepunt' kan in de kosmologie en antropologie van Dooyeweerd inderdaad niet bereikt worden in een
benadering vanuit de temporele verscheidenheid, maar de laatste slechts
vanuit het supratemporele, de wortel- of "oorsprongseenheid".
Dengerink stelt in dit verband dat Dooyeweerd "de indruk wekt, dat
volgens hem het gevoelsleven juist niet zijn eigen wettelijkheid hee ft , maar
van nature chaotisch is, en door de rede (!) in het spoor moet worden
gehouden" (333).
Deze indruk is echter niet juist en vertolkt het omgekeerde van wat
Dooyeweerd letterlijk zegt. Dengerink geeft eerst de opvatting van Dooyeweerd in diens elfde antropologische stelling onvolledig weer, vervolgens
interpreteert hij onjuist en trekt dan ook nog een conclusie die het uitdrukkelijk uitgangspunt voor de antropologie van Dooyeweerd vierkant
weerspreekt. We gaan het in detail na.
a. Uitgangspunt. Aan Dooyeweerds antropologie "ligt ten grondslag de ...
idee van ... ziel als integrale religieuze wortel van het hele tijdelijke menselijk
bestaan': 6 De cursivering is van Dooyeweerd zelf. Maar met het oog op
Dengerinks twijfels daarbij zou ik een tweede streep willen zetten onder
"hele'.
b. Eigenwettelijkheid. Dengerink onderstreept in zijn uitspraak de "wettelijkheid" in tegenstelling tegenover chaotisch. Evenwel, het gaat in deze
6 Antropologische Stellingen nr.IX.
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discussie om de relatie tussen entiteitsstructuren onderling, en hoe men die
relatie ook ziet, de sensitive entitaire deelstructuur is reeds als zodanig niet
chaotisch, maar heeft als integrerende en coördinerende structuur een eigenwettelijkheid.
c. Leiding en beheersing. Maar ook als deel- of substructuur staat de
sensitiviteit normaliter onder de normatieve leiding en beheersing van de
actstructuur. Zij moet niet door "de rede" in het spoor gehouden worden,
zoals Dengerink ten onrechte met zijn uitroepteken suggereeert. Men leze
nogmaals de tweede alinea van Dooyeweerds elfde ste ll ing: "De enkaptische
opbouw van dit lichaam brengt met zich, dat naarmate (!) (Dengerink liet dit
weg uit zijn weergave) de hoogste structuur tijdelijk in haar leidende rol (!) in
het structuurgeheel (!) buiten werking treedt, de lagere zich in haar
eigenwettelijkheid (!) ook naar buiten zullen openbaren (vgl. b.v. de tijdelijke
overheersching (!) van de instinctieve levensdri ften bij tijdelijke terzijdestelling van alle redelijke overlegging)". Ik plaatste een ui troepteken bij al die
elementen uit de geciteerde stelling die Dengerink niet tot hun recht doet
komen. Hij stelt nu echter de volgende kritische vraag: "Hoe moeten we
hierin dan de rol van het menselijk ha rt als het eigenlijke actie-centrum van de
mens denken? Staat dat in een dergelijke situatie geheel buiten spel?"
In deze kritische vraag is m.i. vergeten dat (volgens Dooyeweerd):
a. de gehele actstructuur (niet "de rede"), waarin o.a. ook de "redelijke
overlegging" zich afspeelt, de leidende rol in het structuurgeheel heeft èn
behoort te hebben;
b. de interne "soevereiniteit in eigen kring" der deelstructuren binnen het
integrale enkaptische structuur-geheel behouden blijft. Niet alleen tegenover
hun integrale worteleenheid (wat nog geen dualisme inhoudt, maar wel
verschil, vgl. een wi tte lichtstraal met haar prismatische gebrokenheid) blij ft
die "intern-tijdelijke" soevereiniteit in stand, maar ook bv. in de biotische en
psychische structuren tegenover de actstructuur:
c. deze soevereiniteit in eigen kring der deelstructuren niet in mindering
komt op de vóór-onderstelde aard van die substructuren, die zich manifesteert in nauwe coördinatie van Alle actfuncties (ook de beneden-logische) en
in hun concen trische betrokkenheid op de ikheid (vgl. ook Stelling XXIV);
d. de eigenwettelijkheid der lagere substructuren, zowel tegenover de
actstructuur als tegenover de ikheid, een betrekkelijke is, geen absolute, maar
in die betrekkelijkheid dan toch eigen-wettelijk, niet chaotisch;
e. er abnormale verschijnselen en ziekten zijn, zoals bv. schizofrenie, waarin
zich het verschijnsel voordoet dat "de patiënt niet meer in staat is zijn
gedesintegreerde actieven op zijn ikheid te betrekken" (Stelling XXIV);
f. de ikheid nergens "buiten spel" staat en dat er dáárom sprake kan zijn van
ziekte, of abnormaliteit, of ook van een vroege ontwikkelingsfase, wanneer
men zijn acten nog niet kan betrekken op zijn ikheid.
In het licht van deze opvattingen van Dooyeweerd kan een dri ftbui gezien
worden als een randgeval van normaliteit, dat soms wel, soms niet, soms
slechts ten dele toerekenbaar is, al naar gelang het hele plaatje van de betrokken persoon en zijn situatie er uit ziet. Zoals ook de naieve ervaring hier
hypertrofiërend kan spreken over een moment waarop iemand "geheel
buiten zichzelf' is.
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Bewustzijnsfuncties
De laatste paragraaf van Dengerinks boek (6.5) bevat zijn positieve
ontwikkeling van de antropologie, onder de titel: enkele conclusies.
Inderdaad trekt hij hier de lijnen van zijn eigen kosmologische structuurtheorie door naar de antropologie. Hij begint met een korte beschouwing
over zijn geloofsuitgangspunt (335) inzake de mens met zijn centrale positie
in de kosmos, als beelddrager van God. Het is m.i. een levensbeschouwelijk
getuigenis waarmee ik van harte kan instemmen. Alleen vind ik het wat
onvoorzichtig en haast wat overmoedig klinken, wanneer hij stelt dat deze
"geestelijk-religieuze positiekeuze en vooronderstelling" ... "onontkoombaar
zal doorwerken in de nu volgende wijsgerig-antropologische beschouwingen
en mij daar voortdurend als een ook in wetenschappelijk opzicht betrouwbaar baken dienen" (335, cursief van mij).
Dan volgt een stuk over "bewustzijnsfuncties". Dengerink is van mening
dat alle modaliteiten als menselijke bestaansfuncties ook "bewustzijn- en
ervaringsfuncties" zijn (335,336). Onder bewustzijnsfuncties van de mens
verstaat hij "niets anders dan typische manifestaties van de modaliteiten als
fundamentele en universele zijnswijzen van de werkelijkheid ..." (336). Zij zijn
dus niet beperkt tot bepaalde zgn. geestelijke functies. Ook het getalsmatige,
ruimtelijke, kinematische, energetische en vitale maakt er deel van uit "en dat
in directe zin, d.w.z. niet eerst via een zogenaamd zintuiglijke ervaring of
objectivering".
Merkwaardig vind ik het dat Dengerink bij deze beschrijving van het
bewust-zijn geen melding maakt van de betrokkenheid der functies op de
ikheid, c.q. op het zelfbewustzijn. Wellicht is dat even vergeten, want hij zal
dit zeker niet ontkennen. Ik noem het alleen even in verband met wat later
volgt.
We constateren dus een nogal opvallende afwijking van ons dagelijks
spraakgebruik. Dat de mens ervaart dat hij zelf ook in de pre-logische
aspecten functionee rt is toch iets anders dan dat die "vroegere" aspecten als
zodanig bewustzijn-functies zijn, vooral als men dan niet vergeet dat functies
als zodanig niet zonder meer ident zijn met modaliteiten. Om een voorbeeld
te noemen: als ik mij bewust ben van mijn eigen ruimtelijkheid, dan is die
ruimtelijkheid als zodanig nog geen subjectieve bewustzijnsfunctie, maar
object van o.a. mijn kennisfuncties, en, als ruimtelijk functioneren, alleen
typisch-eigen en actueel (!) aan één van mijn geobjectiveerde deelstructuren,
ni. aan mijn organische lichamelijkheid. Zó nl. via mijn biotisch organisme en
in die zin indirect, is die modale functie ook mij-eigen. Daarmee is zij niet
minder "essentieel" geworden, zoals Dengerink suggeree rt (336).
Voor mijn besef hangt de term "bewustzijn" ook etymologisch, samen
met weten. En al weet men dat wij ook functioneren in de zgn. natuuraspecten, en al ervaren wij onze functies in die aspecten als "mij-eigen", toch
blijven die functies dan objecten van onze wetende en (er)kennende ervaring,
die gefundeerd is in o.a. logische onderscheidingsacten. Onze pre-logische
subjectsfuncties zijn als zodanig geen subjectieve kennis- of bewustzijnsfuncties.
Trouwens, als Dengerinks gedachte dat alle concreta in alle modaliteiten als
(mogelijke) subjecten fungeren juist zou zijn, dan zouden volgens die
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gedachte ook mineralen en planten die "bewustzijns- en ervaringsfuncties"
moeten hebben. Wat mij niet alleen vanuit de "naieve ervaring" ongerijmd
voorkomt, maar eveneens theoretisch, omdat zij een transcendente ikheid als
centraal uitgangs- en betrekkingspunt missen. Het blijft bij mij dus op
weerstand stuiten alle modaliteiten en ervaringsfuncties zonder onderscheid
subjectieve bewustzijns-functies te noemen.
Het is duidelijk dat Dengerink hier de lijn doortrekt van zijn eigen
modaliteitenleer. Ten overvloede herinnert hij er aan: "We zagen het: modale
aspecten zijn gekenmerkt door hun universaliteit, hetgeen inhoudt,. dat zij
zich overal presenteren en doen gelden". Deze, wat ik nu maar noem alomtegenwoordigheid van elk aspect, is, zoals in ander verband al opgemerkt,
niet te verwarren met de modale universaliteit-in-eigen-kring van Dooyeweerd, ondanks het feit dat Dengerink dat "in eigen kring" ook éénmaal
noemt en dan zelfs onderstreept (215). Het verschil is niet gering. Want m.i.
zijn de analogieën bij Dengerink geen echte analogieen meer, in de zin van
gelijkenissen en verwijzingen, maar "weerspiegelingen". Merkwaardigerwijze
zijn bij hem die weerspiegelingen wel onderscheiden van het weerspiegelde
(212), maar het verschil, dat inderdaad eigen is aan het begrip analogie,
functionee rt verder nergens in zijn beschouwingen. Het wordt bij hem m.i.
opgeheven door de "oorspronkelijke universaliteit" als wezenlijk kenmerk
van elke modaliteit. Daardoor worden de analogieën m.i. in feite meer
mengsels waarin modaliteiten zich zouden "differentiëren" (?212), dan echte
analogiën.
Ook de eerder al kritisch besproken idee van concentratie der modaliteiten (nu ook bewustzijnsfuncties) wordt door Dengerink nogmaals naar
voren gebracht; nu in antropologisch verband. Ook nu missen wij bij zijn
voorstelling van hun "samenvloeien" in het centrum (vgl. het beeld van de
mengdrank), van hun aldus zelfs "vormen" of "constitueren" van dat centrum,
en van hun "meefunctioneren tot in het centrum", de doorwerking van de
soms ook door Dengerink aanvaarde idee van het centrum als bron of
uitgang. Dat beide visies van Dengerink hier los na en naast elkaar staan (336),
wijst opnieuw naar een zekere mate van verzelfstandiging en overaccentuering van de (d.w.z. van zijn) leer der modaliteiten als de "elementaire
en universele" bouwstenen of oermomenten, en als "de eigenlijke bestaanswijzen" van alle verschijnselen in de werkelijkheid. Daarmee wijst genoemd
feit ook op een verzelfstandiging van de concentratietendens ten opzichte
van haar "starting-point". Maar des te meer is het bevreemdend dat
Dengerink als kritiek op Dooyeweerd naar voren brengt dat bij laatstgenoemde de integratie van de lichamelijke deelstructuren in de ikheid, en de
betrokkenheid van die deelstructuren op de ikheid, onvoldoende duidelijk is,
of zelfs niet waar gemaakt is.

Een dubbel centrum "van en voor" menselijke activiteit (336)?
Na een voortreffelijke alinea over de positie en functie van het menselijk
hart t.o.v. de menselijk leven, stelt Dengerink dat de mens meer is dan een
verzameling van in het hart geconcentreerde modaliteiten of bewustzijnsfuncties. Hij doelt nu op de dieptelaag van het ethos. Uiteraard tot mijn
voldoening, sluit hij zich daarbij (zij het gedeeltelijk) aan bij mijn schets
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daarvan. Toch is zijn betoog ter zake voor mij nogal onduidelijk.
Terecht waarschuwt Dengerink ervoor dat hart, ethos en bewustzijnsfuncties geen "drie te localiseren eenheden" zijn. Maar zijn argumentatie voor
die stelling brengt toch een verschillend verstaan van wat ethos is, aan het
licht. In elk geval ook een onvoldoende verdisconteren van het verschil
tussen continue werkelijkheid en (de resultaten van) uiteenstellende
theoretische analyse. Dat genoemde driedeling onjuist is, zou nl. duidelijk zijn
"uit het feit, dat de bewustzijnsfuncties ... tot in het ethos en tot in het ha rt
van de mens functioneren" (337). Ik val nu niet meer over laatstgebruikte
formulering die desnoods, en opzichzelf, nog verdedigd zou kunnen worden,
maar ik moet opmerken dat de door Dengerink terecht erkende "volstrekt
ongedeelde en ondeelbare" "continue eenheid" van hart, ethos en functies,
niet de theoretische onderscheiding daartussen uitsluit. Deze onderscheiding
slaat op een reële geleding in die éne, continue werkelijkheid. En dan komt
het er op aan in een structuuranalyse deze geabstraheerde geledingen, nadat
zij geïdentificeerd zijn, toch in hun onderlinge verhouding te schetsen, zoals
Dengerink zelf dat ook doet.
Maar hoe? Hij stelt dat "het ha rt en het religieus ethos in hun continue
verbondenheid en eenheid ... het geestelijke, nog ongedifferentieerde actiecentrum ... " zijn (337). Dit nu lijkt me niet juist. Hoe is dat "ongedifferentieerd" te rijmen met "verbondenheid"? En hoe is die "verbondenheid" te rijmen met het adjectief "continu"? Dat zijn toch contradicties? Maar
ook lezen we dat hart en ethos èn bewustzijnsfuncties "met elkaar" een
"continue eenheid" vormen (t.a.p.). Het is duidelijk dat "eenheid" in dit
betoog geen transcendente eenheid of identiteit kan zijn, maar iets dat niet
meer is dan verbondenheid, hoe in tr insiek ook, van een meervoudigheid.
D.w.z. dat er s trikt genomen geen continuïteit of identiteit is.
Het kan wel niet anders of deze gedachtengang van Dengerink moet
samenhangen met zijn opvatting van een toch gedifferentieerde "eenheid en
verbondenheid" van de modale functies in het hart, in de worteleenheid. "In
haar vinden we elke modaliteit ... in een geconcen treerde gestalte terug" (210,
vgl. ook 262 noot 47). Dat de modale functies niets zijn zonder het centrum
vanwaar zij uitgaan, interpretee rt Dengerink ten onrechte zo, dat zij dus ook
niet opgaan in hun "gedifferentieerde gestalte", maar als modaliteiten (of
althans naar hun kernen) fungeren "tot in" het hart, "zoals een mengdrank
niets is zonder de dranken waaruit hij is samengesteld" (262).
Dit is dus een beslist andere opvatting van het concentratiepunt dan die
van Dooyeweerd die stelt dat het geen zin hee ft ("no sense") in de volheid van
het ha rt toch van modaliteiten te spreken, omdat zij daar samenvallen in een
"radical unity", of ervaren worden "in identity". 7 Daarin is met be trekking tot
de modaliteiten geen onderscheiding, noch verbondenheid mogelijk. Daarin
is (nogmaals: met be trekking tot de modaliteiten) alleen ongedifferentieerde,
idente eenheid, die volgens Dooyeweerd dan ook "boven" de tijdelijke zinbreking in modaliteiten "gelegen" is. Daar is dus ook geen "mengsel" of
"verzameling"
" ... eerst
g van
(33 ,"samenvloeiende"
339) modaliteiten !die
met elkaar de werkelijkheid in haar eenheid en volheid constitueren ... " (211).
7 NCI p. 106 en II p. 480.
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De kosmische concentratie-idee is niet zozeer van toepassing op de
modaliteiten als zodanig, maar primair op actuele bewustzijnsfuncties en
acten, waarin het menselijk leven, vooral in de praktische zelfbezinning, maar
in het algemeen ook in zijn convergerende levensrichting, alles vanuit de
ikheid ook weer betrekt op die ikheid als persoonscentrum. Via de "lagere"
deelstructuren en hun enkapsis in het menselijk lichaam, zijn ook die
"vroegere" aspecten in dit kosmisch concentratieproces begrepen, m.a.w.
niet rechtstreeks en niet als zodanig, d.w.z. als abstracte zijnswijzen. " ...
mundus in corde nostro", zou Dooyeweerd zeggen.
De theoretische onderscheiding nu van hart als echte eenheid, en van
ethos als "tijdelijke" dieptelaag in de actstructuur, d.w.z. in en van modale en
typische structuren, blijft m.i. noodzakelijk. Het lijkt mij verwarrend het
ethos tot het eenheidscentrum te rekenen tesamen met het hart . En dat nog
wel met hetzelfde argument dat ook toegepast wordt door Dengerink op de
modale functies, nl. omdat er een kosmische integrale samenhang tussen al
het genoemde is.
De actstructuur en de vermogensleer (338)
De in brede kring filosofisch erkende flexibiliteit van het menselijk leven
houdt volgens Dengerink direct verband "met het feit, dat de mens beschikt
over een groot aantal basis- of act-vermogens, die telkens op verschillende
wijze kunnen worden ingezet".
In dit gedeelte van Dengerinks boek zie ik een m.i. wezenlijke aanvulling
en verbetering op bepaalde punten, van Dooyeweerds theorie over de
actstructuur. Wel heb ik er mijn vragen bij en ook is niet alles mij geheel
duidelijk, maar voorop plaats ik de winst die hier m.i. geboekt kan worden.
Dengerink introduceert nl. weer een soort vermogensleer, ondanks de
gangbare trends in de psychologie, die over het algemeen niets meer weten
wil van een "leer der zielsvermogens". Ook Dooyeweerd sprak slechts een
enkele keer, eveneens in afwerende zin, van de "vermogenspsychologie".
Het komt er voor ons echter op aan hoe het, ook m.i. onloochenbare
gegeven van "vermogens" geïnterpreteerd wordt. Met name in verhouding
tot (a) de modale aspecten als zodanig; (b) de modale functies of (bij
Dengerink) bewustzijnsfuncties als "typische" (!) manifestaties van de
modaliteiten; (c) de actstructuur; (d) de concrete acten en handelingen; (e) de
menselijke persoonlijkheid in haar totaliteit.
Voor mij is het dan ook de vraag: beoogt en impliceert Dooyeweerds
modaliteitenleer niet in principe hetzelfde als de traditionele concepties van
een vermogensleer, nl. het systematisch interpreteren van bepaalde gegevens
in het menselijk leven. Maar dan wel veel genuanceerder en eventueel nog
niet gecompliceerd genoeg.
Hoewel mij nog niet alles even helder is geworden, wil ik toch trachten
Dengerinks betoog over een en ander ko rt samen te vatten.
Wat zijn vermogens?
Om inzicht te krijgen in de structurele verscheidenheid en complexiteit
van het menselijk handelen, wil Dengerink, m.i. terecht, inzetten bij de
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modale aspecten. Opvallend is dat hij dan vervolgens wel alle kernnoties van
Dooyeweerds wijsbegeerte hantee rt , maar niet meer spreekt over de door
hem eerder (333) afgewezen idee inzake "drie grondrichtingen" in de actstructuur. Dat is jammer, omdat deze idee mede behoort tot Dooyeweerds
alternatief tegenover "de vermogenspsychologie", en omdat er m. i. toch iets
inzit dat Dengerink in zijn visie meegenomen hee ft .
De vermogens, ook actvermogens genoemd, zijn volgens Dengerink geen
modaliteiten maar entiteiten. D.w.z. zij fungeren in alle modaliteiten. Deze
zijn gecoördineerd en geïntegreerd in een entiteitsstructuur, waarin één
modaliteit de kwalificerende leiding heeft over de andere: "elk vermogen is
op een eigen wijze door een bepaalde bewustzijnsfunctie gekwalificeerd".
Voorts noemt Dengerink deze vermogens ook deelstructuren van het
menselijk lichaam (339).
Op de vraag hoeveel of welke vermogens de mens heeft, krijgen we het
antwoord "dat er evenveel vermogens zijn als bewustzijnsfuncties", waarbij
we ons herinneren dat al de modaliteiten bij Dengerink ook bewustzijnsfuncties genoemd kunnen worden. Als voorbeelden van vermogens noemt
hij daarom o.a. liefhebben, geloven, recht doen, vrede of harmonie stichten,
vruchtdragen, willen, namen geven, macht uitoefenen, redeneren, kracht
zetten, kwantificeren, tijdbesteden (339).
Discussie

Eén der vragen die hier rijzen, is voor mij: hoe verhouden deze, z.i.
minstens zestien, entitaire deelstructuren van het menselijke lichaam zich tot
de vier door Dooyeweerd genoemde, ook door Dengerink overgenomen,
deelstructuren en met name hoe is dan de relatie tussen vermogens en de
actstructuur?
Aan deze vraag gaat systematisch gezien de volgende nog vooraf: wanneer
"vermogen" echt een vermogen-tot blijft, en niet een act of handeling zelf,
dus alleen een kunnen, een mogelijkheid-tot-gekwalificeerde acten/handelingen, zijn dan de transcendentale mogelijkheden van alle typen van
acten/handelingen niet reeds gegeven in de modaliteiten als zodanig? Ook al
is er dan nog een apart vermogensbegrip nodig, moet dat dan niet in eerste
instantie in het kader van de modaliteitenleer worden geplaatst? M. a.w. zijn
de modaliteiten zelf, althans de genormeerde aspecten, niet primair te
verstaan als "vermogens"? Al moet er dan ook nog meer gezegd worden.
Deze vraag komt te sterker op ons af wanneer we bij Dengerink de
voorbeelden zien die hij geeft van "volwaardige vermogens" en die we zojuist
geciteerd hebben. Hoewel die vermogens door hem zijn aangeduid met
werk-woorden die de gedachte oproepen aan concrete activiteiten, toch zijn
die aanduidingen kennelijk bedoeld als "vermogens", omdat hij ze ook
actvermogens noemt, en ze daarmee onderscheidt van concrete activiteiten.
Bovendien blijkt dat hieruit, dat Dengerink in zijn vermogensleer tevens wil
meenemen wat Thomas "bovennatuurlijk geloofsvermogen" noemde en wat
Kant (o.a. redelijke) kwaliteiten noemt (338).
De vraag is dus: waarom kan Dengerink de vermogens zien als entiteiten
(die niet acten of handelingen zijn) en niet gewoon als modaliteiten? Daarbij
voeg ik dan de vraag: wat heeft Dooyeweerd ontdekt, toen hij drie grond-

78

A.

TROOST

richtingen in de actstructuur zag, die niet verstaan mochten worden als
vermogens in traditionele zin en die hij kennelijk nodig meende te hebben
om rekenschap te kunnen geven van verschijnselen die niet gewoon als
modaliteiten gezien konden worden?
Modaliteiten en functies
Om tot een bevredigend antwoord te komen, zowel aan Dengerink alsook
ten overstaan van Dooyeweerd, moet hier eerst gewezen worden op een
verschil dat vaak verwaarloosd wordt. Men behoe ft het zeker niet met een
soort taalkundig purisme altijd scherp uiteen te houden, maar als het er op
aan komt, en dat is m.i. in het onderhavige probleem het geval, dan moet
men het verschil tussen modaliteit als zijnswijze en modale functie wel
honoreren. Dengerink doet dat vermoedelijk ook, wanneer hij bij herhaling
van de bewustzijnsfuncties zegt dat zij "niet anders (zijn) dan typische
manifestaties van de modaliteiten als fundamentele en universele zijnswijzen
" (2 maal op 336, ook 337). Indien het door mij onderstreepte woord
"typische", bij Dengerink, evenals in het taalgebruik van Dooyeweerd, bewust
duidt op een gespecificeerde verscheidenheid binnen een modaliteit of binnen
de door haar gekwalificeerde entiteiten, dan is Of de zojuist geciteerde
begripsbepaling van bewustzijnsfuncties. Of de identificering van
modaliteiten en bewustzijnsfuncties (335/336), strikt genomen onjuist.
Echter, een nadere verklaring van dat "typische" ontbreekt bij Dengerink.
...

Modale typiciteit
Terug naar het gestelde probleem: waarom zijn de vermogens iets anders
dan, of althans niet te identificeren met modale zijnswijzen als zodanig?
Zowel Dooyeweerd als Dengerink hebben m.i. iets reëels gezien, maar
hebben dat verschillend geïnterpreteerd. Dengerink ziet er entitaire
vermogens in, Dooyeweerd: grondrichtingen in en van de actstructuur.
Zelf meen ik dat zij beiden o. a. het verschijnsel op het oog hadden van een
zekere typiciteit binnen het modale kader, en wel datgene wat Dooyeweerd
besproken heeft onder de titel "modale individualiteit" 8 en wat met Strauss
wellicht duidelijker benoemd kan worden als modale specificiteit. 9
We zullen dat nu tegenover Dooyeweerds idee der drie grondrichtingen
niet nader uitwerken, maar tegenover Dengerinks opvatting van de
vermogens als entiteiten, zou ik willen zeggen: wel begrijpelijk, maar wellicht
niet juist. Want het vermogen-tot allerlei concrete, modaal gekwalificeerde
activiteiten (acten, handelingen c.q. nalatigheden) is binnen die kwalificerende
modaliteit zelf, als menselijke bestaanswijze, gegeven in een zekere modale
typiciteit of specificiteit die gericht is op diverse concrete entitaire typen van
modaal gelijk gekwalificeerde activiteiten.
Een voorbeeld. Economisch alert zijn, produceren of inkopen, economisch organiseren, reclame maken, verkopen en winstbesteden zijn allemaal
economisch gekwalificeerde activiteiten, die een gemeenschappelijk
8 NC

II pp. 414-426.

9 D. F. M. Strauss, "Individuality and universality in reformational philosophy" in

Reformational Forum I, 1, 1983, pp. 33-34.
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vermogen tot economisch gekwalificeerd bezig zijn manifesteren. Dit
economisch vermogen als zodanig is (a) transcendentaal, in de zin van eigen
aan alle mensen, het menszijn mede constituerend, dus niet slechts een
individuele capaciteit die aan iemand anders bij wie dit niet ontwikkeld is,
geheel vreemd kan zijn; (b) gespecificeerd gericht op (en in concreto deel
van) diverse concrete activiteiten; het kan daarin verschillend zwak of sterk
ontwikkeld zijn; (c) daarom niet puur modaal te verstaan en evenmin entitair;
het is m.i. duidelijk een verbindingsfiguur daartussen, nl. de bovengenoemde
modale specificiteit.
Hoewel daarmee nog niet alles gezegd is 10 meen ik zo aan het verschijnsel
"vermogens" beter en eenvoudiger recht te kunnen doen dan wanneer we
het opvatten als een entiteit (met zijn gecompliceerde structuur). Bovendien,
maar dat nu ter zijde, wordt de visie op de vermogens nu ook veel gedifferentieerder dan wanneer ze ingepast moeten worden in het schema der
"drie grondrichtingen" van Dooyeweerd. Met Dengerink zijn we het eens dat
zo ook het fundamenteel karakter der (althans normatieve) modaliteiten als
zijns-wijzen van het menselijk leven beter gehonoreerd wordt.
Maar dan moet er wel, zoals reeds opgemerkt, nog meer gezegd worden.
De modale typiciteit ontmoeten we, wanneer we vanuit de dimensie der
modaliteiten kijken in de richting van de horizon der entiteiten. We moeten
echter ook in convergerende richting de andere kant opkijken. Zowel
Dengerink als Dooyeweerd hebben gezien dat men ook moet afsteken naar
de diepte en naar de innerlijkheid, zodat we de eerst besproken blikrichting
die naaar de oppervlakte en de uiterlijkheid kunnen noemen.
Dooyeweerd en Dengerink hebben gezien dat in de diepere lagen of
voedingsbodems van de menselijke activiteiten iets zichtbaar wordt van het
kosmisch concentratieproces in de menselijke persoon, een verdieping en
verdichting in de richting van het hart als "diepste" en idente levensbron, als
"persoonscentrum". Deze concentratie en verdieping is niet duidelijk te
maken met behulp van de theorieën die de samenhang der modaliteiten
uitsluitend aanwijzen in analogieën en entiteiten. Met het oog op het
verschijnsel der intuïtie heeft Dooyeweerd daartoe een nieuwe transcendentale categorie ingevoerd, nl. die ener "intermodale dieptelaag" in en
van de kosmische tijd. M. i. dienen wij ook dáárbij aan te knopen om het
fenomeen "vermogen" recht te kunnen doen. Ook intuïtie is een soort
vermogen-tot, en wel tot begrijpen en kennen. Zoals ook (on)deugden,
capaciteiten, vaardigheden, gewoonten, en in het algemeen "disposities" in
wezen "vermogens" zijn, manifestaties van de modale zijnswijzen van de
mens, maar dan op een "dieper niveau" dan dat der uiterlijke, concrete
handelingen. Van de term "grond-richtingen" houden we dus alleen het
"grond"-gedeelte vast, inzoverre Dooyeweerd m.i. terecht met zijn analyse
van de intuïtie als dieptemoment in de kenacten, een "dieptelaag" heeft
aangeboord. Ook Dengerink denkt in deze richting, en komt dan tot een
gedeeltelijke aansluiting bij mijn theorie over het ethos. Maar dat is m.i. niet
te verbinden met de gedachte van de vermogens als entiteiten. Die
vermogens zijn m.i. eerder te zien als potentieel-gespecificeerde figuren in
10 Vgl. mijn analyse van "disposities" in Philosophia Reformata 51, 1986, pp. 58-59.
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een dieptelaag der normatieve modaliteiten van de actstructuur, nl. in de
dieptelaag der disposities.

Vermogens en actstructuur

Het is mij niet duidelijk geworden hoe Dengerink de verhouding of plaats
ziet van de vermogens t.o.v. de actstructuur. Bij Dooyeweerd is althans
duidelijk dat de actstructuur één der (z.i. vier) deelstructuren is die in een
enkaptisch vervlechtingsgeheel met elkaar het menselijk lichaam vormen. Bij
Dengerink zijn "niet alleen het hart, het ethos en de bewustzijnsfuncties, maar
bovendien de vermogens tot een onverbrekelijke, doorlopende eenheid
verbonden. Alle met elkaar zijn zij de ... antwoordstructuur of actstructuur als
de eigenlijke grondstructuur van het menselijk lichaam" (339). De genoemde
geledingen in deze "doorlopende eenheid" dienen m.i. antropologisch
scherper getekend te worden in hun onderlinge verhouding. Temeer
wanneer ook de vermogens volgens Dengerink als "deelstructuren" moeten
worden opgevat. Bedoelt hij: deelstructuren van de actstructuur, en daarin
dus enkaptisch vervlochten met andere (welke?) deelstructuren? Of zijn zij
deelstructuren van het lichaamsgeheel, zoals ook actstructuur er één is? Zijn
hart en ethos beide deelstructuren van de actstructuur? Maar dat zou in strijd
zijn met de "ongedifferentieerde eenheid" die Dengerink er aan toeschrijft.
Wanneer Dengerink de z.i. bestaande vermogens heeft opgesomd (als
evenzoveel bewustzijnsfuncties of modaliteiten) dan zegt hij - terecht - dat
hier zaken mee zijn aangeduid die van meer dan puur-functionele aard zijn.
We zagen echter dat hij de modale specificiteit uit zijn betoog heeft
geëlimineerd, en dan noodgedwongen komt tot een entitaire opvatting van
de vermogens als "deelstructuren" van ... (?). De ene keer schijnt hier
ingevuld te moeten worden: de persoonlijkheid, de andere keer: de actstructuur. Dat sluit elkaar wel niet uit, maar vraagt toch om verheldering.
Nu voegt Dengerink hier aan toe dat de vermogens gewo rt eld zijn in het
levensethos "en nog dieper, in het ha rt van de mens ... " Dat houdt z.i. in dat
elk van die vermogens normatief bepaald is en "juist en onjuist (kan) worden
gebruikt". Inderdaad. Maar dan begrijpen we niet de waarschuwing op
dezelfde bladzijde dat de vermogens als "samenvloeiend" in het ethos en als
geconcentreerd in het ha rt , en als "intrisiek in de menselijke persoonlijkheid
besloten ..." daarom (?) niet instrumentalistisch (mogen) worden verstaan
(339). Instrument zijn hoeft niet altijd te duiden op objectivistische verzelfstandiging.
Ook in dit verband, zoals op verscheidene andere plaatsen in zijn boek,
kee rt Dengerink zich opnieuw tegen Dooyeweerds idee van het enkaptisch
structuurgeheel als vorm-eenheid. Hij stelt daar tegenover het "innerlijk-

structureel samenhangen in een integraal geheel", en spreekt dan ook steeds
in afkeurende geest over het "slechts" en "slechts uiterlijk" zijn van een vormgeheel. Het komt mij voor dat hier een te simplistisch beeld wordt
geschapen van wat Dooyeweerd bedoelt met de "extern-enkaptische
werkingssfeer van een deelstructuur". Deze ontstaat volgens Dooyeweerd
hierdoor "dat de hogere deel-structuur, waarin zij gebonden is, zich de
modale functies der lagere binnen de grenzen der enkaptische binding eigen
maakt en ze in haar eigen structurele werkingssfeer ordent, alles over-
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eenkomstig het ordeningsprincipe van het enkaptisch geheel.' 41
Maar Dengerink stelt in dit verband een nieuwe vraag, die ex tra licht werpt
op zijn antropologische theorie. Hij stelt eerst: "Alle zogenaamde deelstructuren zijn in de ikheid geconcentreerd geen enkele uitgezonderd." Bij
dit "fundamenteel gegeven" moet z.i. de vraag gesteld worden of op deze
regel "niet een uitzondering gemaakt moet worden voor het functioneren van
de zogenaamd natuurlijke stoffen in het menselijk lichaam" (340). Blijkbaar
denkt hij van niet. Hij vindt dat Dooyeweerd met zijn opvatting van de
"uitwendige" inkapseling van die stoffen in het geheel van de lichaamsstructuur, waaruit zij bij ontbinding van het lichaam weer vrij komen,
"onrecht doet aan het proces van de stofwisseling". Stofwisseling betekent
voor Dengerink behalve een fundamentele omzetting van voedsel "tevens
een volledige integratie van deze stoffen in het geheel van de menselijke
persoonlijkheid." Daarin gaat het "om ontwikkelingen die mede vanuit het
centrum van de mens ... worden gedirigeerd".
Het is duidelijk dat ook deze stellingname tegen Dooyeweerd is gekeerd,
die een relatieve autonomie erkent in het functioneren van de deelstructuren
van het menselijk lichaam. M.i. is het zo dat de relatieve invloed die de mens
in verschillende mate (bewust of onbewust) kan uitoefenen op het functioneren van de substraatstructuren van het lichaam, altijd plaats vindt via de
leiding die de actstructuur door en in het vervlechtingsgeheel van het lichaam
uitoefent. Het heeft m. i. geen zin hier te spreken van een rechtstreeks
dirigeren van bv. bloedsomloop, spijsvertering, groei- en verouderingsproces, etc. door de ikheid "als een eigensoortig kracht-centrum in de
werkelijkheid". Dat komt op mij over als pure fantasie.
Handelingstheorie
Dengerink besluit zijn antropologie met een aantal waardevolle gedachten
inzake het menselijk handelen (geïllustreerd aan diverse voorhelden,
waaronder het bezig zijn in de wetenschap en inzake samenlevingsstructuren,
alsmede inzake de verbondenheid van mens en natuur. Meer dan
Dooyeweerd, die overigens niet toegekomen is aan enige uitwerking van een
handelingstheorie, legt hij - en m.i. zeer terecht - nadruk op de enorme
complexiteit van elke menselijke handeling. Met het meeste daarvan kan ik
van harte instemmen. We besluiten de bestudering van dit omvangrijke en
volwaardige filosofische boek dankbaar door met volle instemming te citeren
wat de auteur schrijft naar aanleiding van het voorbeeld van een artistieke
handeling: "In feite hebben we hier niet te maken met één handeling, doch
met een complex van naar aard onderscheiden handelingen, welke met elkaar
besloten liggen in (deel uitmaken van) een haar omvattende activiteit als
vervlechtingsgeheel met eigen identiteit" (344).

11

philosophia Reformata 15, 1950, p. 68 = NC III p. 696.
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SUMMARY
J. D. Dengerink's criticism of Dooyeweerd's philosophy culminates in anthropology. Particularly important is the notion of the transcendence of the human heart.
Dengerink denies the temporal transcendence of the heart and thus relapses into
"immanence philosophy" in the sense in which Dooyeweerd formed and used this
term. (See the first two pages of his principal work.)
In Dooyeweerd's theory, according to Dengerink, the bodily substructures are
not, not sufficiently, or at least not directly, related to the heart as human centre of
action and not essentially concentrated in it.
In this contribution I have shown that this view is misguided. Lack of space
excluded a detailed criticism of Dengerink's conception of time (time is a modality),
but the heart of the matter has already been discussed in this issue by Dr. Ouweneel.
In line with his own doctrine of modalities, far removed from Dooyeweerd's
views (cf. my critical article in Philosophia Reformata 1988, pp. 70-97), Dengerink
calls all modalities "functions of consciousness", including the normative ones, and
he also interprets Dooyeweerd's idea of the modal "sphere universality" as a kind of
original omnipresence of all aspects. This also changes the idea of the analogical
coherence of the modalities.
Furthermore, Dengerink holds that the modalities "flow together" in the heart and
manifest their fullness there, each in its distinctive individuality. In this contribution,
however, I have defended Dooyeweerd's own basic concept of the heart as "startingpoint", as well as his conviction that a Reformational anthropology can only be based
on his view of the transcendence of the heart as integral and identical supra-modal
unity of root and origin. All "springs of life" flow from it and relate to it as if to a
centre.
Dengerink also introduces a new doctrine of psychic faculties, in which he sees
the human faculties as entities and as substructures. In his view there are as many
faculties as there are modalities. But I have argued in this contribution that the
"faculties" are not to be seen as either purely modal or entitative, but are to be
interpreted as a connecting figure between the modal and the entitative, as

Dooyeweerd did in his theory of modal typicity or specificity (NC II, 414-426).
Although Dengerink sees all (approx. 16?) faculties as entitative "substructures" of the
human body, he fails to explain how they relate to the four substructures
distinguished by Dooyeweerd, in particular to the act structure. In this connection he
also turns against Dooyeweerd's idea of the encaptic structural whole as form-unity
and holds that this idea can only clarify an external and not an internal and integral
coherence and concentration. Perhaps this is also due to a somewhat dualistic
interpretation, in Dooyeweerd's thought, of the relation between the heart and
man's temporal mode of existence.

MENS, KOSMOS, TIJDELIJKHEID, EEUWIGHEID
n.a.v. W. J. Ouweneel, De leer van de mens

J. D. DENGERINK
Op 30 januari 1986 verdedigde Willem Johannes Ouweneel aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam zijn proefschrift ter verkrijging van de graad van
doctor in de wijsbegeerte onder de titel: Christelijke transcendentaalantropologie. Een sympathetisch-kritische studie van de wijsgerige antropologie van Herman Dooyeweerd, ko rt e tijd later als handelsuitgave verschenen onder de titel De leer van de mensl
Ouweneel heeft met zijn studie een wezenlijke dienst bewezen aan de
beweging voor een radicaal- en integraal-christelijke wijsbegee rte. Hij beoogt
daarin voor alles een kritische samenvatting en beoordeling van Dooyeweerds wijsgerige leer van de mens te geven. Daarbij hee ft hij, voorzover ik
kan nagaan, geen enkele publicatie van Dooyeweerd onbestudeerd gelaten
die op enigerlei wijze met diens antropologie in be trekking staat. Van belang
is ook, dat hij Dooyeweerd in zijn ontwikkelingsgang terzake volgt en laat
zien, hoe deze met de onderhavige problematiek hee ft geworsteld.
Ouweneel heeft het evenwel niet bij een kritische samenvatting van
Dooyeweerds denkbeelden gelaten. Zo gaat hij in een uitvoerig hoofdstuk
(55-126) in op datgene, wat door Dooyeweerd wordt aangeduid als de
sensitieve of psychische modaliteit. Hij komt tot de conclusie, dat het juist
zou zijn nader to onderscheiden tussen een perceptieve en een sensitieve
modaliteit (106-126).
Hoewel hier dus primair de modaliteitenleer in het geding is, blijken zijn
beschouwingen ook haar betekenis te hebben voor de leer van de mens, t.w.
wanneer hij handelt over de zogenaamde deelstructuren in het menselijk
lichaam en behalve over een fysische, een biotische en een spiritieve, spreekt
over een perceptieve en een sensitieve structuur. Deze beschouwingen zijn
bepaald niet van belang ontbloot. Zij zetten ons volop aan het (wijsgerige)
denken en vragen om serieuze bezinning.
Ook in ander opzicht beperkt Ouweneel zich niet tot een samenvatting
van Dooyeweerds denkbeelden. Hij probeert daaraan op verschilende
plaatsen een nadere uitwerking, of beter, precisering te geven. Daarbij doet
zich het probleem voor, dat hij op verscheidene plaatsen de weergave van
Dooyeweerd. zonder dit duidelijk aan te geven, laat overgaan in eigen betoog,
zo als het ware Dooyeweerds en eigen denken samensmeltend tot één
geheel. Dit is uiteraard niet zonder risico, omdat men op deze wijze
Dooyeweerd mogelijk iets in de pen gee ft waarvan men zich kan afvragen of
deze het zo bedoeld hee ft .
Het ligt nu niet in mijn voornemen om in het hiernavolgende een kritische
bespreking te geven van Ouweneels boek als zodanig. Gelet op het vele dat
1 W. J. Ouweneel, De leer van de mens, Amsterdam 1986.
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daarin aan de orde wordt gesteld, is de mij ter beschikking gestelde ruimte
daa rtoe niet voldoende. Wel wil ik pogen via het boek zowel met hem als
met Dooyeweerd in discussie te treden over enkele centrale themas van het
christelijk-reformatorische, wijsgerige denken, t.w. mens, kosmos,
tijdelijkheid en eeuwigheid in onderling verband. Daarbij heb ik een
systematisch doel voor ogen.

De vraag naar bet archimedisch punt
Ouweneel wijst er m.i. terecht op, dat de kosmologie van Dooyeweerd een
door en door antropocentrische is (34). Dat blijkt, wanneer Dooyeweerd een
kosmologisch-antropologische duiding tracht te geven aan hetgeen in de
Bijbel wordt gezegd van de mens als beelddrager van God. Hij stelt namelijk,
dat God Zijn beeld in de mens tot uitdrukking heeft gebracht door zijn
volledige tijdelijke existentie te concentreren in de radicale religieuze eenheid
van een ego waarin de totaliteit van de tijdelijke kosmos dient gericht te
worden op haar Oorsprong (39,261). Deze radicale religieuze eenheid is voor
Dooyeweerd, althans in eerste aanleg, het archimedisch punt voor het
wijsgerige en, ruimer, het wetenschappelijke denken. Als zodanig gaat zij alle
modale verscheidenheid te boven. Zij is dan ook met geen enkele modaliteit
te vereenzelvigen (264). Dooyeweerd spreekt over haar eveneens als de
onvergankelijke, transcendent-religieuze wortel in het mensengeslacht,
waarin de religieuze zinvolheid van de schepping is vervat, of van het ha rt als
de supratemporele wortel van de kosmos, waarin de eeuwigheid gelegd is.
Zij is het Ik als het religieuze centrum van de menselijke existentie dat de
tijdelijke modale verscheidenheid te boven gaat (transcendee rt) en al het
betrekkelijke in zich concentreert op het Absolute (261, 267, 268, 269, 273,
377, 396). Voor Dooyeweerd is de gehele (tijdelijke) kosmos inderdaad op de
Oorsprong, d.i. voor hem God de Schepper, geconcentreerd.
Dooyeweerd kan vanuit zijn christelijke levensovertuiging uiteraard niet bij
het voorgaande blijven staan. Dan zouden er namelijk evenveel
concentratiepunten van de kosmos bestaan als er mensen op de aarde zijn.
Met nadruk stelt hij dan ook, dat de mens geen entiteit is die op zichzelf
bestaat. De menselijke samenleving kan slechts bestaan als een geïntegreerde
eenheid. De Ik-heid is gewo rteld in een geestelijke gemeenschap. De gehele
mensheid en met haar de gehele kosmos liggen besloten in de eerste mens,
Adam, als het oorspronkelijke hoofd. In hem zijn deze beide echter ook
gevallen, maar in Christus is de wortel voor de nieuwe mensheid en voor de
nieuwe schepping gegeven. Door Hem is de menselijke gemeenschap weer
in radicale zin hersteld. De zin van de werkelijkheid in haar tijdelijke
gebrokenheid kan alleen in Hem en daarmee alleen in het hart als het
religieuze centrum van de mens weer tot een radicale eenheid komen. Hij is
het (eigenlijke) archimedisch punt, waarin de tijdelijke kosmos is geconcentreerd. Ook deze gemeenschap is, evenals het ha rt van de individuele
mens, van boventijdelijke aard. In Christus ligt de boventijdelijke zin-volheid
of -totaliteit van de kosmos besloten (270). 2
2 Zie ook mijn De zin van de werkelíjkheia Amsterdam 1986, pp. 120-121. (Hierna aan te
duiden als Zin)
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Deze verdieping en verbreding van Dooyeweerds visie op de mens tast
het antropocentrisch karakter van zijn kosmologie niet aan en komt als
innerlijk consistent over. Toch is zij m.i. niet zonder problemen.
De mens neemt inderdaad een centrale, een konings-positie in de
(geschapen) kosmos in. In de Bijbel wordt hij zelfs bijna goddelijk genoemd.
Het beelddrager zijn wijst echter tegelijkertijd op een afhankelijkheidsverhouding. De mens beschikt als schepsel niet over zichzelf. Hij is een
(voortdurend) door de Schepper in en tot leven geroepene. Deze roeping
houdt de opdracht in om in Zijn Naam en als Zijn rentmeester vruchtbaar te
zijn, zich te vermenigvuldigen, de aarde te vervullen en deze te bebouwen en
te bewaren, en over de dieren te heersen.
Deze centrale positie van de mens implicee rt evenwel niet noodzakelijkerwijs, dat hij het ontisch centrum van de kosmos is, zoals Dooyeweerd dit
bedoelt. Hij staat hiërarchisch gezien wel aan de top, maar hij bekleedt deze
positie temidden van alle andere schepselen. Deze zijn er krachtens de
scheppingsorde en de daarin besloten oorspronkelijke verscheidenheid in
eigen rechte. De laatste uitdrukking is daarbij niet bedoeld in metaforische
zin.
Voorts functionee rt de mens aan wat door Dooyeweerd wordt aangeduid
als de subjectszijde van de geschapen werkelijkheid en kan hij niet
beschikken over de wetszijde daarvan. Veeleer is hij in al zijn activiteiten,
ook zijn normstellende, aan de wet onderworpen. Ook in dit opzicht kan de
mens dus niet als het ontisch centrum van de geschapen kosmos worden
aangemerkt.
Genoemde ontologische of kosmologische implicatie geldt evenmin voor
Christus als Mensenzoon. Als God's gevolmachtigde is Hij wel het hoofd van
het nieuwe mensengeslacht en koning over de schepping, maar daarmede
niet hun (ontische) wortel (228, 344-345). Immers ook Hij hee ft Zich in Zijn
menselijke gestalte tenvolle gevoegd in de creatuurlijke orde en Zich gesteld
onder de wet die voor alle schepselen geldt. Wel heeft Hij wonderen
verricht. Deze betekenen evenwel niet een doorbreking van de oorspronkelijke orde van God. Veeleer zijn zij een (hernieuwde) manifestatie van de
heer-lijkheid of koningspositie van de mens, d. i. van de mogelijkheden die de
mens bij en binnen de schepping zijn gegeven, maar met de val verloren zijn
gegaan, zij het dat daaraan onmiddellijk moet worden toegevoegd, dat het
verrichten van de wonderen in de met de mens gevallen werkelijkheid niet
los hiervan kan worden verstaan, dat Christus, de Mensenzoon, tevens zoon
van God is. Alleen dit Zoonschap heeft Zijn verlossingswerk mogelijk
gemaakt (maakt dit mogelijk).
Het is evenmin juist te stellen, dat Christus als de Zoon van God, het
Woord van Wie Johannes spreekt, als ontisch centrum van de (geschapen)
werkelijkheid fungeert. Dat zou ons immers, wellicht ongemerkt en
onbedoeld, leiden in de richting van een pantheïstische werkelijkheidsvisie.
De oorsprong en grond en daarmede het concentratiepunt van de kosmos
zijn veeleer gegeven in het woord van het Woord in zijn scheppende en
herscheppende en daarin tegelijkertijd dragende kracht. God spreekt en het
is er. Zijn spreken is een werkdadig spreken. Daarom is het niet voldoende
te zeggen, dat de schepping getuigt van Gods heerlijkheid. Veeleer is God in
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Zijn heerlijkheid — en daarmede neem ik een gedachte over die H. G.
Geertsema ten aanzien van de Heilige Schri ft heeft ontwikkeld 3 — Zelf in de
schepping aan het woord. Dit woord is het archimedisch punt bij uitstek,
waarvan alles binnen de kosmos in zijn verscheidenheid en samenhang
afhankelijk is en waarin alles bestaat. 4
Krachtens het scheppingswoord hebben de mensen en de natuurlijke
schepselen, hoewel zij in een hiërarchische relatie staan, hun eigen oorspronkelijke betekenis. Het is geen wijsgerig argument, maar wel veelzeggend — iets dat wij in ons wijsgerig denken niet kunnen negeren, maar
moeten meenemen —, dat God blijkens Genesis 9:10 na de zondvloed ook
een verbond aangaat met de dierenwereld. (Vgl. Hosea 2:17).
Tegelijkertijd zijn krachtens hetzelfde scheppingswoord mens en natuur
intrinsiek, d. i. structureel, op elkaar betrokken, vooronderste ll en zij elkaar en
hebben zij elkaar nodig. Zo is b.v. de mens voor zijn bestaan afhankelijk van
de natuur en dient hij de natuurlijke schepselen, mede terwille van zichzelf, in
hun eigen aard en waarde te respecteren, recht te doen. Mens en natuur zijn
met elkaar opgenomen in wat J. H. Diemer noemt het ene structuurverbond 5
en wat Dooyeweerd hee ft aangeduid als de alzijdige zinsamenhang of het alles
in zich sluitende zinsverband, zowel modaal als entitair gezien.
Het voorgaande leidt mij tot de conclusie, dat het antropocentrische
denken van Dooyeweerd voor wat betre ft de kosmologie een zekere tendens
tot antropocentrisme in zich heeft. 6
Het woord in zijn blijvende actualiteit, fundamentele verscheidenheid en
principiële kenbaarheid
Het scheppende en herscheppende woord is als woord van God eeuwig.
De schepping, waarin God bij voortduur aan het woord is, zal ondanks alles
wat de mensen er in de loop van de geschiedenis van gemaakt hebben,
standhouden, zelfs door de in de Bijbel voorzegde wereldbrand heen. God is
getrouw. Dat hee ft Hij tot het uiterste getoond in het zenden van Zijn zoon in
creatuurlijke gestalte, in Diens Kruis en Opstanding.
Het scheppende en herscheppende woord is als eeuwig woord tevens
3 H. G. Geertsema, `Relationele waarheidsopvatting en schriftgezag", 7beologia Reformata
31, 1988, pp. 130-150.
4 Men zou ter bestrijding van dit standpunt kunnen wijzen op Handelingen 17:27,28, waar
gesteld wordt dat God niet ver af is van een ieder van ons, inzoverre wij in Hem leven, ons
bewegen of zijn, en naar Colossenzen 1:17, waar wij lezen dat alle dingen bestaan in
Christus. Wij mogen deze teksten echter niet los van de rest van de Schrift verstaan. Het
zijn in God kunnen we m.i. moeilijk anders lezen dan bestaan door, krachtens en in Zijn
werkdadig spreken. Hetzelfde geldt voor het zijn in Christus. Alles geschiedt op Zijn
uitdrukkelijk bevel, Zijn gezaghebbend spreken: genezing van zieken, het ziende worden van
blinden, het uitwerpen van demonen, het stil worden van de storm, de uitzending van Zijn
discipelen, de zorg van Johannes voor Maria van Klopas en Maria van Magdala. In dit
verband kan tevens verwezen worden naar o.a. Hebreeën 11:3: De wereld is door het woord
Gods tot stand gebracht, en 2 Petrus 3:5-7: Door het woord van God zijn de hemelen en de
aarde er sedert lang geweest, terwijl door hetzelfde woord hemel en aarde als een schat zijn
weggelegd.
5 J. H. Diemer, Natuur en wonder, Amsterdam 1963, p.16.
6 Deze enigszins antropocentristische tendens heb ik eerder gemeend te moeten
constateren, wanneer Dooyeweerd de normatieve aspecten `definieert'. Zie a.w., 222-223.
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blijvend actueel. Heel de werkelijkheid bestaat en beweegt zich in het
kracht- of spannings-veld daarvan. Dat is ook waar voor de mens in al zijn
activiteiten, (inclusief de wetenschappelijke). Hij beweegt zich op de Adem
van Gods Geest.
Ik ben mij bewust, dat ik met het voorgaande geloofsove rtuigingen heb
uitgesproken. Deze overtuigingen zijn echter zo fundamenteel, dat zij, indien
zij reëel functioneren, gaan meetrillen in ons wijsgerige denken, dit
doorzinderen en daaraan richting geven, om daarin tegelijkertijd haar
bevrijdende kracht te openbaren.
Het scheppingswoord als daadwerkelijk gebeuren is de mens derhalve
krachtens zijn deelhebben daaraan en functioneren daarin niet vreemd. De
vervreemding is eerst opgetreden, toen hij meende zijn lot in eigen handen
te kunnen nemen en zelf als God wilde zijn.
Het voorgaande houdt nu wat betreft het menselijke kennen tweeërlei in.
Enerzijds is het scheppingswoord als daadwerkelijk gebeuren voor de
mens on-door-grond-elijk. Het is hem namelijk niet gegeven om buiten zijn
creatuurlijke grenzen te treden.
Anderzijds leeft hij in een voor hem in beginsel herkenbare en kenbare
werkelijkheid. God heeft Zich niet verborgen. Hij heeft Zich geopenbaard
en openbaa rt zich in Zijn blijvend actuele scheppingswoord. Het menselijke
kenvermogen is als gevolg van zijn eigen wijsheid wel grondig verduisterd,
maar dank zij Christus' herscheppings- (verlossings-) werk in beginsel
hersteld. Dat geeft de mens de mogelijkheid om zich in het bijzonder ook
wijsgerig op dat woord in zijn actu-aliteit te bezinnen.
Met het oog op deze wijsgerige bezinning is het van belang, dat we binnen
het scheppingswoord kern- of sleutel-woorden (-momenten) kunnen
onderkennen, die in hun werkdadigheid grondleggend zijn voor het geheel
van het werkelijkheidsgebeuren. Enkele daarvan zijn: betrouwbaarheid of
geloofwaardigheid; dienstbaarheid; gerechtigheid; vrede of harmonie;
vruchtbaarheid; heerlijkheid; wijsheid; gevoeligheid; vitaliteit; krachtdadigheid; beweeglijkheid; ruimtelijkheid (vrijheid). Bij deze woorden worden wij
— zij het uiteraard niet op systematische, laat staan op wetenschappelijke
wijze — richtinggevend bepaald in de Bijbel als het Boek van God's Nieuwe
Verbond met mens en wereld. Dit is het Boek, waarin God op binnencreatuurlijke wijze Zelf getuigt van Zijn scheppende en herscheppende
activiteit in haar oorspronkelijke verscheidenheid.?
7 Het is mij niet duidelijk geworden, waarom ik volgens A. Troost in overeenkomstige
beschouwingen in mijn De zin van de werkelijkheid dreig `te vervallen in een soort
historistische scheppings-theo-logie, die als theo-ontologie de geschapen grenzen voor ons
wijsgerig denken ernstig schendt en overschrijdt'. Zie A. Troosts kritische studie terzake,
Philosophia Reformata 53, 1988, pp. 70-97, i.h.b. 77. Ik heb mij zelfs niet gewaagd aan een
zogenaamd wijsgerige kosmogonie of wijsgerige scheppingsleer, wel aan een analyse van
bepaalde momenten in het scheppingswoord, als wijzen waarop God, zoals ik hieronder
stel, Zichzelf doet kennen. Evenmin is mij duidelijk, waarom een vereenzelviging van het
scheppingswoord en de werkelijkheid waarin wij verkeren en waarvan wij deel uitmaken
`ronduit pantheïstisch' klinkt. A.a., 82. Ik heb in mijn boek gesteld en gepoogd dit in het
voorgaande nog nader te expliciteren, dat we een onderscheid moeten maken tussen het
scheppende en herscheppende Woord, dat met het oog op de verzoening van de zonde
van het menselijke geslacht en het herstel van de schepping in Christus creatuurlijke
gestalte heeft aangenomen, en het woord van dit Woord als daadwerkelijk spreken.
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Genoemde woorden zijn geen (eventueel verzwakte) af- of weer-spiegeling
van eeuwige eigenschappen van God of van ideeën die van eeuwigheid in
God's Geest aanwezig zijn (Augustinus). Evenmin mogen zij worden geduid
als eeuwige eigenschappen van God Zelf. Veeleer zijn zij vruchten van Diens
scheppende spreken. Wij mogen en kunnen hen zien als wijzen waarop
God, de Schepper, in de schepping aanwezig is en waarop Hij Zich binnencreatuurlijk laat kennen. Als zodanig zijn het scheppingscategorieën, welke
functioneren als fundamentele zijns- of bestaans-wijzen van de werkelijkheid
in haar schijnbaar onuitputtelijke, entitaire verscheidenheid. Daarmede
wordt dus hetzelfde bedoeld als wat Dooyeweerd heeft aangeduid als
modaliteiten (modale aspecten) of wetskringen.
Het voorgaande implicee rt tevens, dat er buiten deze binnen-creatuurlijke
openbaring, geconcentreerd in de Persoon van Jezus Christus als het Woord
in creatuurlijke gestalte, geen kennis van God mogelijk is (Rom. 10:4-10).
In dit verband wil ik tevens terugkomen op een uitspraak die ik elders
gedaan heb en welke, niet geheel onbegrijpelijk, weerstand heeft opgeroepen, t.w. dat het spreken van een relatie tussen God en de schepping en
dus de mens slechts met de grootst mogelijke terughoudendheid kan gebeuren. 8 Ik richtte mij daarbij tegen Berkhof en Kohnstamm, die het scheppen van God duiden als een terugtreden van hem om al scheppend ruimte te
maken voor het geschapene. Beide denkers gaan daarbij blijkbaar uit van de
idee van een God en schepping en daarmede de mens omvattende (kosmische?) ruimte. Zij doen dat om de zijnszelfstandigheid van de schepping
en de eigen verantwoordelijkheid van de mens te accentueren, maar dan zo
dat ook God als het ware onder een scheppingscategorie wordt gevat.
Ik heb daarbij in meer algemene zin gesteld, dat een relatie twee entiteiten
als relata vooronderstelt, met elk zijn eigen `plaats' in het relationeel geheel.
Ik meen, dat men in die zin niet over God en mens kan spreken. Dan
miskent men namelijk, dat ook relationaliteit een scheppingscategorie is. Dit
kan ook niet in idee-matige of verwijzende zin, omdat elke idee, geloofsmatig
of wetenschappelijk van aard, betrekking hee ft op iets in het geschapene.
Ik wil dit nu nader zo preciseren, dat elke relatie met God er niet één is
tussen de mens hier en God als de volstrekt Verhevene daar, maar veeleer
een binnen-creatuurlijke. De weg tot God in centrale zin loopt name lijk via
Christus als het Woord in creatuurlijke gestalte en binnen Zijn heerschappij
via de wet als opdracht en uitnodiging van God in een voor de mens als
schepsel kenbare, creatuurlijke gestalte. Anders uitgedrukt: zij ligt in het
scheppingswoord als haar constituante besloten. Het menselijke handelen is
een bij voo rtduur antwoorden — positief of negatief — op de uitnodiging die in
God's scheppingswet is besloten, onder de nadere bepaling dat ook dit handelen slechts mogelijk is krachtens en binnen het kader van het scheppende
en herscheppende woord van het Woord in zijn blijvende actualiteit. 9

8 Zie A. Troost,

a.a., p. 81, en mijn Zin, pp. 123-124.

9 Ik ben mij bewust, dat ik hiermede kom aan de grenzen van het wijsge rige denken. Ten

diepste gaat het hier immers om een geheim, dat als zodanig on-door-grond-elijk is en niet
analytisch transparent is te maken. Dit geheim ligt echter niet in de verborgenheid
besloten, maar is ons geopenbaard en is derhalve in het geloof te kennen (o.a. Phil. 2:12).
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Boventijdelijke volheid en tijdelijke zin-breking of -verscheidenheid
In het denken van Dooyeweerd speelt de idee van zin-volheid — door hem
ook aangeduid als de onvergankelijke, transcendent-religieuze wortel in het
mensengeslacht of als radicale religieuze eenheid of het hart als de
supratemporele wortel van de kosmos — een centrale rol.
De zin-volheid is evenwel niet een laatste instantie waarachter niet meer
kan worden teruggevraagd of iets dat in zichzelf bestaat. Haar bestaan is
evenals dat van al het andere zijnde een afhankelijk bestaan, namelijk
afhankelijk van God, van Diens eeuwig scheppingswoord, door Dooyeweerd
bij voorkeur aangeduid als Diens souvereine schepperswil, 10 als de enige
Zingever.
Ouweneel geeft aan, dat Dooyeweerd in de periode vOOr 1926 de notie van
de wetsidee en de modaliteitenleer en in de pe ri ode 1926 tot 1928 de idee van
de bovenmodaliteit van de religie en het menselijk hart heeft ontwikkeld.
Eerst in de periode van 1928 tot 1930 komt de idee van de temporaliteit van
de modale orde en van de supratemporaliteit van het ha rt naar voren (264).
Dooyeweerd spreekt dan over de modaliteiten als een straalbreking van de
absolute religieuze zin. De fysische metafoor van het prisma krijgt zijn plaats.
Deze staat voor de kosmische tijd, waardoor de boventijdelijke religieuze zin
— de zinvolheid — uiteenbreekt in tijdelijke modaliteiten. Het hart is de
supratemporele wortel, terwijl de modale functies de takken zijn (268).
Derhalve kunnen we een boventijdelijke en een tijdelijke sfeer onderscheiden, t.w. de zinvolheid en de (modale) zinverscheidenheid. Deze zijn
echter intrinsiek verbonden: de tijdelijke sfeer is een zinbreking van de
boventijdelijke.
Het verschil tijdelijk-boventijdelijk wordt nu, aldus Ouweneel, 'gecorreleerd met verschillende andere belangwekkende verschillen, waarvan
de "polen" steeds aan weerszijden van het prisma gelegen zijn' (269). Zo
staan tegenover elkaar de absolute religieuze waarheid en de theoretische
waarheid die er slechts een tijdelijke zinbreking van is; de eeuwig religieuze
zin van de wet (de dienst van God) en de verscheidenheid van modale
wetssferen; de centraal-religieuze zin als het transcendente en de temporele
functies als het immanente; de onvergankelijkheid van de wortel en de
vergankelijkheid van de takken; de supratemporele zintotaliteit en zinvolheid en de temporele zinbreking; de onveranderlijkheid van het
supratemporele en de veranderlijkheid van het temporele. Met betrekking
tot het menselijk zelfbewustzijn spreekt Dooyeweerd van de ikheid die door
en door religieus is en als zodanig de tijd te boven gaat èn van de
bewustzijnsfuncties waarmede het zelfbewustzijn in de tijd verblijft. Maar,
zoals het ongebroken licht niet dualistisch staat tegenover het gebroken licht
Dit geeft ons de vrijheid om ons daarop nader te bezinnen. Deze bezinning zal primair
fundamenteel-religieus van aard zijn. Zij behoeft zich echter daartoe niet te beperken,
maar zal in het gevolg en binnen het kader daarvan ook wijsgerig kunnen zijn. In deze
bezinning zal de wijsgeer, wil hij niet in ijdele speculaties vervallen, zich bewust moeten
zijn van de grenzen die hem als zodanig gesteld zijn. Het gaat hier om een stand van
zaken, waaromtrent hij analytisch niets meer kan zeggen, doch waarheen hij slechts ideematig kan verwijzen.
10 H. Dooyeweerd, A new critique of theoretical thought, I, 101.
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— het gaat om hetzelfde licht, om de ene lichtbundel —, zo kunnen ook de
boventijdelijke, religieuze ikheid of zelfheid en de tijdelijke bewustzijnsfuncties niet dualistisch tegenover elkaar gesteld worden (271-272).
Noch in Dooyeweerds werkelijkheidsbeschouwing noch in zijn mensbeschouwing is derhalve sprake van een principieel dualisme. Ouweneel
rekent m. i. dan ook terecht af met diegenen van zijn kritici die menen wel
een dergelijk dualisme te moeten constateren (272,364w.).
Het al of niet present zijn van de modaliteiten in de wortel of de zinvolheid
van de werkelijkheid
In verband met het beeld van het prisma rijst de vraag, of de modaliteiten
ook in de wortel of de zinvolheid van de werkelijkheid present zijn, zoals de
gebroken lichtstralen in beginsel aanwezig zijn in de ongebroken bundel.
Met een toespitsing op het hart als het boventijdelijk centrum van de
mens, stelt Ouweneel dat de functies in haar volheid, eenheid en totaliteit zelf
in het ha rt aanwezig zijn, zodat alles wat de functies raakt, ook noodzakelijk
haar religieuze concentratie raakt (362, 366, 375).
Zelf kan ik mij — dit zal duidelijk zijn uit hetgeen hiervoor gezegd is — met
dit standpunt verenigen. Of Dooyeweerd, gelet op zijn gebruik van de
woorden supramodaal en transfunctioneel, er zonder meer mee accoord zou
gaan, is een vraag. D. F. M. Straus heeft dit reeds geruime tijd geleden in een
discussie met H. G. Geertsema bestreden. 11 Hij beroept zich voor zijn
Dooyeweerd-interpretatie niet zonder reden op uitspraken van deze over de
eenheid van de wet in haar religieuze zin-volheid: `In the religious fulness of
meaning, there is but one law of God, just as there is but one sin against God,
and one mankind which has sinned in Adam.' (N. C., I, 102). `Naar haar
religieuze volheid en zin-totaliteit is de wet Gods één en ondeelbaar, de eisch
van den dienst Gods met het geheele ha rt.' (Ph.R., 5, 1940, 197).
Hoewel het geen wijsgerig argument is, maar ons wederom wel wijsgerig
aan het denken zet — maar dat geldt ook voor Dooyeweerds stellingname
terzake —, wil ik er, zoals ik reeds elders gedaan heb, 12 op wijzen, dat de
centraal-religieuze opdracht waarmede de mens in de wereld gesteld is in de
Bijbel op velerlei manieren wordt geformuleerd. Blijkbaar ligt er in de
centrale wet en daarmede in het menselijk ha rt meer ge-im-pliceerd dan in
Dooyeweerds idee van de eenheid wordt verondersteld. Anders uitgedrukt:
de identiteit waarover Dooyeweerd spreekt is wat anders dan een eenheid
waarin de modaliteiten geen enkele rol meer spelen. Ik heb — in het
bewustzijn daarmede aan de grenzen van de mogelijkheden van het
wijsgerige denken te komen — reeds eerder gepoogd aan deze stand van
zaken uitdrukking te geven door te stellen, dat de modaliteiten in haar
concen trische gerichtheid op de Oorsprong zulk een volheid bereiken, dat
zij gaan samenvallen in een niet te analyseren eenheid of, beter, identiteit. Ik
heb daaraan toegevoegd, dat zij zo verstaan elkaar zouden kunnen vervangen,
11 H. G. Geertsema, Transcendentale openheid. Over het zinkarakter van de werkelijkheid
in wijsbegeerte van H. Dooyeweerd, Philosophia Reformata 36, 1971, pp.25-56 en 132-155.
D. F. M. Strauss, Herbesinning oor die sin-karakter van die werkelikheid bij H. Dooyeweerd,
Ph ilosoph ia Reformata 36, 1971, pp. 55-78.
12 zin, pp. 261-262.
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ware het niet dat zij eerst met elkaar de werkelijkheid in haar volheid
constitueren en deze zich laten `uitspreken'. In verband met het laatste
herinner ik aan hetgeen hiervoor is gezegd, t.w. dat God Zich in Zijn
scheppingswerk openbaart. Die Openbaring is inderdaad veelkleurig.
Ik meen — indien het onjuist is, laat ik mij gaarne corrigeren —
Dooyeweerds idee van de menselijke ervaring van de door hem bedoelde
identiteit (N. C., II, 479) zo te mogen interpreteren, dat daarmede een
practische, niet-wetenschappelijke levenservaring wordt bedoeld inzake de
fundamentele identiteit of wezenseenheid van de afzonderlijke en als zodanig
theoretisch te onderscheiden modaliteiten. Daarin gaat het dus om een
identiteit die geen nadere wetenschappelijke analyse toestaat, maar waarheen
wel in een wijsgerige idee kan worden verwezen. Wellicht kan het ook zo
worden gesteld: We zien de modaliteiten achter de grenzen van de wijsbegeerte verdwijnen, zodat wij haar wijsgerig niet meer kunnen grijpen,
echter zonder dat zij als kernmomenten in genoemde identiteit ophouden te
bestaan. De mens hee ft er dan ook, al is het als gevolg van de zondige
gebrokenheid van zijn bestaan op een troebele manier, tot in het diepst van
zijn bestaan weet van.
In dit verband dient tenslotte nog het volgende te worden opgemerkt:
Ouweneels standpunt dat de modaliteiten aanwezig zijn in het hart van het
menselijk bestaan zou, naar mijn overtuiging, binnen het kader van het door
hem aanvaarde denken van Dooyeweerd moeten leiden tot de conclusie, dat
de modaliteiten op `één of andere wijze', op een bepaalde `diepte', delen in
de boventijdelijkheid van het ha rt . Het tegendeel blijkt evenwel waar te zijn.
Hij stelt namelijk, naar zijn mening in aansluiting aan Dooyeweerd, dat de
modaliteiten ook voor wat betreft hun zinkernen nog geheel de modale
diversiteit van de temporele werkelijkheid manifesteren (359, vgl. 264/265).
Hier worden we naar mijn overtuiging geconfronteerd met een innerlijke
tegenstrijdigheid. Voor Ouweneel is dit evenwel blijkbaar niet het geval.
Waarschijnlijk hangt dit samen met hetgeen in de volgende paragraaf aan de
orde komt.
Ouweneels idee van de voltijdelijkheid

Voor Dooyeweerd zijn het tijdelijke en het boventijdelijke niet twee los
van elkaar staande sferen. Terecht stelt Ouweneel dan ook, dat het niet juist is
het boventijdelijke te kwalificeren als anti-tijdelijk of zonder meer als buitentijdelijk (370, 415).
Ouweneel gaat echter op zijn beurt iets verder door te stellen, dat het
boventijdelijke evenmin mag worden opgevat als niet-tijdelijk. Zo komt hij
er toe om, blijkbaar in de veronderstelling dat hij daarmede blijft in de lijn
van het denken van Dooyeweerd, de term boventijdelijk te vervangen door
voltijdelijk. Hij meent dat te kunnen doen op grond van het feit, dat we
volgens Dooyeweerd in het religieuze, boventijdelijke centrum van de mens
niet te maken hebben met een starre en statische onbeweeglijkheid, maar
met een dynamisch gebeuren: `Op de vraag hoe in de aevum-toestand wel van
"dynamiek", van "wording" en "gebeuren", maar niet van tijd sprake kan zijn,
moet het antwoord luiden: dat kan in de zin van de transcendente tijdsvolheid. Deze voltijdelijkheid is nu juist het karakteristiek van het aevum,
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waardoor het zich enerzijds van het eeuwige — Ouweneel bedoelt hier
blijkbaar hetzelfde als wat Dooyeweerd aanduidt met de eeuwigheid van God
ODD) —, anderzijds van het temporele afgrenst (283/284, zie voorts 373, 379,
415). Ouweneel drukt het ook zo uit: `Sterker nog: het plenitemporele is het
temporele in zijn volheid en eenheid; en het temporele is het plenitemporele in refractie en diversiteit' (413).
Ouweneel doet de eerstgenoemde uitspraak onmiddellijk nadat hij
vermeld hee ft, dat Dooyeweerd in verband met het karakter van het aevum
als een dynamisch gebeuren nog overwogen hee ft de figuur van de centrale
kosmische tijd in zijn wijsbegeerte in te voeren, maar deze mogelijkheid
uitdrukkelijk hee ft afgewezen, omdat dan het woord tijd in tweeërlei zin zou
worden gebruikt en hij geen kriterium zou weten om de transkosmische tijd
te onderscheiden van de kosmische tijdsorde. Hij reageert echter niet
uitdrukkelijk op deze positiebepaling van Dooyeweerd. Dit is jammer, want
daardoor wordt ook niet duidelijk, hoe zijn aanvaarding van de voltijdelijkheid
zich verhoudt tot Dooyeweerds afwijzing van de idee van de transkosmische
tijd. Een dergelijke confrontatie had er wellicht toe kunnen bijdragen
Ouweneels standpunt scherper te profileren. Dit zou van belang zijn, omdat
er enkele vragen met betrekking tot dit standpunt blijven bestaan.
Ouweneel stelt, dat het in de voltijdelijkheid niet gaat om het temporele in
zijn modaal-functionele verscheidenheid, maar in zijn prefunctionele volheid,
eenheid en totaliteit, of de, het temporele transcenderende, concentratie van
het temporele. Het hart van de mens is voltijdelijk; niet buitentijdelijk,
tijdloos, dualistisch tegenover het tijdelijke staande, en ook niet tijdelijk, in de
zin van het in modaal-functionele diversiteit gebroken zijnde (379-380).
Hier rijzen deze vragen: Houdt de idee van de voltijdelijkheid in, dat het
menselijk bestaan tot in het centrum (ha rt) tijdelijk van aard is, in aanmerking
nemende dat vol-tijdelijkheid vol-tijdelijkheid blijft? Hoe verhoudt zich de

stelling, dat de voltijdelijkheid pre-functioneel, d.w.z. boven-modaal, is tot de
andere stelling van Ouweneel dat de modale functies tot in het ha rt van de
mens aanwezig zijn? Wat is de verhouding tussen enerzijds de tijdelijkheid in
haar volheid en anderzijds de modale zijnswijzen, zoals trouw (geloof), liefde,
gerechtigheid, vrede (harmonie), macht, wijsheid, enz., in hun religieuze
volheid? Daarin ligt dan geïmpliceerd de volgende, kardinale vraag: hoe dient
de door Ouweneel bedoelde voltijdelijkheid gezien te worden in het licht van
Dooyeweerds idee van de zinvolheid? Mogen wij zijn standpunt zo interpreteren, dat zij identiek zijn? Zo ja, meent hij, hetgeen m.i. moeilijk
houdbaar is, daarmede Dooyeweerds denken weer te geven? Of geeft hij
daaraan op deze wijze een eigen wending? Gelet op de onduidelijkheden die
zich m.i. hier voordoen en op het belang van de zaken die hier aan de orde
zijn is het gewenst dat Ouweneel zich dienaangaande nader uitspreekt.
Vragen bij Dooyeweerds beschouwingen over tijdelijkheid en boventijdelijkheid
Dooyeweerd heeft het boventijdelijke in een bepaalde fase van zijn
denken aangeduid als aevum of het eeuwige, in de zin van geschapen
eeuwigheid. Hoewel hij deze term in een latere periode niet meer gebruikt,
heeft hij, zoals Ouweneel m.i. terecht opmerkt (278). de daarin verwoorde
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idee nooit opgegeven.
Nu bestaat volgens Dooyeweerd, zoals we al zagen, het boventijdelijke niet
los van het tijdelijke. We kunnen zelfs van een continuïteit tussen beide
spreken: de boventijdelijke zinvolheid drukt zich uit — we zouden ook
kunnen zeggen: gaat over — in een tijdelijke zinverscheidenheid en de
tijdelijke zinverscheidenheid komt concentrisch samen — of gaat over — in de
boventijdelijke zinvolheid. Het niet los zijn van het boventijdelijke van het
tijdelijke mag echter niet, zoals bij Ouweneel, leiden tot de conclusie dat het
boventijdelijke niet niet-tijdelijk, dus zelf ook tijdelijk is of, zoals hij het
uitdrukt, voltijdelijk. De afwijzing door Dooyeweerd van de idee van een
transkosmische tijd houdt terzake een waarschuwing in.
Voor wat het menselijk bestaan betreft houdt Dooyeweerd echter, zoals
we zagen, met de idee van de boventijdelijkheid van het ha rt tegelijke rtijd
vast aan de gedachte, dat dit een dynamisch gebeuren is. Zo verstaan kunnen
we zeggen — en ik meen daarmede in de lijn van Dooyeweerds denken te
blijven —, dat de mens tot in het diepst van zijn bestaan (zijn hart)
geschiedenis doormaakt.
Zaak is nu evenwel dat geschiedenis niet alleen tijdelijkheid, in de zin van
verleden, heden en toekomst, voor-onderstelt, maar ook im-pliceert. Dit is
echter op zijn beurt moeilijk te verenigen met Dooyeweerds idee van het
hart dat wel zelf in het tijdelijk bewustzijn functioneert, maar juist in zijn
boventijdelijkheid niet in het tijdelijk bewustzijn opgaat, maar dit transcendeert. Binnen de geschapen wereld — Ouweneel wijst daarop (278, n.63) —
aanvaardt hij een grens tussen het boventijelijke of transcendente en het
tijdelijke of immanente, tussen het hogere en het lagere. Daarbij gaat het
voor hem blijkbaar om een zekere hiërarchie, die als zodanig — dit zeg ik om
een mogelijk misverstand te voorkomen — niet een depreciatie van het
tijdelijke, immanente of lagere inhoudt.
Dooyeweerd wil naar mijn overtuiging van een vertijdelijking van het ha rt
in de zin waarin Ouweneel deze blijkbaar bedoelt en anderen deze
uitdrukkelijk beogen niet weten. Daarin val ik hem gaarne bij. De moeilijkheden komen evenwel, wanneer Dooyeweerd met boventijdelijkheid
bedoelt, dat het hart als het geestelijk centrum van de mens enerzijds niet
vreemd is aan de tijd, maar anderzijds blijkbaar in zijn boventijdelijkheid niet
iets tijdelijks in zich bergt. Daarmede komt m.i. juist zijn idee van het hart als
dynamisch gebeuren onder druk te staan. Hier ligt een probleem, waarvoor
Dooyeweerd, voorzover ik het zie, geen bevredigende oplossing heeft
gevonden en dat als zodanig m. i. ten nauwste samenhangt met andere vragen
inzake Dooyeweerds visie op de tijd, zoals ik die gepoogd heb in mijn `De zin
van de werkelijkheid' te formuleren (240-245).
Ik heb ter plaatse in nogal krasse en, achteraf gezien, iets te krasse en
daardoor gemakkelijk mis te verstane bewoordingen de vraag gesteld, of de
tijd bij Dooyeweerd, hoewel hij schepselmatig van aard is en als zodanig deelt
in het zinkarakter van de werkelijkheid, toch niet een vergaande zijnszelfstandigheid heeft ten opzichte van zowel de modaliteiten als de
zijnsvolheid. Deze vraag zou de indruk kunnen wekken, dat ik Dooyeweerd
een dualistisch mens- en daarmede verbonden werkelijkheids-beeld wil
toedichten. Uit het voorgaande kan reeds blijken, dat dit niet het geval is.
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Aan het slot van de paragraaf die met bovengenoemde vraag begint, laat ik
mij ook reeds op minder krasse wijze uit. Daar stel ik, dat `ik niet kan
ontkomen aan de overtuiging, dat we in de wijze waarop Dooyeweerd het
tijdsprobleem uitwerkt, in st rijd met zijn uitgangspunt, te maken hebben met
een zekere tendens tot verabsolutering van een bepaald moment in de
werkelijkheid, zij het dat met die tendens in strijd is Dooyeweerds stelling,
dat de modaliteiten in haar concentrische gerichtheid op de Oorsprong de
tijd te boven gaan' (243, cursivering nu aangebracht, JDD). In het laatste
hoofdstuk, dat over de mens handelt, stel ik uitdrukkelijk, dat Dooyeweerd
radicaal elke dualistische mensopvatting afwijst (327).
Een erkenning dat Dooyeweerd een dualistische werkelijkheids- en mensbeschouwing radicaal afwijst betekent echter niet dat daarmede alle
problemen met betrekking tot zijn tijdsvisie zijn opgelost. Die problemen
zijn er voor mij juist op grond van Dooyeweerds idee van de eenheid. Ik
ben, zij het voorlopig, tot de conclusie gekomen dat er in Dooyeweerds
tijdsconceptie momenten zijn die in conflict dreigen te komen met die idee
van de eenheid, door hem ook aangeduid als de idee van de zinvolheid.
In het bijzonder denk ik daarbij aan de door Dooyeweerd ontwikkelde
idee van de tijdsgrens. Binnen de geschapen werkelijkheid heeft de tijd of de
tijdelijkheid volgens Dooyeweerd, zo meen ik het te mogen stellen zonder
hem onrecht te doen, een beperkte `actieradius'. Er is de boventijdelijke
werkelijkheid, door Dooyeweerd wel aangeduid als een tussentoestand tussen
tijd en ware, d.i. ongeschapen, eeuwigheid, waarvoor hij de term geschapen
eeuwigheid reserveert . Tussen beide is er een grens, als tijdsgrens aangeduid.
Deze grens kan niet vanuit het tijdelijke, maar wel vanuit het boventijdelijke
of eeuwige worden overschreden (Ouweneel, 277, 287). Op grond hiervan
zouden we kunnen stellen, dat volgens Dooyeweerd de tijd blijkbaar wel op,
maar niet in het boventijdelijke als het zin-volle is geconcentreerd.
Nu dient evenwel de vraag te worden gesteld, hoe Dooyeweerd genoemde
grens verstaat. Bedoelt hij daarmede een zakelijke aanduiding van een reëel
gegeven binnen de kosmos? Of moet het gebruik van het woord grens als
beeldspraak of metafoor worden gezien, d.w.z. als een vlag op een schip die
de lading niet volop dekt (kan dekken)? Binnen het kader van Dooyeweerds
denken is voor het laatste standpunt steun te vinden. Het gebruik van het
woord grens zou namelijk betekenen, dat men probeert met behulp van een
tijdelijke scheppingscategorie , i.c. het ruimtelijke, een zaak aan te duiden —
t.w. het onderscheid tussen het tijdelijke en het boventijdelijke in hun
onderlinge afgrenzing —, die in zijn complexiteit juist het tijdelijke te buiten
gaat. In dit standpunt kan dan al of niet expliciet de stelling meespelen, dat
de taal, omdat zij binnen de tijdshorizon functioneert, naar haar aard teko rt
(moet) schiet(en) in het adekwaat, zakelijk duiden van iets dat deze
tijdshorizon te boven gaat, d.i. het boven-tijdelijke in zijn relatie tot het
tijdelijke alsook de relatie zelf, deze dan metaforisch als grens aangeduid.
Alvorens mij nu uit te spreken over de wijze waarop m. i. Dooyeweerds
idee van de tijdsgrens moet worden verstaan, wil ik in verband met het
voorgaande nader ingaan op enkele zaken.
De eerste zaak betreft de taal. Daarbij ga ik uit van het standpunt, dat de
mens krachtens het scheppingswoord met een in beginsel volwaardig
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taalvermogen is toegerust. Dit taalvermogen is op zijn beurt tot in het hart
van de mens verankerd en hee ft als zodanig deel aan en functioneert in de
werkelijkheid in haar zinvolheid. Zo is ook de wetenschappelijke taal wel
naar de aard van de wetenschap innerlijk begrensd, maar als zodanig toch
volwaardig, d.w.z. niet noodzakelijkerwijs tekortschietend. In de wetenschap
dient de taal om wetenschappelijk geanalyseerde gegevens (standen van
zaken) op een zakelijk verantwoorde wijze wetenschappelijk te duiden, gegevens die, zo voeg ik er aan toe, krachtens het scheppingswoord hun eigen
duidelijkheid hebben. Dit geldt niet alleen voor de begripsmatige analyse,
maar ook wanneer het wetenschappelijke en i.h.b. het wijsgerige denken
wordt ontwikkeld in de richting van de ideevorming. Wat het laatste betre ft ,
de mens komt al wetenschappelijk analyserend tenslotte op zogenaamde
grondgegevens terecht die niet meer voor verdere analyse vatbaar zijn. Ik
denk daarbij in de eerste plaats aan de eerder genoemde kern- of sleutelwoorden of -momenten. Daarvan kunnen we ons niet langer een begrip
(met zijn samenstellende momenten), doch slechts een (verwijzende) idee
vormen.
Dit impliceert evenwel niet, dat we daarmede tot beeldspraak, metaforen
of verlegenheidstermen zijn veroordeeld. Ook in een idee hebben we,
normatief gesproken, te maken met een wetenschappelijk-zakelijk verantwoorde duiding van een via wetenschappelijke analyse blootgelegd,
fundamenteel gegeven in de werkelijkheid. En dit is mogelijk, omdat de
mens zelf deel heeft aan en weet heeft van dit gegeven. 13
Zo kunnen we ons ook ideeën vormen van het tijdelijke in zijn volheid en
van het ruimtelijke als fundamentele, universele zijnswijze alsmede van
(be-)grens(d)-zijn, het finitieve, in de werkelijkheid.
De tweede zaak waarop ik in dit verband wil ingaan is de ruimtelijkheid
en het finitieve als primair ruimtelijke figuur.
Het ruimtelijke, dat ik naar zijn kern wil duiden als uitgebreidheid, gaat,
hoewel het intrinsiek met het tijdelijke verbonden is, daarin niet op. Het is
een oorspronkelijke zijnswijze van de werkelijkheid, die enerzijds naar eigen
aard innerlijk begrensd is, maar anderzijds zowel funderend als universeel, in
de betekenis van overal en altijd present. (Er is niets in de voor ons kenbare,
geschapen werkelijkheid dat niet-ruimtelijk is). Als zodanig heeft het een
religieuze diepte-dimensie: het is een actuele vrucht van en als zodanig direct
betrokken op het scheppingswoord. Één en ander maakt verstaanbaar, dat
het ruimtelijke op analogische wijze in alle andere modaliteiten aanwezig is.
Juist vanwege deze universele presentie van het ruimtelijke — in oorspronkelijke en in analogische zin — is het spreken in ruimtelijke categorieën
nooit van metaforische aard. In een metafoor gaat het immers om een
vergelijking van enerzijds fundamenteel verschillende, maar anderzijds
vergelijkbare entiteiten of entitaire toestanden. Het kenmerkende van een
modaliteit is echter, dat zij inhoudelijk niet met een entiteit (of entitaire
toestand) vergelijkbaar is. In het spreken in ruimtelijke categorieën gaat het
dan ook steeds om een zakelijk verantwoorde duiding van gegevens
(momenten), welke wij al analyserend in de werkelijkheid aan treffen.
13

zen, pp. 218, 324.
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Hetzelfde kan gezegd worden van het spreken over het finitieve of het
begrensd zijn van de werkelijkheid. Dit finitieve is een fundementele
karakteristiek van de kosmos. Het is een oorspronkelijk ruimtelijke figuur.
Ik ben geneigd het finitieve te zien als een analogisch moment binnen het
ruimtelijke, dat als zodanig antecipeert op de ju ri dische modaliteit met als
kernmoment het tributieve. Als fundamenteel gegeven binnen de kosmos
vinden wij het op zijn beurt op analogische wijze terug in de latere
modaliteiten. Terecht spreken we van juridische, economische, machtshistorische (technische), logische, vitale, fysieke grenzen, enz.
Behalve door allerlei andere karakteristieken kan de werkelijkheid voor
wat betreft haar bestaanswijze gekenmerkt worden als fundamenteel
begrensd. Dit ligt in de kosmische orde besloten. Alle entiteiten hebben een
structuur, waarbuiten zij niet kunnen treden. Die structuur kan in belangrijke
mate ontwricht zijn, maar is nooit totaal afwezig. Daaraan blijven de entiteiten
herkenbaar. Zij zijn onontkoombaar aan grenzen gebonden.
Dit begrensd zijn heeft een extra dimensie als gevolg van het gegeven, dat
entiteiten niet alleen structuur hebben, maar tevens onderworpen zijn aan
structuurwetten, die fungeren als kaders, waarbinnen zij alleen heilzaam
kunnen functioneren, ook aan te duiden als typische grenzen voor de
werkelijkheid naar haar feitelijke zijde. Zij zijn de scheppingsordeningen,
welke geheel het feitelijke werkelijkheidsgebeuren omvatten. Het gaat hier
telkens weer om ruimtelijke aanduidingen. 14
Wanneer hier gesproken wordt van grenzen, dient dit wederom niet in
metaforische zin te worden verstaan. Ook daarin gaat het om een reële
aanduiding van standen van zaken waarmede we in de werke lijkheid worden
geconfronteerd als gevolg van het fundamentele en als zodanig overal en altijd
presente karakter van het finitieve in zowel oorspronkelijk ruimtelijke zin als
in analogische zin in de andere moda liteiten.
Ik meen nu, dat Dooyeweerd ook in deze zin met tijdelijkheid en
boventijdelijkheid en haar onderlinge grens is bezig geweest. Het zicht
daarop is mogelijk enigszins verloren gegaan door zijn gebruik van de
metafoor van het prisma. Anders wordt het m.i., wanneer hij in plaats van in
entitaire in modale, in het bijzonder in ruimtelijke, categorieën gaat spreken:
boven en onder, voor en achter, en de grens tussen beide. Van een metafoor
is m.i. dan geen sprake meer. Wanneer hij onderscheid maakt tussen tijdelijk
en boven-tijdelijk bedoelt hij daarmede iets op zakelijk verantwoorde wijze
wijsgerig uit te drukken. De grens tussen beide vervult een reële functie. Er
is bij hem, zoals ik reeds opgemerkt heb, sprake van een overgang van het
boventijdelijke naar het tijdelijke en omgekeerd. In het denken van
Dooyeweerd over tijdelijkheid en boven-tijdelijkheid speelt op één of andere
wijze het moment van de ruimtelijkheid (onontkoombaar?) reëel mee.
Het tijdelijke hee ft derhalve in Dooyeweerds denken een (fundamenteel)
14 De scheppingswet kan ook op andere wijze worden gekwalificeerd dan als grens. Met
evenveel recht kan gesteld worden, dat zij vast, betrouwbaar, geloofwaardig is; een
ondersteunende, dienende functie heeft; naar aard toedelend (tributief) is; vrede en heil
beoogt; doelgericht en effectief is; gezag (heer-lijkheid) heeft; be lichaming van wijsheid is,
enz. In deze karakteristieken gaat het eveneens om reële gegevens, om reële zijnswijzen van
de wet, naast en in verband met de ruimtelijke.
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begrensde actie-radius. Zoals we gezien hebben, doortrèkt en bepaalt het
niet de gehele werkelijkheid. Tijdelijkheid is daarin niet de dominante. Wel is
zij echter een dominante en zelfs een niet geringe, inzoverre heel de
werkelijkheid in haar modale en entitaire verscheidenheid, zowel naar haar
wets- als naar haar subjects-zijde, door Dooyeweerd als tijdelijk wordt
(aan)geduid.
De vraag is nu die, welke ik reeds in mijn genoemde studie heb gesteld
(243): Wat heeft Dooyeweerd er toe gebracht zulk een dominante plaats toe
te kennen aan het tijdelijke als blijkbaar fundamentele, alles bepalende en
doordringende karakteristiek van de werkelijkheid in haar modale en
entitaire verscheidenheid, in vergelijking met en in betrekking tot de door
hem geanalyseerde modaliteiten als fundamentele zijnswijzen van de
werkelijkheid? Volgens Dooyeweerd drukt de tijd zich telkens op eigen
wijze in de modaliteiten uit. Dit is inderdaad het geval. Maar dit is niet
voldoende om deze te duiden als tijdsfiguren. Binnen de onderscheiden
modaliteiten vinden wij allerlei momenten terug die in hun actualiteit niet los
staan van dit tijdelijke, maar daarmede niet mogen worden vereenzelvigd,
omdat zij daarvan principiëel onderscheiden zijn.
Ik neem bij wijze van voorbeeld de juridische modaliteit. Daarin is sprake
van een juridische tijd, uitkomend in de rechtsfiguren van het ingaan en het
aflopen (de geldingstijd) van de rechtsnormen (in de vorm van wetten,
statuten, contracten, enz.) en het naar juridische maatstaven te bepalen
tijdstip van een rechtshandeling. Daarnaast spreken we evenwel van rechtszekerheid en goede trouw, billijkheid, alle in juridische zin; harmonisering
van rechtsbelangen; effectiviteit van rechts-regels en handelingen; rechtsmacht en rechtsbevoegdheid; innerlijke consistentie van een rechtssysteem;
juridische toerekening; geldingsgebied van rechtsnormen en de plaats van
een handeling in juridische zin. Ik herhaal: al deze momenten kunnen in hun
actualiteit niet los van het tijdsmoment, zoals dit zich binnen het juridische
manifesteert, worden verstaan, maar zijn daarvan tegelijke rtijd principieel
onderscheiden.
Een alternatief tijdelijkheid als (grondleggend) grensaspect van de werkelijkheid en het menselijk bestaan

Mijn analyse van Dooyeweerds idee van de tijd heeft mij eerder tot de
conclusie geleid 15 , dat het alleszins verantwoord is om de tijd te zien als een
modaal aspect, en dan voorafgaand aan het kwantitatieve. Op grond daarvan
heb ik gesteld, dat de werkelijkheid en derhalve het menselijke bestaan door
en door tijdelijk zijn. Daarmede heb ik uiteraard niet bedoeld dat de
werkelijkheid geheel en al door de tijd wordt omspannen en doo rtrokken.
Dan zou het tijdelijke immers niet langer één van de modaliteiten zijn.
Veeleer wilde ik daarmede zeggen, dat het tijdelike, ook aan te duiden als het
tijdige, evenals de andere modaliteiten, overal en altijd (mede-)aanwezig is en
dat het als zodanig functioneert tot in het centrum van de menselijke
persoonlijkheid.
Dooyeweerd heeft terecht gesteld, dat de mens tot in zijn hart
15 zin, pp. 244-245.
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geschiedenis doormaakt. Ik heb terzake echter reeds opgemerkt, dat
geschiedenis tijd im-pliceert. Door te onderkennen, dat het tijdelijke als
fundamentele zijnswijze tot in het hart functioneert, krijgen we m.i. het juiste
zicht op deze zaak.
De aanvaarding van het tijdelijke als modaliteit in het geheel van de
kosmische orde betekent, dat we daarin analogieën in de vorm van
antecipaties kunnen onderscheiden. Deze kunnen we enerzijds niet verstaan
los van de modaliteiten waarheen zijn verwijzen, maar anderzijds b lijven zij
als tijds-momenten of -figuren gekwalificeerd. Zij houdan met elkaar en in
hun onverbrekelijke samenhang met het kernmoment in het bijzonder voor
de mens een opdracht in.
Ik wil enkele van deze momenten noemen. Gelet op de beschikbare
ruimte kan dit slechts met korte aanduidingen gebeuren. Voor een
systematische uitwerking zal een wijsge rige chronologie nodig zijn.
Er is een veelheid van tijdsmomenten, zowel synchronisch als diachronisch, alsook een eenheid van al deze momenten. Daarin ontmoeten we
een kwantitatieve analogie, die vooruitgrijpt op het kwantitatieve aspect, maar
als analogie fundamenteel daarvan onderscheiden is.
De veelheid binnen het tijdelijke manifestee rt zich voorts in een veelheid
van tijdsperioden, wederom zowel syn- als dia-chronisch. Daarin is sprake
van een ruimtelijke analogie. Zo ook in de figuur van de tijdstippen.
In de opeenvolging van tijdsmomenten en tijdsperioden — van verleden
naar heden naar toekomst — ontmoeten we het bewegingsmoment. Dit
bewegingsmoment is in zijn toekomstgerichtheid een normatief gegeven.
Het inzicht daarin kan in ernstige mate worden geblokkeerd door diepreligieuze motieven. Te wijzen valt b.v. op die culturen waarin de voorvaderverering een centrale rol vervult. Daarin is van een voortgaande ontwikkeling in de tijd slechts in zeer beperkte mate sprake. De toekomstbeleving is meestal cyclisch van aard.
Er is een innerlijke samenhang in het tijdelijke. Daarin uit zich de innerlijke
samenhang met een ander fundamenteel gegeven binnen de kosmos, dat van
de solidariteit. Dit moment kan genegeerd worden door verabsolutering van
één of meer van de tijdsperioden, b.v. het verleden; het verleden samen met
het heden; het heden met de toekomst; de toekomst zonder meer. Er is
echter zowel een voortgang als een samenhang tussen verleden, heden en
toekomst. Daarom is het niet juist tijdelijkheid gelijk te stellen met vergankelijkheid. Veeleer is er sprake — en nu gebruik ik een term die J. van der
Hoeven mij met het oog op deze stand van zaken aan de hand hee ft gedaan —
van over gankelijkheid. In het heden is namelijk het verleden steeds weer
present en gaat het door naar de toekomst. In de geschiedenis in haar
alzijdigheid worden we krachtens het scheppingswoord en de daarin
besloten orde in hun eenheid geconfronteerd met een normatief bepaalde,
in het moment van de tijdelijkheid gefundeerde continuïteit. Dit geldt zowel
voor de natuur als voor het menselijke bestaan alsook voor deze beide in hun
onverbrekelijke samenhang.
Het voorgaande implicee rt , dat de tijden, zowel syn- als diachronisch op
elkaar moeten worden afgestemd, ook de tijden van de natuur en van de
mens in hun onderling verband. Daarin ontmoeten we een (normatieve)
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anticipatie vanuit het moment van het tijdelijke op het modale moment van
harmonie, vrede of eenparigheid.
Via genoemde momenten komt een antecipatie op het juridische in het
vizier. Om deze momenten — alsook andere — volop te honoreren zal de
mens immers steeds te rechter tijd moeten handelen.

Tenslotte: In de momenten van verleden, heden en toekomst in hun
onderlinge samenhang als fundamentele kenmerken van het tijdelijke (of
tijdige) is een vast en daarin betrouwbaar patroon. Daarin treffen we binnen
het tijdelijke een antecipatie aan op een ander fundamenteel gegeven in de
werkelijkheid, t.w. dat van de betrouwbaarheid of geloofwaardigheid. De
kosmos heeft krachtens de scheppende en herscheppende werking van het
Woord een toekomst, waarin niet wordt afgerekend met het verleden, maar
alleen met het kwade daarin: de toegezegde verlossing is her-schepping. In
die toekomst zal het tijdelijke als fundamenteel scheppingsgegeven een
blijvende rol vervullen.
Om alle misverstand te voorkomen, wil ik met nadruk stellen, dat het in
het voorgaande niet gaat om metaforische, maar om zakelijke aanduidingen
van reële momenten in de wereklijkheid, in het bijzonder voor wat betreft
haar tijdelijke zijnswijze.
Het erkennen van het tijdelijke als een modaal aspect van de werkelijkheid
houdt uiteraard tevens in dat er in de andere modale aspecten eveneens
sprake is van een tijdsmoment als op zijn beurt analogisch moment.
Ten aanzien van dit analogische moment dienen dan twee opmerkingen te
worden gemaakt. Ten eerste: het kan uiteraard niet in zijn zin worden
verstaan los van de samenhang met het kernmoment en de andere
analogische momenten binnen de desbetreffende modaliteit. Ten tweede:
het heeft op zijn beu rt een gecompliceerde structuur, omdat het niet alleen
teruggrijpt op het tijdelijke naar zijn kern, maar op het tijdelijke in zijn
gecompliceerde samenstelling van kernmoment en analogische momenten.
Ik kan op deze zaak nu niet verder ingaan. Voor het juridische gaf ik al een
eerste aanwijzing.
Evenmin kan ik ingaan op het tijdelijke in zijn entitaire verscheidenheid.
Boventijdelijkheid, voltijdelijkheid, zinvolheid

Naar ik meen, kan de aanvaarding van tijdelijkheid als fundamentele
(modale) zijnswijze van de werkelijkheid er eveneens toe bijdragen meer
helderheid te krijgen in de discussie met Dooyeweerd en Ouweneel inzake
boventijdelijkheid en voltijdelijkheid.
In de eerste plaats wil ik met Dooyeweerd de term boventijdelijkheid
handhaven, zij het dat ik daarmede iets anders aanduid dan hij. Onder
boventijdelijk vat ik samen alle modale aspecten die zich krachtens hun
kernmoment als oorspronkelijke manifestatie van het scheppingswoord
fundamenteel van het tijdelijke als modaal aspect onderscheiden. Deze
modale aspecten zijn niet anti-tijdelijk, in zoverre zij slechts in samenhang
met en op basis van het tijdelijke (kunnen) bestaan. Zelfs zijn zij niet in de
volle zin van het woord niet-tijdelijk. Het tijdelijke is immers op analogische
wijze binnen hen aanwezig. Zij zijn evenwel niet tijdelijk in oorspronkelijke
zin.
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Voo rts wil ik met Ouweneel het woord voltijdelijk handhaven. Deze
voltijdelijkheid is evenwel — dit is duidelijk uit het voorgaande — voor mij
fundamenteel van het boventijdelijke onderscheiden. Veeleer zie ik het
voltijdelijke gegeven in het modaal aspect van het tijdelijke in zijn
onverbrekelijke samenhang van kernmoment en analogische momenten,
zoals dit, voorzover ik het versta, ook het geval is met de andere
modaliteiten, zoals kwantiteit, ruimtelijkheid, beweeglijkheid, sensitiviteit,
wijsheid, heer-lijkheid, duidelijkheid en gerechtigheid. In datgene wat
Ouweneel de voltijdelijkheid noemt hebben we niet te maken met een alle
modale aspecten omspannende volheid, maar met het tijdelijke als modaal
aspect in zijn volwaardig functioneren temidden van en in samenhang met
alle andere modale aspecten.
Het voorgaande imp li ceert, dat de zin-volheid van de werkelijkheid niet
gezocht dient te worden in een de tijd transcenderende en als zodanig
boventijdelijke werkelijkheid of in een funderende diepte-laag of dimensie.
Zij is als vol-heid veeleer gegeven in de modale aspecten in hun bovenomschreven volheid in hun onderlinge samenhang, zoals deze tot uitdrukking
komt in de analogische momenten. Daaraan dient dan evenwel onmiddellijk
toegevoegd te worden, dat het daarin niet gaat om een modale orde op
zichzelf, maar om de modale aspecten, zoals deze in onderlinge samenhang
functioneren in het concrete, entitaire gebeuren en de daarvoor geldende
wetten. Anders uitgedrukt: de volheid van zin is identiek met de
werkelijkheid in haar oorspronkelijke, intrinsiek samenhangende modale en
entitaire verscheidenheid, als vrucht van en in blijvende, volle afhankelijkheid
van het scheppende en herscheppende woord van het Woord in zijn
voortgaande actualiteit.

De geschapen eeuwigheid als (het hoogste) modaal grensaspect van de
werkelijkheid

Door het tijdelijke of de tijdelijkheid als modaal aspect te aanvaarden
worden wij echter met een ander, fundamenteel probleem geconfronteerd.
Dreigen wij namelijk op deze wijze niet het als reëel ervaren onderscheid
tussen tijd en eerwigheid uit het oog te verliezen? Anders gezegd: Verdwijnt
daarmede niet tevens Dooyeweerds idee van het aevum als geschapen
werkelijkheid ten onrechte uit het wijsgerig gezichtsveld?
Dit is m.i. niet noodzakelijk. Maar dan dienen we achter ons te laten de
idee van het aevum, zoals door Dooyeweerd aanvaard, d.i. als boventijdelijke
`sfeer' of `trans-kosmische orde'. Herinnerd wordt aan Dooyeweerds
aanduiding van de scheppingsorde als kosmische `tijds-orde', tot in de
formulering van zijn wijsgerige grondidee toe. i 6 Daartegenover zullen we
moeten onderkennen, dat het eeuwige of het aevum een hoedanigheid of
(modale) zijnswijze — en wel de `hoogste' — van de geschapen werkelijkheid
en daarmede van het menselijk bestaan is.
Deze conclusie ligt reeds, zonder dat ik mij dit destijds bewust ben
geweest, in mijn `De zin van de werkelijkheid' besloten. Eeuwigheid in
geschapen zin is het zelfde als — en daarmede gebruik ik uitdrukkingen die
16 H. Dooyeweerd, N.C., I, p.101.
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reeds in mijn boek vermeld zijn — geloofwaardigheid, betrouwbaarheid,
vastheid (223). Zij is als zodanig een fundamentele karakteristiek of kwaliteit
van de geschapen werkelijkheid, een kwaliteit die zich in velerlei gestalten
manifestee rt . (Ibidem) God, de Schepper, doet Zich in de schepping
kennen in Zijn eeuwigheid, trouw of geloofwaardigheid. Daarin ligt, zoals in
alle modaliteiten, voor de mens een oproep besloten, namelijk om te
ve rtrouwen of te geloven. Dat ver trouwen of geloven zal, wil het op een
innerlijk stabiele wijze in het menselijk bestaan functioneren, primair een
grondvertrouwen (basic trust) moeten zijn. Als zodanig implicee rt het
tevens een kennen in de zin van gelovig kennen. Het eeuwige in de mens,
waarvan Dooyeweerd spreekt, is het vertrouwend kennen en kennend
vertrouwen van zijn goddelijke Oorsprong, d.i. God de Schepper, krachtens
de aanwezigheid van Deze Zelf in de werkelijkheid door Zijn openbaring,
d.w.z. krachtens Zijn scheppend en herscheppend woord, met de daarin
besloten scheppingsorde of scheppingswet.
Het eeuwige fungeert derhalve, evenals het tijdelijke, in deze gedachtengang als grensaspect van de geschapen werkelijkheid en dit in
onverbrekelijke samenhang met alle andere modale aspecten.
In het eeuwige zijn daarom analogische momenten aanwezig die naar die
andere aspecten verwijzen. Ik meen, dat zo ook een bevredigend antwoord
te geven is op het probleem dat ons bij Dooyeweerd bezig hield, t.w. de
eeuwigheid enerzijds in haar boven- of niet-tijdelijkheid en anderzijds als
dynamisch gebeuren. Zoals alle andere modale aspecten enerzijds boventijdelijk zijn en anderzijds, blijkens de analogische tijdsmomenten, intrinsiek
met het tijdelijke verweven, zo is dit ook het geval met het eeuwige. We
zagen het: het scheppingswoord is als woord van God eeuwig, maar in die
eeuwigheid ook blijven actueel en bij de tijd of tijdig. Dit geldt niet alleen
voor de scheppingswerkelijkheid naar haar subjectszijde, maar ook naar haar
wetszijde. 17
Het voorgaande impliceert tevens, dat het eeuwige op zijn beurt in die
aspecten present is. Anders uitgedrukt: het eeuwigheidsmoment ligt in die
aspecten zelf besloten. Daarbij denk ik — en daarmede keer ik mij tegen
Ouweneel (359) — in de eerste plaats aan de modale aspecten voor wat betreft
hun zinkernen en de in trinsiek daarmede verbonden analogische momenten,
in het bijzonder aan de daarin geïmpliceerde beginselen of wetten als niet
statische, maar wel constante, eeuwige ordeningen.
Dit eeuwigheidsmoment is op analogische wijze ook in het tijdelijke aanwezig. We zagen reeds, dat het niet juist is het tijdelijke te vereenzelvigen
met het vergankelijke. Veeleer is het te typeren als overgankelijkheid: van
verleden naar heden naar toekomst. Daarin gaat het om een fundamenteel
gegeven binnen de kosmos dat krachtens het scheppingswoord zijn eigen(-aardige) vastheid en geloofwaardigheid kent en waaraan ook de mens tot in
het ha rt van zijn bestaan deel hee ft .

17

Zie voor een nadere beschouwing in deze voor wat betreft de wet mijn Zin, pp. 179-183.
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SUMMARY
In this study themes are dealt with, which play a central part in the philosophy of
Herman Dooyeweerd and his sympathizers, namely, cosmos, temporality and
eternity, in their inner coherence. The conclusions are:
1. The archimedean point, on which everything in reality depends, is not, as
Dooyeweerd suggests, man in his radical, religious unity, nor Christ as the Son of man
and head of the new mankind, nor Christ as the Son of God, i.e. the Word of Whom
the Apostle John speaks in the first chapter of the Gospel which is named after him,
but the creative and re-creative (redemptive) word of the Word. Reality in all its
manifestations, including man, exists through and by this word.
2. Within the cosmos as God's creation we can discern and analyze modalities as
creational categories, i.e. manifestations of this word, which are foundational for
everything which exists. These modalities are ways in which God reveals Himself in a
creational form.
3. Since these modalities are ways of existence for man, they are his way of
experience as well. For that reason he is able to know and to analyze them.
4. Dooyeweerd distinguishes the modalities in their temporal diversity and their
supra-temporal fullness, i.e. in their concentration in the human heart or in the
Person of Jesus Christ as the head of the new mankind. Temporality has therefore a
limited `range of action'.
5. According to Dooyeweerd man passes through history not only in the diversity of
his temporal existence (modalities and related concrete structures), but also in his
heart as the centre of his existence. History, however, does not only pre-suppose,
but im-plies time (temporality). For that reason time must have its `place' in the
heart of man. This, however, is in conflict with Dooyeweerds idea of the supratemporal nature of this heart.
6. The problem with which we are faced in Dooyeweerds thought can be overcome
when we understand that time is not at the basis of reality in its diversity of
modalities and concrete structures (we refer to Dooyeweerds qualification of the
cosmic order as a temporal order), but that time itself is a modality like the spatial,
physical, biotic, psychic, logical, aesthetic, juridical, ethical, etc., and moreover is the
basic modality, preceding the numerical one. This implies that temporality has its
own analogies, anticipating the later modalities, and that a moment of temporality is
present in these modalities by way of analogy.
7. Accepting temporality as a (foundational) modality on an equal basis with other
modalities seems, however, to jeopardize the traditional distinction between
temporality (time) and eternality (eternity). This, however, is not the case, once we
recognize, that eternality is itself a modality, the highest one in the scale of
modalities, one which can also be designated as consistence, reliability, credibility or
trustworthiness. Eternality is a basic characteristic of the creative and re-creative
(redemptive) word of the Word. This word contains a basic invitation to and a basic
norm for man to trust, to rely upon, to credit this word as the word of God, the
Creator, the Word, Which assumed a creational form (became flesh) in the Person of
Jesus Christ.
8. As a modality eternality has its own analogical moments, including the temporal
one. The creative and re-creative word of the Word is, because of its eternality,
eternally actual and timely. Conversely, the moment of eternality is analogically
present in the other modalities, namely in their basic structure of the nuclear and
analogical moments. This is also true for the modality of temporality in the eternal
temporal categories of past, present and future.

IS HET HART TIJDELIJK OF 1STIET-TIJDELIJK?
W. J. OUWENEEL

Het is niet gebruikelijk dat een auteur publiekelijk ingaat op een recensie
die van een werk van hem gegeven is. De bespreking die Dengerink van mijn
dissertatie ) in dit blad gegeven heeft, 2 gaat echter duidelijk boven de opzet en
de omvang van een gewone recensie uit. Bovendien nodigt Dengerink zelf
mij uit om enkele punten in mijn disse rt atie nader te verduidelijken. Graag
maak ik van die gelegenheid gebruik. Ik wil mij daarbij beperken tot de
kwestie van de tijdelijkheid, niet-, boven- of voltijdelijkheid van het ha rt .
Algemene opmerkingen

In mijn disse rt atie heb ik betoogd dat de discussie rond deze kwestie met
vele misverstanden omgeven is. 3 Helaas ben ik er, althans wat Dengerink betreft, niet in geslaagd al deze misverstanden weg te nemen. Dit is ook wel begrijpelijk. Men kan over het "boventijdelijke" (wat dat ook moge zijn - daarover straks meer) nu eenmaal niet anders dan in talige, dus tijdelijke termen
spreken, en dat zal nimmer op adequate wijze kunnen gebeuren. Wij zullen
hier tijdelijke termen moeten gebruiken in ideematige zin, om de idee van
het boventijdelijke enigermate tot uitdrukking te brengen. Daarom zij a priori
toegegeven dat zowel de term "boventijdelijk" als de term "voltijdelijk" per
definitie inadequaat zijn om de onderhavige idee uit te drukken en noodzakelijk tot misverstanden zullen leiden zodra men probee rt ze begripsmatig
te analyseren.
Door deze moeilijkheid hee ft Dooyeweerd, die voor zover ik weet nimmer
in een dualisme van het tijdelijke en het boventijdelijke vervallen is, 3 zoals zijn
opponenten hem maar al te vaak hebben aangewreven, soms wel die schijn
gewekt. Immers:
• Lijkt de term "boventijdelijk" — begripsmatig beschouwd — al niet onmiddellijk "niet-" of "buiten-tijdelijk" te suggereren, 4 aangezien immers dat wat
"boven" de tijd uitgaat, zelf niet meer tijdelijk kan zijn? Dooyeweerd hee ft
dit misverstand in de hand gewerkt door bijv. de term "tijd" uitdrukkelijk
te reserveren voor de kosmische tijd en zijn modaliteiten 5 ; anders gezegd:
Christelijke transcendentaal-antropologie: Een sympathetisch -kritische studie van de
wijsgerige antropologie van Herman Dooyeweerd; handelsuitgave: De leer van de mens:
Proeve van een christelijk-wijsgerige antropologie, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam,
1

1986 (afk.: LvdM).

"Mens, kosmos, tijdelijkheid, eeuwigheid ", Philosophia Reformata 54,
1989, pp. 83-102 (afk.: JDD).
3 LvdM, hst. 6.
4 Vgl. JDD, p. 101: "boven- of niet- tijdelijkheid "; JDD wil er niets van weten dat "het
boventijdelijke niet niet- tijdelijk" zou zijn (p. 93); hij geeft Dooyeweerds visie zo weer dat
"het hart ... in zijn boventijdelijkheid niet iets tijdelijks in zich bergt" (p. 93).
5 A New Critique of Theoretical Thought, vol.I, repr.: Paideia Press, Jordan Station, 1984
(afk.: NC I), p. 33: "I... prefer to reserve the term 'time' for the cosmic one and its different
aspects"; vgl. ook p. 106: de zinvolheid "is not actually given and cannot be actually in
time" (dus wel "beyond time"??).
2 J. D. Dengerink,

Philosopbia Reformata 54 (1989) 103-108
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hij lijkt onder "tijd" slechts de tijd in zijn modale verscheidenheid en niet
de tijd in zijn eenheid, volheid en totaliteit te verstaan.
• Heeft Dooyeweerds spreken over twee "sferen", die van het tijdelijke en
die van het boventijdelijke, 6 niet de schijn van dualisme bevorderd?
Niettemin menen wij dat termen als "boventijdelijk" en "sferen" bij
Dooyeweerd slechts verlegenheidstermen zijn, voortvloeiend uit de genoemde moeilijkheid in tijdelijke begrippen over de idee van het boventijdelijke te moeten spreken. Als Dooyeweerd zelf veel meer nadruk had
gelegd op zijn uiterst belangrijke onderscheiding van begrip en idee, 7 zou hij
hebben kunnen voorkomen dat zijn opponenten zijn visie op de tijd en het
boventijdelijke begripsmatig interpreteerden en hem zo een dualisme in de
schoenen schoven dat hijzelf altijd krachtig van de hand hee ft gewezen.
Dooyeweerd heeft er overigens meer dan eens blijk van gegeven de
onderhavige moeilijkheid te beseffen, bijv. door zijn kortstondige overweging de term "central transcosmic time" te introduceren, 8 in de hoop
daarmee alle misverstand met betrekking tot de term "boventijdelijk" uit de
weg te ruimen. In mijn dissertatie heb ik al op dit punt gewezen, 9 maar
zonder verder commentaar. Dit wordt door Dengerink betreurd, 10 vandaar
dat ik er hier kort op inga. Het gaat hier namelijk inderdaad om een
opmerkelijk punt, te meer wanneer we zien welk argument Dooyeweerd
gebruikt om de term "central transcosmic time" toch weer te laten vallen: 11
But this would lead to a duplication of the temporal ho ri zon, in connection with which
it would become necessary to use the word in two fundamentally different senses.
Furthermore, the general explanation 'duration determined by the order of succession
or simultaneity' would no longer prove serviceable to cover both meanings. 12

Derhalve reserveert hij de term "tijd", zoals gezegd, voor "tijd in zijn
modale verscheidenheid". Niettemin noemt hij één bladzijde eerder de
"bovennatuurlijke" sfeer een "sphere of occurrence" — en implicee rt "occurrence" géén "duration determined by the order of succession or simultaneity"? Hier hebben wij de verlegenheid in deze kwestie ten voeten uit. Ook

een "sphere of occurrence" kan m.i. niet anders dan "tijdelijk" zijn, zij het dan
niet "tijdelijk" in de zin van de tijd in zijn modale verscheidenheid, maar tijd
in zijn eenheid, volheid en tota liteit.
Ik ben het dan ook niet met Dooyeweerd eens dat de term "central
transcosmic time" niet bruikbaar zou zijn - althans kan men m.i. niet zeggen
dat de term minder bruikbaar is dan "boventijdelijk", een term die in het
denken van velen minstens zo gemakkelijk blijkt te kunnen leiden tot het
6 Zie o. a. NC I, p. 31: "the religious centre of human existence... is the only sphere of our
consciousness in which we can transcend time"; p. 32: "...the central sphere of occurrence;

p. 57: "As the absolutely central sphere of human existence, religion transcends all modal
aspects of temporal reality"; dit tegenover "the temporal sphere of our consciousness" (p.
55).
7 Zie daarvoor D. F. M. Strauss, Begrip en idee, Van Gorcum, Assen, 1973, vooral deel II.
8 NCI, p. 32.
9 LvdM, p. 284.
10 JDD, p. 92.
11 Wat heel iets anders is dan dat Dooyeweerd de idee van een transkosmische tijd zou
hebben afgewezen, zoals Dengerink (p. 93) m.i. ten onrechte stelt.
12 NC I, p. 32v.
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vermoeden van een "duplication" of een dualisme. Wij zullen, om de genoemde redenen, moeten inzien dat elke term hier, indien begripsmatig
opgevat, noodzakelijk tot misverstanden leidt. Dit geldt ook voor de door mij
gelanceerde term "voltijdelijk", die immers toch gemakkelijk als een
bijzondere vorm van het "tijdelijke" (in zijn modale verscheidenheid) zou
kunnen worden opgevat. Dit lijkt mij overigens nog net iets minder "erg" dan
het misverstand dat "boventijdelijk" zou neerkomen op "niet-tijdelijk".
Op dit punt aangekomen wil ik dan maar ronduit stellen dat de vraag: "Is
het ha rt nu tijdelijk of niet-tijdelijk?" een schijnprobleem is. Immers, men
kan op deze vraag met evenveel "recht" zowel "beide" als "geen van beide"
antwoorden. Men vergelijke de volgende uitspraken:
• Het ha rt is "niet-tijdelijk" wanneer we over tijd spreken in de zin van
modaal-functionele verscheidenheid.
• Het ha rt is "tijdelijk" in die zin dat we in het ha rt te maken hebben met de
eenheid en volheid van heel de modaal diverse tijdelijkheid.
• Het ha rt is in zekere zin noch "tijdelijk" noch "niet-tijdelijk"; in elk geval
implicee rt "vol-" of "boventijdelijk" noch noodzakelijk het een noch het
ander. Het is dan ook onjuist als Dengerink uit mijn conclusie "dat het ha rt
niet niet-tijdelijk is", concludeert dat het ha rt volgens mij "dus zelf ook
tijdelijk is" 13 (curs. van mij). Op deze wijze kan men, zoals gezegd, termen
die noodzakelijk een ideematig karakter hebben, niet begripsmatig
analyseren. Wie dat toch doet, rolt van het ene misverstand in het andere.
Om heel deze kwestie ideematig te benaderen zou men (uiterst behoedzaam) over tijd kunnen spreken in tweeërlei zin — wat totaal iets anders is dan
tweeërlei tijd! Wij spreken enerzijds begripsmatig over tijd in de zin van de
modaal diverse tijdelijkheid en anderzijds ideematig over tijd in de zin van tijd
in zijn bovenmodale eenheid en volheid ("voltijdelijkheid"), en moeten er
tegelijk aan vasthouden dat wij spreken over één en dezelfde tijd. Hier is voor
duplicatie of dualisme, nl. tussen het voltijdelijke ha rt en de tijdelijke functies,
geen enkele plaats, aangezien de tijdelijke functies immers de functies van het
hart zijn, en het ha rt het concentratiepunt van de functies is. Vandaar ook
mijn uitspraak: "het plenitemporele is het temporele in zijn volheid en
eenheid; en het temporele is het plenitemporele in refractie en diversiteit". 14
Er kan m.i. moeilijk bezwaar zijn tegen een spreken over tijd in tweeërlei
zin, een cen trale en een modale zin. Wij doen immers precies hetzelfde ten
aanzien van geloof, liefde, gerechtigheid, schoonheid, waarde, enz., termen
die ook elk zowel een cen trale als een modale zin hebben - dit mede naar
aanleiding van een vraag van Dengerink. 15
Concrete kwesties

In het licht van deze korte inleiding wil ik nu beknopt op enkele kwesties
bij Dengerink ingaan.
13 JDD, p. 93; vgl. p. 93: "Dooyeweerd wil ... van een vertijdelijking van het hart in de zin
waarin Ouweneel deze blijkbaar bedoelt [hetgeen niet het geval is. WJO] ... niet weten.
Daarin val ik hem gaarne bij". Schrijver dezes ook!
14 LvdM, p. 413; ook aangehaald door JDD, p. 92.
15 JDD, p. 92. Vgl. J. D. Dengerink, De zin van de werkelijkheid, VU Uitgeverij,
Amsterdam, 1986, p. 262.
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(1) Met Dengerinks instemming ten aanzien van mijn visie dat de functies in
het ha rt "aanwezig" zijn, i 6 kan ik moeilijk gelukkig zijn, aangezien hij blijkens
het vervolg deze visie zo lijkt op te vatten alsof de functies in hun verscheidenheid in het hart aanwezig zijn; zo bijv. in zijn standpunt "dat de
moda liteiten op `één of andere wijze', op een bepaalde `diepte', delen in de
boventijdelijkheid van het hart". 17 Ook in zijn boek stelt hij als zijn eigen visie
dat de modaliteiten fungeren tot in het hart toei 8 — een standpunt waarmee
ikzelf zeker niet kan instemmen. De modaliteiten zijn in het ha rt "aanwezig"
in hun eenheid en identiteit — termen die Dengerink ook hanteert, maar die
voor hem niet lijken te impliceren wat zij m.i. in de zin van Dooyeweerd wel
impliceren, nl. dat de modaliteiten dus niet in het hart "aanwezig" zijn in hun
verscheidenheid, hun onderscheiden functionaliteit. Eenheid en identiteit
worden in Dooyeweerds visie immers consequent onderscheiden van en
gecontrasteerd met verscheidenheid. Waar sprake is van modale diversiteit
(in de "gewone" tijdelijke werkelijkheid) is "nog" geen sprake van eenheid en
identiteit; waar sprake is van modale eenheid en identiteit (in het voltijdelijke
hart) is geen sprake "meer" van diversiteit.
(2) Mijn antwoord op Dengerinks vraag: "Houdt de idee van de voltijdelijkheid in, dat het menselijk bestaan tot in het centrum (ha rt) tijdelijk van
aard is, in aanmerking nemende dat vol-tijdelijkheid vol-tijdelijkheid blijft?" 19
zal in het licht van het voorgaande nu wel duidelijk zijn. Met mijn term
"voltijdelijkheid" heb ik niet iets wezenlijk anders willen uitdrukken dan
Dooyeweerd met zijn term "boventijdelijk", waarmee hij m.i. bedoelt dat de
mens de modaal diverse tijd transcendeert , maar niet dat de mens de tijd in
zijn eenheid en volheid transcendeert. Dit laatste impliceert immers
"eeuwigheid", en die komt alleen aan God toe (het aevum als "geschapen
eeuwigheid" daargelaten, want dat is identiek met het boventijdelijke in
Dooyeweerds optiek; zie punt 7).Z 0
(3) Dengerinks vraag: "Hoe verhoudt zich de stelling, dat de voltijdelijkheid
pre-functioneel, d.w.z. boven-modaal, is tot de andere stelling van Ouweneel
dat de modale functies tot in het hart van de mens aanwezig zijn?" 21
beantwoord ik, zoals vermoedelijk al duidelijk zal zijn, als volgt: De modale
functies van de mens zijn inderdaad "tot in het ha rt aanwezig", maar dan niet
meer in hun verscheidenheid, maar in hun niet-meer-verscheidenheid, hun
volheid en identiteit.
(4) Ook mijn antwoord op Dengerinks "kardinale" vraag "hoe de door
Ouweneel bedoelde voltijdelijkheid dient gezien te worden in het licht van
Dooyeweerds idee van de zinvolheid. Mogen wij zijn standpunt zo interpreteren, dat het daarin gaat om dezelfde `zaak', d.w.z. dat zij identiek
zijn?" 22 , ligt thans voor de hand. Mijn antwoord luidt: Ja. En na mijn voorgaande argumentatie is het hopelijk ook duidelijk dat (en waarom) ik ook
16 JDD,
pp 90v.
17 JDD, p. 91.
.

18 De zin van de werkelijkheid, a.w., pp. 210, 261v.
19 JDD, p. 92.

vgl. JDD, pp. 91v.
21 JDD, p. 92.
22 JDD, p. 92.
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Dengerinks volgende vraag — "Zo ja, meent hij [WJO] ... daarmede Dooyeweerds denken weer te geven?" — instemmend beantwoord. Ik heb hier niet
bedoeld "daaraan [= Dooyeweerds denken] een eigen wending te geven";
integendeel, ik meen dat ik hier dit denken precies heb weergegeven.
(5) Naar aanleiding van de (nimmer door Dooyeweerd bedoelde) idee van
een of ander niet-tijdelijk hart, dat toch voluit dynamisch is, 23 stelt Dengerink
"dat de mens tot in het diepst van zijn bestaan (zijn hart) geschiedenis
doormaakt. Zaak is nu evenwel dat geschiedenis niet alleen tijd, in de zin van
verleden, heden en toekomst, voor-onderstelt, maar ook im-pliceert". 24
Dengerink ziet hier een moeilijkheid in Dooyeweerds denken, die er niet is,
zolang men boventijdelijkheid maar niet als niet-tijdelijkheid opvat. De mens
maakt inderdaad tot in zijn hart geschiedenis door, maar dan in centraalreligieuze, niet in modaal-functionele zin. Ook geschiedenis kennen we in
centraal-religieuze én in modale zin, net als tijd, geloof, liefde, gerechtigheid,
enz. (zie boven). Geschiedenis in modaal-functionele zin impliceert tijd in
zijn modale verscheidenheid; geschiedenis in centraal-religieuze zin impliceert tijd in zijn eenheid en volheid. In deze laatste zin is de geschiedenis die
van alle (modaal-concrete) "tijden". Vandaar dat Dooyeweerd de zondeval
alsmede de heilsfeiten als het sterven en de opstanding van Christus alsook de
wedergeboo rte van de mens "boventijdelijk" noemt, 25 terwijl het hier toch
"tegelijkertijd" gaat om modaal-concrete gebeurtenissen "in de tijd".
(6) Dengerink meent "dat volgens Dooyeweerd de tijd — evenals de modaliteiten — blijkbaar wel op, maar niet in het boventijdelijke als het zin-volle is
geconcentreerd". 26 Ik meen dat dit een onjuiste weergave is en dat men het
onderhavige punt correcter als volgt kan weergeven: de tijd in zijn modale
diversiteit is zowel gericht op als geconcentreerd in de voltijdelijkheid met
haar modale eenheid en identiteit. Bij het "gericht-zijn-op" denken we er
meer aan dat de modaliteiten zelf weliswaar in diversiteit bestaan, maar dat er
binnen de voltijdelijkheid c. q. het hart geen sprake "meer" is van diversiteit:
de modale diversiteit is gericht op de eenheid en identiteit waarin deze
diversiteit opgaat. Bij het "geconcentreerd-zijn-in" denken we er meer aan
dat de modaliteiten tot in het ha rt "aanwezig" zijn, zij het niet "meer" in hun
diversiteit, maar in hun idente eenheid. Het gaat hier in beide gevallen om
verlegenheidstermen, die men niet tegen elkaar mag uitspelen.
(7) Dengerink ziet in de invoering van de term "voltijdelijkheid", die z.i. impliceert dat de werkelijkheid door en door tijdelijk zou zijn (quod non; zie
hierboven en noten 4 en 13), het volgende gevaar: "Verdwijnt daarmede niet
tevens Dooyeweerds idee van het aevum als geschapen eeuwigheid ten
onrechte uit het wijsgerig gezichtsveld?" 27 Ik meen van niet. Wat Dooyeweerd zegt over het aevum als "geschapen eeuwigheid" komt geheel overeen
met zijn (én mijn) idee van boven- c. q. vol-tijdelijkheid, mits deze maar niet
23 Of, zoals Dengerink het even verderop zegt: "...wanneer Dooyeweerd met boventijdelijkheid bedoelt, dat het hart ... enerzijds niet vreemd is aan de tijd, maar anderzijds
blijkbaar in zijn boventijdelijkheid niet iets tijdelijks in zich bergt" (JDD, p. 93).
24 jDD, p. 93; vgl. ook pp. 97v.
25 Zie o.a. NCI, pp. 60, 99-102, 175; II , pp. 32v., 52v., 295, 302; III, p. 525.
26 JDD, p. 94.
27 JDD, p. 100.
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begripsmatig met tijdelijkheid of met niet-tijdelijkheid verward wordt.
(8) Volgens Dengerink is het eeuwige op analogische wijze "present" in de
modaliteiten, en dat — contra mij — "in de eerste plaats... voor wat betre ft hun
zinkernen en de intrinsiek daarmede verbonden analogische momenten". 28
Ik zou het inderdaad liever anders zeggen: de modale zinkernen manifesteren
nog geheel de modale diversiteit, en maken als zodanig geen deel uit van de
vol- of boventijdelijke zinvolheid. Maar tegelijk zijn deze modale zinkernen
de expressie of refractie van de zinvolheid, de voltijdelijkheid, of, zo men wil,
het aevum, d. i. de geschapen eeuwigheid. In die zin kan men m. i. zeggen dat
het (geschapen) eeuwige "present" is in de modaliteiten — maar dan niet
"meer" in zijn eenheid en volheid, maar in diversiteit — evengoed als men kan
zeggen dat de modaliteiten "present" zijn in het hart — maar dan niet "meer"
in hun diversiteit, maar in hun idente eenheid.
Van harte hoop ik met dit beknopte antwoord een bijdrage te hebben
geleverd aan de discussie rond de tijdelijkheid c.q. vol- of boventijdelijkheid
van het menselijk ha rt . De kwestie is er belangrijk genoeg voor, omdat hier
niet alleen het ha rt van Dooyeweerds antropologie in het geding is, maar ook
de juiste wijsgerige interpretatie van het hart van de mens.
SUMMARY
This is a response to the article by Dengerink in the present issue. He asked me
to clarify certain aspects of my view regarding the supratemporality of the human
heart. The difficulty of such a view is that we can only try to express the idea of the
supratemporal in conceptual, temporal terms. When such terms are analysed in a
conceptual way, a term such as "supratemporal" will necessarily suggest a dualism
between the temporal and the supratemporal, which was never Dooyeweerd's
intention. For instance, in order to maintain that the heart is not non-temporal he
played with a term such as "central transcosmic time", i.e., time in its unity, fulness
and totality. Although he rejected the term he definitely did not reject the idea
behind this term.
It is this idea we have to grasp, without stumbling over the terms. This idea is that
the heart is temporal in the sense of time in its unity and fulness (my term:
"plenitemporality"), not in the sense of time in its modal-functional diversity. This
definitely does not imply a dualism of two "kinds" of time because the temporal
functions are nothing less than the functions of the heart, and the heart is the
plenitemporal concentration point of the functions. The plenitemporal is the
temporal in its fulness and unity: the temporal is the plenitemporal in refraction and
diversity. We speak therefore about time in both a central and a modal sense, just as
we do this with faith, love, righteousness, beauty, history, etc.
Contrary to Dengerink, I believe that the heart as such does know "history", but
only in the central-religious, not in the modal-functional sense. Contrary to him, I
believe that the functions are "present" in the heart, not in their distinct functionality,
but in their unity and identity. Contrary to him, I also believe that supra- or
plenitemporality (or, the aevum or created eternity) implies that man transcends
time in the modally diverse sense, not time in its unity and fulness (as alone the truly
eternal God transcends this). Contrary to Dengerink, I believe that this was also the
view of Dooyeweerd. The modal meaning kernels as such do not participate in the
plenitemporal fulness of meaning, in which there is no diverse functionality
"anymore"; yet they are the temporal expression of the plenitemporality or aevum.
28

JDD, p.101.
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GÓDEL, ESCHER, BACH & DOOYEWEERD
M. J. VERKERK
1. Inleiding1

De ontwikkeling van de computer- en informatietechnologie heeft onze
maatschappij sterk beinvloed. Deze invloed strekt zich niet alleen uit over
allerlei maatschappelijke strukturen en instituties maar ook over het beeld
dat de mens van zichzelf heeft. Door de moderne techniek zijn velen bereid
zichzelf te definiëren als een informatieverwerker.
De invloed van de computer- en informatietechnologie op het beeld dat
de mens van zichzelf heeft, komt treffend naar voren in de Science Fiction
literatuur. Een aantal van de betere verhalen zijn opgenomen in de bundel
"The Mind's I". Deze bundel is geredigeerd en van kommentaar voorzien
door Douglas Hofstadter en Daniel Dennet. In dit boek spelen vragen rondom het `ik' van de mens, hersenen en denken, en lichaam en ziel een grote
rol. Vooral het verhaal "Waar ben ik?" geeft een goede illustratie van de in dit
artikel besproken problematiek.
In het verhaal "Waar ben ik?" van Daniel Dennett wordt de hoofdpersoon
gevraagd een bijzonder gevaarlijke opdracht uit te voeren, nl. het bergen van
een radioaktieve atoomkop waarvan de straling afwijkingen in het hersenweefsel veroorzaakt. Deze straling heeft geen invloed op de andere organen.
De enige mogelijkheid om bij berging hersenbeschadiging te voorkomen is
het achterlaten van de hersenen in een veilig laboratorium. Door een chirurgische ingreep worden de hersenen van de hoofdpersoon verwijderd. De
zenuwuiteinden in de holle schedel worden verbonden met geminiaturiseerde radiozend-ontvangers. De hersenen, die in het laboratorium bewaard
worden, worden ook met deze ontvangers uitgerust. Via een netwerk van
radioverbindingen kunnen de hersenen zo hun normale besturingsfunktie
uitoefenen.
Na de operatie gaat de hoofdpersoon zijn eigen hersenen bekijken die in
een overlevingsvat liggen. Spelenderwijs noemt hij zijn hersenen in het vat
`Yorrick' en zijn vleselijk lichaam `Hamlet'. Dan vraagt de hoofdpersoon zich
af: Waar ben ik? Ben ik in het vat? Ben ik in mijn lichaam? En, als Hamlet de
gevaarlijke opdracht uitvoe rt en Yorrick in het vat ligt, waar ben ik dan?
De situatie wordt nog gekompliceerder als blijkt dat tijdens de missie het
lichaam (Hamlet) vernietigd wordt en de hoofdpersoon herbelichaamd
wordt. Het nieuwe lichaam wordt `Fortinbras' genoemd. De hoofdpersoon
gaat met zijn nieuwe lichaam zijn hersenen bekijken. Op het overlevingsvat
zit een aan/uit-schakelaar. De projektleider vertelt dat voor de operatie een
computercopie van de hersenen gemaakt is; zowel de informatieverwerkende struktuur als de rekensnelheid zijn in een gigantisch programma gerepro1 Ir. J. R. Bugel, Dr. M. D. Stafleu en Drs. A. Zijlstra dank ik voor hun kritische opmerkingen.
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duceerd. De binnenkomende signalen worden ook met dit programma,
`Hube rt' genaamd, verwerkt. Tot nu toe lopen Yorrick en Hube rt synchroon.
Het behoeft geen betoog dat de vraag Waar ben ik?' in a ll e hevigheid voor
de hoofdpersoon terugkomt. Zeker als in het vervolg van het verhaal de
hoofdpersoon zelf de schakelaar gaat bedienen en met opzet niet is
aangegeven wanneer Yorrick of Hube rt `draait'. En de situatie wordt pas echt
gekompliceerd als Yorrick en Hubert niet meer synchroon lopen
In de gebruikte terminologie van het bovenstaande verhaal b lijkt duidelijk
de invloed van de computermetafoor. De geest wordt namelijk opgevat als
de `software' die op de `hardware' van het lichaam `draait'. Deze vooronderstelling leidt in de SF-verhalen tot tal van bizarre moge lijkheden en de daaraan gekoppelde problemen.
De bovenstaande opvattingen zijn karakteristiek voor de richting die wel
de `sterke' AI genoemde wordt (AI = Artifical Intelligence = kunstmatige
intelligentie). Ve rtegenwoordigers van deze richting geloven dat een computatief model van de geest mogelijk is. Indien dit model op dezelfde manier
als de mens reageert op signalen van buitenaf, dan is er volgens hen geen
reden om aan te nemen dat het slechts een model betre ft . In dat geval mag
de computer gerust intelligent genoemd worden, kan er bewustzijn aan toegekend worden en zal hij cognitieve toestanden kennen.
Hofstadter en Dennett zijn typische vertegenwoordigers van de `sterke'
AI. Zo geloven zij — refererend naar het bovenstaande verhaal — dat Hube rt in
principe mogelijk is 2 . Ook de selektie van de verhalen in "The Mind's I" en de
kommentaren daarop zijn typerend. Andere bekende wetenschappers in
deze traditie zijn bijv. Simon, Newell, Fredkin en Minsky.
In deze traditie speelt de Turing-test een grote rol om te bepalen of een
computer intelligent is of niet. Daarom noemt Bolter hen wel vertegenwoordigers van `de mens van Turing' 3 .
De thematiek rondom hersenen en denken, hardware en software, bewustzijn en het `ik' van de mens, wordt door Hofstadter uitvoerig behandeld
in zijn boek "Godel, Escher, Bach" 4 . Dit boek is in grote aantallen verkocht.
Het leest erg prettig en moeilijke problemen worden op begrijpelijke wijze
uitgelegd. Hofstadters boek wordt gebruikt als kapstok om een nadere diskussie met de mens van Turing aan te gaan. Tevens zal hier en daar kort
ingegaan worden op het nieuwste boek van Marvin Minsky, getiteld "Het
denken, de menselijke geest als maatschappij".
Dit artikel hee ft de volgende opbouw. Allereerst worden enkele hoofdbegrippen uit Hofstadters theorie (hoofdstuk 2) besproken en komt zijn
mensbeschouwing aan de orde (hoofdstuk 3). Vervolgens worden enkele
2 Hofstadter en Dennett, "The Mind's I", 1986, p.248. In dit artikel verwijs ik naar de
nederlandse vertaling. In het notenmateriaal wordt naar dit boek verwezen met TMI.
3 Bolter, 1984, p.25. De Turing-test houdt ruwweg het volgende in: indien een toeschouwer
via een terminal communiceert met een mens en met een computer en hij er niet achter
kan komen wie wie is, dan is de computer geslaagd voor de test.
4 In 1986 is er een nederlandse vertaing van dit boek uitgekomen en in 1988 kwam er een

goedkope herdruk op de markt. In de tekst is gebruik gemaakt van de nederlandse vertaling.
In het notenmateriaal wordt naar dit boek verwezen met GEB.
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kritische kanttekeningen bij zijn opvattingen geplaatst en worden zijn
opvattingen nader gekarakteriseerd (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 plaatst de
computermetafoor in historisch perspectief door enkele momenten uit de
geschiedenis van de psychologie te bespreken. In de hoofdstukken 6 en 7
worden de opvattingen van `de mens van Turing' besproken vanuit de
reformatorische wijsbegeerte. Alhoewel de hoofdconcepten van deze wijsbegeerte in de dertiger jaren ontwikkeld zijn, blijken zij nog steeds bijzonder bruikbaar. Tevens worden de belangrijkste bijdragen van Hofstadter
en Minsky aan de wijsgerige antropologie nader aangeduid. Het gebruik van
Dooyeweerds naam in de titel van dit artikel drukt zowel een sterke waardering als een grote verbondenheid uit met de door hem ontwikkelde wijsbegeerte en manier van filosoferen. Het artikel wordt afgesloten met enkele
konklusies (hoofdstuk 8).
2. Paradoxen, Zelfverwijzingen, Merkwaardige Lussen en Verstrengelende
Hiërarchieën
In Hofstadters boek spelen de begrippen `Zelfverwijzing', `Merkwaardige
Lus' en `Verstrengelende Hiërarchie' een belangrijke rol. Op haast elke pagina van zijn boek worden deze begrippen gebruikt. Ze vormen het kader
waarbinnen Hofstadter spreekt over de mens en over kunstmatige intelligentie. Volgens hem zal uiteindelijk blijken dat Zelfverwijzingen, Merkwaardige Lussen en Verstrengelende Hiërarchieën de kern zijn van menselijke en
kunstmatige intelligentie. Daarom probeert hij op vele manieren duidelijk te
maken wat deze begrippen betekenen en wat je er mee kunt doen.
Nu is het bijzonder moeilijk om de menselijke geest te beschrijven en aan
te geven wat de kern van intelligentie is. Deze aspekten van de mens zijn niet
direkt observeerbaar en we moeten vaak gebruik maken van metaforen.
Hieraan ontlenen we meestal ook de `taal' om de mens te beschrijven en ons
model te verwoorden.
Hofstadter is gegrepen door de muziek van Bach, de kunstwerken van
Escher en de wiskunde van Godel. Hij gebruikt het werk van deze beroemdheden om de begrippen `Zelfverwijzing', `Merkwaardige Lus' en 'Verstrengelende Hiërarchie' duidelijk te maken en te illustreren. Daarom heeft Hofstadter Bach, Escher en Godel verweven tot `een eeuwige gouden ban d .
2.1. Bach

Hofstadter heeft zich laten inspireren door bepaalde muziekstukken van
Bach. In sommige fuga's wordt hetzelfde thema op dusdanige wijze vertolkt
dat de luisteraar in verwarring wordt gebracht. In het Musikalisches Opfer
zijn passages waarbij door opeenvolgende modulaties (veranderingen van
toonsoort) bij de luisteraar het gevoel ontstaat van een opwaartse beweging.
Aan het einde wordt deze beweging onverwacht onderbroken omdat het
slot soepel over gaat naar het begin. Hofstadter spreekt van een Merkwaardige Lus omdat de luisteraar het gevoel heeft naar steeds hogere toonniveaus te stijgen, terwijl hij uiteindelijk terugkomt op het niveau waar hij
begonnen is.
Indien zo'n Merkwaardige Lus plaats vindt tussen de verschillende niveaus
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in een hiërarchisch systeem dan spreekt Hofstadter van een Verstrengelende

Hiërarchie.
2.2. Escher
Volgens Hofstadter zijn Merkwaardige Lussen op een mooie en overtuigende wijze gevisualiseerd door de kunstenaar Escher. Deze creëert bijzondere effekten door drie-dimensionale situaties twee-dimensionaal af te
beelden. Neem bijvoorbeeld de bekende litho Waterval. Deze litho laat een
bouwwerk zien met een waterrad. Dit waterrad wordt aangedreven door naar
beneden stortend water. Het water wordt afgevoerd door brede, gemetselde
geulen. Uiteindelijk komt het water — tot verbazing van de toeschouwer — op
het beginniveau uit en stort weer naar beneden. Ook hier is sprake van een
Merkwaardige Lus omdat de toeschouwer, na meegenomen te zijn in een
neerwaartse beweging, onverwacht weer op hetzelfde niveau uitgekomen is.
Hetzelfde wordt gevonden in de litho Klimmen en dalen. De Prentententoonstelling geeft ook zo'n Merkwaardige Lus weer; de toeschouwer staat
te kijken naar een prent die bij nader beschouwen zichzelf bevat.
Eschers grafieken hebben door deze Merkwaardige Lussen een paradoxaal
karakter. Als de toeschouwer zich eenmaal met een van de niveaus geidentificeerd heeft, wordt hij gedwongen zich te confronteren en te identificeren
met een ander (hoger of lager) niveau. De toeschouwer raakt verward en
wordt aan het twijfelen gebracht.
2.3. Gódel

De Merkwaardige Lussen zoals die naar voren komen in de werken van
Bach en Escher vinden in de wiskunde hun pendant in o. a. de paradox van
Epimenides 5 . Godel heeft laten zien dat deze paradoxen hun oorsprong
vinden in Zelfverwijzingen.
Laten we eens naar de onderstaande zin kijken:
"De eerste zin van par. 2.1. is onwaar"

Deze zin levert geen enkel probleem op. We weten precies waarnaar verwezen wordt. We zoeken de eerste zin van par. 2.1. op en bepalen vervolgens of deze waar is of niet. En daarmee weten we of de bovengenoemde
zin waar is of niet.
Laten we nu eens naar de volgende zin kijken:
"Deze zin is onwaar"

De situatie is nu veranderd. Deze zin verwijst naar `deze zin', d.w.z. de zin
verwijst naar zichzelf. We spreken hier van `Zelfverwijzing' of `Zelfreferentie'. Deze Zelfverwijzing brengt ons echter in de problemen. Is deze zin
waar of niet? Laten we het eens proberen:
Als de zin "Deze zin is onwaar" onwaar is, dan spreekt deze zin de
waarheid en dus is de zin waar. Maar dat levert een paradox op: we waren er
immers van uitgegaan dat de zin onwaar was! Als de zin "Deze zin is onwaar"
5 De paradox van Epimenides wordt ook wel de paradox van de leugenaar genoemd.
Epimenides woonde op Kreta en deed de onsterfelijke uitspraak: Alle mensen van Kreta
zijn leugenaars'. In verkorte vorm kan deze als volgt weergegeven worden: `Ik lieg'.
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waar is, dan leidt deze ware zin tot de konklusie dat de zin onwaar is. En dat
levert weer een paradox op omdat we begonnen waren met te stellen dat de
zin waar zou zijn!
Kortom, de bovengenoemde zin verwijst naar zichzelf. Door deze Zelfverwijzing ontstaat er een Merkwaardige Lus die leidt tot een paradox.
In het bovenstaande voorbeeld wordt de Merkwaardige Lus gesloten binnen een zin. Het is ook mogelijk dat zo'n lus gesloten wordt over meerdere
stappen:
De volgende zin is onwaar.
De vorige zin is waar.

In dit voorbeeld is elke zin afzonderlijk ongevaarlijk. Maar doordat de zinnen
naar elkaar verwijzen ontstaan er problemen. Hoe meer niveaus er tussen
zulke uitspraken zitten, hoe moeilijker wordt het om de Merkwaardige Lus te
herkennen.
Zoals reeds eerder is aangegeven, heeft Gádel veel aandacht geschonken
aan paradoxen en Merkwaardige Lussen in de wiskunde. Hij heeft onderzoek
gedaan aan formele theorieën, die krachtig genoeg zijn om uitspraken over
zichzelf te doen. Gbdel toonde aan dat deze theorieën Of onvolledig zijn
(dwz er zijn ware uitspraken die niet bewezen kunnen worden) Of inconsistent zijn (dwz er komen tegenstrijdigheden in voor) 7 . Ook in dit geval is
Zelfverwijzing de oorzaak.
2.4. Bach, Escher, Gódel en de menselijke geest
Wat hebben Bach, Escher en Gbdel nu eigenlijk met de menselijke geest
te maken? Het werk van deze personen illustreert de begrippen `Zelfverwijzing', `Merkwaardige Lus' en `Verstrengelende Hiërarchie'. Begrippen die
volgens Hofstadter een centrale rol spelen in de menselijke geest. Immers, is
de mens zich niet bewust van zichzelf? Heeft de mens geen zelfbesef?
Bestaat intelligent gedrag niet uit regels op verschillende niveaus? Zijn er geen
regels om de regels te wijzigen, de zgn metaregels? Zijn er ook geen metametaregels? Berust de flexibiliteit van de menselijke intelligentie niet op het
feit dat de mens nieuwe regels kan maken, de regels kan aanpassen en de
verschillende niveaus vermengen kan?
Hofstadter schrijft 8 : "Merkwaardige Lussen waaraan regels te pas komen
die zichzelf direkt of indirekt veranderen vormen ongetwijfeld de kern van
intelligentie".
6 Een mooie variant van deze paradox is de `paradox van Grelling'. In deze paradox gaat
het om verzamelingen van bijvoegelijke naamwoorden. Er zijn twee soo rten. De bijvoege-

lijke naamwoorden `vijflettergrepig', `kort', `Nederlands' etc. omschrijven zichzelf omdat
`vijflettergrepig' uit vijf lettergrepen bestaat, `kort' een ko rt woordje is en `Nederlands' een
nederlands woord is. Andere bijvoegelijke naamwoorden omschrijven zichzelf niet, zoals
bv. `lang', `Engels' etc. Voor deze paradox zijn speciale begrippen bedacht: autoloog
(`zich-zelf-omschrijvend') en heteroloog (`zich-zelf-niet-omschrijvend'). Nu is de vraag: is
"heteroloog" heteroloog? Beantwoording van de vraag leidt tot paradoxen!
7 Deze paradox zit als volgt in elkaar. In de formele theorie hebben we een stelling G die
als volgt luidt: `G is geen stelling van de formele theorie'. Vraag: is stelling G waar of
onwaar? Probee rt U het maar. Het leidt weer tot een paradox!
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3. De Menselijke Geest als Gódeldraaikolk
Een belangrijke vraag is: hoe moet de mens beschreven worden? Beginnend op het niveau van atomen en molekulen? Of op het niveau van de
neuronen? Of misschien op het niveau van de psychische processen? En hoe
verhouden deze niveaus zich eigenlijk tot elkaar?
In dit hoofdstuk komen Hofstadters opvattingen over de mense lijke geest
aan de orde. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan het begrip
`niveau', de verstrengeling van de niveaus en de verhouding tussen hersenen
en denken.
3.1. Strukturele niveaus in de mens
In de dialoog "Praeludium & ...." neemt Hofstadter een voorschot op de
diskussie door de vraag te stellen of een reduktionistische benadering dan
wel een holistische benadering noodzakelijk is. Een van de figuren in de
dialoog stelt het volgende probleem aan de orde: bestaat een fuga van Bach
nu uit (de som van) een aantal individuele stemmen of luister je naar het
geheel van de stemmen? In de dialoog ".... Fuga formicalis" wordt de diskussie vervolgd. Centraal staat de relatie tussen de som van de individuele
neuronen en het geheel van de menselijke geest. In de dialoog wordt een
zekere Dr. Miereneter geintroduceerd. Deze `koloniechirurg', zoals hij zichzelf noemt, bewee rt op intelligente wijze met de mierenkolonie te converseren. In het vervolg van de dialoog wordt op metaforische wijze een model
gegeven van de gelaagde opbouw van de hersenen 9 .
Een mierenhoop bestaat uit een grote hoeveelheid door elkaar krioelende
mieren. De individuele mieren zijn niet intelligent. De gehele kolonie is volgens Dr. Miereneter echter wel intelligent. Dat komt omdat er vele hiërar-

chische niveaus zijn tussen de individuele mieren en de intelligentie van de
kolonie.
In een mierenkolonie zijn verschillende kasten aanwezig. Elke kaste heeft
zijn eigen taak. Zo zijn er o.a. werkmieren en soldaten. De mieren 'communiceren' met elkaar door direct contact of door de uitwisseling van geuren. Als
een bepaald karwei moet gebeuren, en het belang dusdanig groot is dat een
bepaalde drempelwaarde wordt overschreden, dan wordt er een ploeg
mieren gevormd. Verschillende ploegen mieren kunnen opgevat worden als
een ploeg van een hoger niveau. Verschillende ploegen van hoger niveau
kunnen op een nog hoger niveau funktioneren. Ploegen van voldoend hoog
niveau worden `symbolen' genoemd. Zo worden dus tussen de individuele
mier en de gehele kolonie 'een groot aantal strukturele niveaus gevonden die
de verwerking van symbolen op hoog niveau (intelligentie) mogelijk maken.
Nu terug naar de menselijke hersenen. Ondanks het feit dat er veel onderzoek verricht is naar zowel de fysiologische als de psychische aspekten van
de werking van de hersenen, is er van een integrale beschrijving nog geen
sprake. Theorieën zijn er alleen voor deelaspekten van de werking van de
8 GEB, p. 32. Zie tevens p. 177 en pp. 792-834.
9 Deze dialogen zijn ook opgenomen in TMI. De gelaagde opbouw van de hersenen wordt
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hersenen. Hofstadter is er van overtuigd dat het aanwezig zijn van verschillende niveaus in de hersenen essentieel is. Elk niveau bouwt voo rt op de
flexibiliteit van het onderliggende niveau. Afhanke lijk van de afstand is er veel
of weinig interaktie tussen de niveaus. De `mieren' van de hersenen zijn de
neuronen. Kleine groepen neuronen vormen op hoger niveau een `neuraal
complex'. Neurale complexen vormen samen weer de bouwelementen van
hogere niveaus. Zo'n bouwelement van een hoger niveau wordt een symbool
genoemd. Een constellatie van symbolen vormt een sub-systeem. Belangrijke sub-systemen zijn bijv het `ik' en de `ziel'. Zo zijn er volgens Hofstadter vele hiërarchische niveaus (misschien wel tientallen) tussen de individuele neuronen en het hoogste niveau: de menselijke geestgo.

3.2. Niveauvermenging en de menselijke hersenen
Vermenging van hiërarchische niveaus treedt veelvuldig op. Hierdoor ontstaan Merkwaardige Lussen en Verstrengelende Hiërarchieën. Op welke
manier gebeurt dit in de menselijke hersenen? We willen bij de beantwoording van deze vraag op drie aspekten wijzen. Achtereenvolgens wordt
ingegaan op niveauvermenging op symbool-niveau (data, hardware), op
niveauvermenging op regelniveau (programmatuur, software) en tenslotte op
niveauvermenging van symbolen en regels.
Als eerste de niveauvermenging bij symbolen. In de vorige paragraaf
hebben we laten zien dat symbolen bouwelementen op een hoger niveau
vertegenwoordigen. Symbolen zijn als het ware de hardware-versies van
begrippeneg. Symbolen hangen samen met gebeurtenissen in de werkelijkheid. Complexe symbolen hangen samen met veel andere symbolen.
Volgens Hofstadter rechtvaardigt het hersenonderzoek en het psychologisch
onderzoek de hypothese dat elk neuron deel uit maakt van verschillende
symbolen 12 . Dat wil zeggen, op hardware-niveau vindt er verstrengeling
plaats van symbolen. Dit kan er toe leiden dat als een symbool geaktiveerd
wordt, ook andere symbolen (deze kunnen van een hoger, lager of hetzelfde
hiërarchisch niveau zijn) geaktiveerd worden. Zo kunnen symbolen zichzelf
en andere beinvloeden en veranderen. Kortom, door de verstrengeling op
neuronen-niveau kan er verstrengeling op symbool niveau optreden 13 .
Als tweede de niveauvermenging bij regels. Denkprocessen in de mens
vinden plaats via bepaalde patronen en regels. Denken is erg flexibel. De
mens verandert deze regels vaak. De ene keer gebeu rt dat op een andere
manier dan de andere keer. Dit kunnen we beschrijven (en begrijpen) m.b.v.
recursieve regels. In een recursieve regel vindt niveauvermenging plaats omdat deze regel zichzelf aanroept, dwz de regel definieert zichzelf in termen
van zichzelf (Verstrengelende Hiërarchie) 14 . Afhankelijk van de precieze
-

extra benadrukt in de reflektie, zie TMI, pp. 205-216.
10 GEB, pp. 390-424, pp. 429-454.
11 GEB, p. 405.
12 GEB, p. 413, pp. 799-801.
13 GEB, pp. 414 415.
14 Een eenvoudig wiskundig voorbeeld van recursie is de getallenreeks van Fibonacci.
Hierin is het n-de element gedefinieerd in termen van het (n-1)-de element en het (n-2)de element:
-
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wijze van de recursieve relatie en van het niveau waarop de aanroeping
plaatsvindt, wordt een regel in mindere of meerdere mate gewijzigd. Zo zijn
er nog meerdere mogelijkheden te bedenken om regels uit te breiden, te
veranderen en wijzigingen vast te leggen.
Tenslotte de niveauvermenging van symbolen en regels. In de bovenstaande alinea's zijn we voor het gemak er van uit gegaan dat het onderscheid
tussen symbolen en regels, tussen hardware en software, tussen data en
programmatuur, zonder meer duidelijk is. Dit is echter niet het geval. Het
onderscheid vervaagt omdat — afhankelijk van de situatie — bepaalde elementen de ene keer als symbool fungeren en de andere keer als regel. In de
menselijke geest worden deze verschillende niveaus probleemloos vermengd 15 .
3.3. Lichaam en geest

In de voorgaande paragrafen zijn enkele basisbegrippen uitgewerkt. In
deze paragraaf wordt Hofstadters beeld van de mens nader geëxpliciteerd.
Een van Hofstadters belangrijke basisstellingen is de volgende: "Ieder
aspekt van het menselijk denken kan beschouwd worden als een beschrijving op hoog niveau van een systeem dat, op een laag niveau, wordt beheerst
door eenvoudige, zelfs formele, regels"i 6 . In dit citaat wordt gesproken over
"ieder aspekt van het denken". In het kader van zijn boek mogen we hierbij
ook denken aan eigenschappen als wil, intuitie, bewustzijn, creativiteit etc.
Aan de hersenen ligt volgens Hofstadter dus een formeel systeem ten
grondslag. Dit formele systeem bestaat uit neuronen. Processen op dit niveau
zijn rationeel. Neuronen werken altijd op dezelfde manier en de mens kan
deze werking niet beinvloeden. De neuronen vormen de `hardware' van het
menselijk denken. De funktie van het `neurale subs traat' is het ondersteunen
van de hogere niveaus. De funktie van de neuronen zou volgens Hofstadter in
principe ook door andere bouwstenen vervuld kunnen worden, bijv. door
tr ansistoren (chips). Sprekend over de computernabootsing van een neuraal
netwerk schrijft Hofstadter: "... dit is in principe uitvoerbaar, hoe gecompliceerd het netwerk ook is, mits het gedrag van de individuele neuronen kan
worden beschreven in termen van berekeningen die een computer kan
uitvoeren. Dit is een subtiele vooronderstelling, en er zijn slechts weinig
mensen bij wie het opkomt haar in twijfel te trekken" 17 . Terecht schrijft
Hofstadter dat dit "een stukje reductionistisch geloof' vraagt. Ook op andere
plaatsen in zijn boek laat Hofstadter duidelijk merken dat processen op hoog
niveau ondersteund kunnen worden door een elektronisch substraat 18 . Het
FIBO(n) = FIBO(n-1) + FIBO(n-2)
met FIBO(1) = FIBO(2) = 1.
Analoge strukturen voor regels geven zichzelf-veranderende-regels. Zie hiervoor GEB, pp.
148-177. Hofstadter noemt recursie het optreden van `hetzelfde' op een ander niveau, p.
173.
15 GEB, p. 391. Zie tevens GEB, pp. 575-635.
16 GEB, p. 648.
17 GEB, p. 663.
18 Zie bv. GEB, p. 664, 669, 738-788, 828. In de dialoog "... Fuga formicalis" laat Hofstadter
de Miereneter zeggen dat zijn hersenen (nl. die van de Miereneter) en een mierenhoop
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gaat niet om de aard van de materialen maar om hun struktuur en de aanwezige programmatuur 19 . Tevens suggereert Hofstadter dat de gedachten van
een mens in principe uit de toestand van de neuronen afgelezen moeten
kunnen worden 20 .
Het formele systeem van de neuronen draagt het informele systeem van
de menselijke geest. De gelaagde architectuur van de vele niveaus is essentieel
en vormt de crux van de menselijke geest. Hofstadter benadrukt het verschil
tussen het laagste niveau en het hoogste niveau. Veel processen op het hoogste niveau, zoals grapjes maken, verstrikt raken in paradoxen, namen vergeten, fouten maken, koans bedenken etc., bevatten irrationele aspekten.
Toch funktioneren bij al deze aktiviteiten de neuronen op korrekte en
rationele wijze. Irrationaliteit ontstaat op hogere niveaus, maar is wel het
gevolg van gebeurtenissen op het laagste niveau. Het ontstaan van deze
irrationaliteit op de hogere niveaus, vindt o.a. zijn oorzaak in de niveauvermenging. Bij recursieve systemen komen nieuwe, onverwachte, schijnbaar irrationele dingen te voorschijn via vaste regels. Bij toenemende cornplexiteit van recursieve regels wordt de resulterende regel (en dus het gedrag,
de expressie van de regel) onvoorspelbaar 21 . Tevens ontstaan er door niveau
vermenging paradoxen, tegenstellingen en onvolledigheid.
Een interessante vraag is in hoeverre inzicht in de lagere niveaus nodig is
om de menselijke geest te begrijpen. Hofstadter is hierover niet duidelijk 22 .
De relatie tussen neurale processen op laag niveau en betekenis op hoog
niveau is volgens Hofstadter optioneel. Neurale aktiviteit op zich, evenals de
computersimulatie daarvan, leidt niet automatisch tot betekenis op hoog
niveau. Dat vergt hogere organisatieniveaus. Deze optionele kenmerken ontstaan "als gevolg van evolutionaire druk uit de omgeving" 23 . De struktuur van
de hersenen vormen een produkt van een lang evolutieproces 24 . Daarom
spreekt Hofstadter ook over een aangeboren vermogen om betekenis te
kunnen begrijpen.
Het belang van de gelaagde architektuur blijkt ook uit de opvattingen van
Hofstadter over de vraag of emoties in een machine geprogrammeerd
kunnen worden. Hij antwoordt daarop dat het onmogelijk is emoties (bijv.
verliefdheid) in een sub-routine te programmeren. Emoties zijn nevenprodukten van de struktuur van een machine, dwz van de organisatie van
zowel de hardware als de software, en zijn niet direkt te programmeren 25 .
Evenals er vele niveaus zijn tussen de neuronen en het symboolniveau van de
hersenen, zullen er in een intelligente computer vele lagen softwareniveaus
van vergelijkbaar intellektueel niveau zijn, terwijl de subs traten verschillend zijn; GEB, p.
375-377. Deze gedachte is trouwens in de gehele dialoog aanwezig.
19 TMI, p. 408.
20 GEB, pp. 444-445.
21 Op p. 177 van GEB schrijft Hofstadter dat op dit soort vers tr engelende recursies
(hiërarchieën) vermoedelijk het wezen van intelligentie berust.
22 Zie bv. GEB, p. 416 en pp. 662-664.
23 GEB, p. 662. Zie tevens de dialoog "... Fuga formicalis" waar gesproken wordt over de
evolutie van een mierenhoop (p. 372).
24 GEB, p. 198. Zie tevens GEB, p. 437.
^5 GEB, p. 784; idem over de wil, p. 794.
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zijn tussen het elektronisch subs traat en het AI-programma 26 .
Tenslotte moet de vraag nogmaals aan de orde gesteld worden in hoeverre
de stelling van Gtklel in verband te brengen is met de menselijke geest en of
de menselijke geest daarmee beter begrepen kan worden.
Hofstadter stelt dat G " el niet letterlijk toegepast kan worden in andere
disciplines, maar alleen in overdrachtelijke zin te gebruiken is. Z 7 . Hofstadter
formuleert voorzichtig. De waarde van Gádel li gt volgens hem allereerst in
het feit dat in veel fundamentele aspekten van het mens-zijn (ik-heid,
zelfbesef, zelfbewustzijn etc.) Vers trengelende Hiërarchieën een grote rol
spelen. Godel heeft de ogen geopend voor het bestaan van; het werken met,
en de gevolgen van wisselwerkingen tussen verschillende niveaus. In de
tweede plaats heeft Godel intuitieve ideëen be treffende het verband tussen
mentale strukturen op verschillende niveaus verdiept. Als laatste moet genoemd worden dat Gádels bewijs suggeree rt dat er verschijnselen op hoog
niveau zijn (vergelijkbaar met onbeslisbare, ware, uitspraken in formele
theorieën) die niet op laag niveau begrepen kunnen worden. Zulke begrippen op hoog niveau zijn dan bv bewustzijn', `vrije wil' etc..
Hofstadter vat zijn gedachten als volgt samen: "Ik geloof dat de verklaring
voor `nieuw opduikende' verschijnselen in onze hersenen — bijvoorbeeld
ideëen, hoop, beelden, analogieën, en tenslotte bewustzijn en vrije wil — op
een soo rt Merkwaardige Lus berusten, een wisselwerking tussen niveaus
waarbij het hoogste niveau teruggrijpt naar het laagste en daarop invloed
uitoefent, terwijl het tegelijke rtijd door het laagste niveau bepaald is .... Dit
moet niet als een anti-reductionistisch standpunt worden opgevat. Het betekent alleen dat een reductionistische verklaring van de geest, ten einde begrijpelijk te zijn, met `zachte' begrippen zoals niveaus, afbeeldingen, betekenissen, moet werken. Ik twijfel er in principe niet aan dat er een volkomen
reductionistische, maar onbegrijpelijke verklaring van de hersenen bestaat ....

Vergeet niet dat de niveauvermenging .... zorgt voor Gbdels onvolledigheid
.... Ik stel dat een dergelijke niveauvermenging zorgt voor ons praktisch niet
te analyseren zelfbesef.... Om het systeem van hersenen/geest ten volle te
kunnen benutten moeten we ongehinderd van niveau naar niveau kunnen
glippen .... Een Godel-draaikolk waarin alle niveaus elkaar overlappen" 28 .
4. Dualisme en Materialisme in het Denken van Hofstadter
In dit hoofdstuk wordt met Hofstadter en andere ve rtegenwoordigers van
de `sterke' AI meegedacht en van binnenuit bekeken welke vooronder26 GEB, p. 664. Het isomorfie-plaatje ziet er dan ongeveer als volgt uit:
elektron. substr.
neuraal substr.

lagere software niveaus

AI—programma

hersenen
(tussenliggende niveaus)

> geest
(symbool-niveau)

Een Al-programma zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met het symboolniveau van de
hersenen en enige onderliggende niveaus. Hoeveel onderliggende niveaus meegenomen
moeten worden is niet duidelijk. Zie GEB, pp. 662-664.
27 GEB, p. 807 e.v.
28 GEB, p. 822, 827.
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stellingen een rol spelen, waar open vragen liggen en in hoeverre hun ideëen
consistent zijn.
Allereerst moeten de centrale begrippen `niveau' en `niveauvermenging'
aan de orde komen. Hofstadter omschrijft deze begrippen niet duidelijk en
noemt ze ergens `zachte' begrippen 29 . Hier ligt een wezenlijk diskussiepunt
omdat deze begrippen door Hofstadter in verschillende situaties gebruikt
worden:
—binnen de wiskunde waarbij het gaat om recursieve strukturen, zoals bijv.
de reeks van Fibionacci
— binnen de biologie waarbij de verschillende strukturen van een eiwit (primaire t/m quaternaire) als `niveaus' onderscheiden worden. Tevens kunnen
eiwitten zowel als `programma's' als `data' opgevat worden; dit wordt aangeduid als niveauvermenging
—binnen een systeem kunnen we sub-systemen onderscheiden, die op hun
beurt weer uit sub-sub-systemen bestaan. Een sub-systeem is een lager
niveau dan een systeem enz.. Dit gebruik van het woord niveau wordt o.a.
gevonden bij de beschrijving van begrippen en symbolen
—naast uitspraken binnen een systeem kunnen er ook uitspraken over het
systeem gedaan worden. Deze laatste uitspraken staan op een hoger niveau
dan eerstgenoemde. Dit gebruik van het woord niveau wordt o.a. aangetroffen bij de beschrijving van formele systemen en van symbolen
—tenslotte gebruikt Hofstadter het begrip `niveau' ook als het duidelijk
onderscheiden aspektsystemen betreft 30 . Zo wordt er gesproken over het
niveau van atomen en molekulen, het niveau van neuronen, het niveau van
psychische processen enz.
Uit bovenstaande opsomming blijkt dat het begrip `niveau' bij Hofstadter
in verschillende betekenissen gebruikt wordt. De eigenschappen die voor
het ene type niveau gelden gaan niet op voor het andere type. Deze onduidelijkheid wreekt zich bij de beschrijving van de mens en verdoezelt bepaalde
problemen.
Het tweede punt betreft de beschrijving van de mens als een formeel
systeem. In zijn boek besteedt Hofstadter veel aandacht aan formele theorieën en hun eigenschappen. In dit type theorieën is de betekenis van het
begrip `niveau' duidelijk, is bekend hoe niveauvermenging plaatsvindt en wat
daarvan de gevolgen zijn. Hofstadter past deze gegevens ook toe buiten de
kontekst van formele wiskundige theorieën. Deze bredere toepassing werpt
vragen op. Tegelijkertijd wordt hiermee Hofstadters mensbeeld sterk door
de logica gekleurd.
Zo noemt Hofstadter de neuronen van de hersenen een soort formeel
systeem31 . De notie dat het gedrag van een individuele neuron door een
29 In de diskussie met Searle geeft hij toe dat deze be grippen moeilijk zijn, TMI, p. 406.
30 Hofstadter gebruikt zelf niet het woord aspektsysteem, zakelijk gezien is de hantering
van deze term in de betreffende situatie juist. Het begrip aspektsysteem komt uit de
systeemtheorie en heeft betrekking op bepaalde eigenschappen (relaties) tussen de elementen van het systeem.
31 Zeer expliciet in GEB, p. 648.
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computer gesimuleerd kan worden noemt hij een `subtiele vooronderstelling', dat een `stukje reductionistisch geloof vereist. In wezen is deze
vooronderstelling geënt op het McCullock-Pitts model. In 1943 schreven
McCullock en Pitts een artikel genaamd "A Logical Calculus of the Ideas
Immanent in Neuron Activity". In dit artikel worden neuronen voorgesteld
als schakelaars met twee toestanden: aan en uit. In dit model gaat men er
vanuit dat hersenen en hersenprocessen beschreven kunnen worden in logische termen. Of om het met de woorden van Marvin Minsky te zeggen:
"the brain happens to be a meat machine" 32 . Alhoewel Hofstadter aandacht
schenkt aan de organisatie van neuronen op laag niveau en aan de vermenging
van niveaus, wijken zijn vooronderstellingen niet fundamenteel af van het
McCullock-Pitts model.
Later bleek uit hersenonderzoek dat neuronen heel wat ingewikkelder zijn
dan aangenomen werd door McCullock en Pitts. De vraag of neuronen een
formeel systeem vormen komt nu wel prangend naar voren. Stel voor dat
het gedrag van neuronen inderdaad met een computer gesimuleerd kan
worden, dwz in logische termen beschreven kan worden, vormt het conglomeraat van neuronen dan een voldoend sterk formeel systeem? Wat voor
betekenis heeft het feit dat we te maken hebben met biologische strukturen
en niet met elektronische aan-uit schakelaars? Neurofysiologisch onderzoek
laat steeds duidelijker zien dat — eufemistisch gezegd — een logische beschrijving van neuronen niet eenvoudig is 33 . Tevens komt ook de vraag van
de complexiteit naar voren. Er zijn zo'n 10 miljard neuronen in de hersenen
van de mens. Een neuron kan tienduizenden synapsen (toegangspoorten
voor signalen) bevatten en de axonen (uitgangspoorten voor signalen) bevatten vele vertakkingen. Via axonen en synapsen zijn de neuronen met
elkaar verbonden en hogere ordeningen spelen een rol. De complexiteit van
zulk soo rt systemen is zo groot dat begrippen als systeem, systeemgrenzen,
evenwicht, stabiliteit enz. moeilijk meer te duiden zijn 34 . Hofstadter schenkt
aan de bovengenoemde vragen ten onrechte geen aandacht. Het probleem
van de complexiteit lost Minsky op door de hersenen op te vatten als een
maatschappij van tamelijk geisoleerde organen. Binnen een orgaan vinden
veel wisselwerkingen plaats terwijl de interakties tussen de verschillende
organen relatief beperkt zijn 35 . Deze interessante hypothese verdient meer
onderzoek .
Ook de hogere niveaus van de hersenen vat Hofstadter als een soo rt formeel systeem op. Op sommige plaatsen formulee rt Hofstadter voorzichtig
als het over dit type vragen gaat. Uiteindelijk stapt hij vrij gemakkelijk over
deze bezwaren heen en past resultaten uit wiskundige formele theorieën
gemakkelijk toe op de hogere niveaus. Dat blijkt sterk uit zijn beschrijving
van de menselijke geest en het menselijk bewustzijn als zijnde een Godeldraaikolk van niveaus. Ook vraagt hij zich spelenderwijs af of de mens onvol32 McCorduck, 1979, p. 70.
33 Zie o.a. Wolters en Phaf, 1988.
34 Het gebruik van chaos-theorieën bij zulk soo rt problemen is tegenwoordig erg populair.
Toepassing op de hersenen is gedaan door Pagels (1988). Het toepassen van deze
theorieën buiten de fysica geeft veel problemen, zie Verkerk en Verkerk-Vegter, 1986, p. 27,
28.
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ledig of inconsistent is 36 . Via zelfverwijzing zoals deze verborgen zit in woorden zoals `ik' en zoals dit blijkt uit de aanwezigheid van zelfbewustzijn, trekt
Hofstadter parallellen met formele wiskundige theorieën en past hij op overdrachtelijke wijze de eigenschappen van deze theorieën toe op de menselijke geest. Hoe boeiend deze conceptie ook is, hij is gebaseerd op de
apriorische aanname dat de hersenen (en al zijn niveaus) min of meer logisch
beschreven kunnen worden en een voldoend sterk formeel systeem
vormen. Deze aanname is niet gering!
Een ander belangrijk aspekt betreft de aard en de eigenschappen van het
substraat. Volgens Hofstadter kan evolutionaire druk op het biologisch
substraat leiden tot betekenis op hoog niveau. De vraag naar het mechanisme
wordt hier buiten beschouwing gelaten. Dit optionele kenmerk van het
neuraal substraat is kennelijk een eigenschap inherent aan het biologisch
organisme en is verbonden met de reproduktie. Volgens Hofstadter kan
betekenis op hoog niveau ook ondersteund worden door een elektronisch
substraat37 . Deze stellingname wekt bevreemding omdat binnen het evolutionaire denken juist de aard van het biologisch substraat zo'n grote rol
speelt. Temeer daar hij zelf spreekt over het aangeboren vermogen van de
mens om betekenissen te begrijpen. Het is ook opvallend dat bij de vraag in
hoeverre intelligentie van het substraat `afgeroomd' kan worden dit evolutionaire perspectief geen rol speelt in de argumentatie 38 . Deze inconsistentie
ligt aan de basis van Hofstadters `dualistisch' mensbeeld. Het biologisch
aspekt van het menselijk substraat krijgt weinig aandacht.
De `sterke' AI is vaak beschuldigd van een dualistisch mensbeeld, o. a. door
Searle in zijn bekende artikel "Geest, brein en programma" 39 . In de beginperiode van de AI was deze beschuldiging ongetwijfeld juist. Toen werd de
geest opgevat als software die op elke willekeurige hardware gedraaid kon
worden. Van enige samenhang tussen software en hardware was in deze visie
geen sprake.
Alhoewel bij de huidige `sterke' AI veel dualistische formuleringen en
suggestieve vraagstellingen aangetroffen worden, draagt de beschuldiging van
dualisme — zonder dit nader aan te duiden — niet bij tot een verheldering van
de probleemstelling. Zowel Hofstadter, Dennett als Minsky leggen veel nadruk op de struktuur en het ontwerp van de hardware 40 . Software kan alleen
op intelligent niveau funktioneren als het draait op hardware met de juiste
35 Minsky, 1985, p. 332.
36 GEB, p. 808-809.
37 Dit blijkt ook sterk uit het volgende. Hofstadter heeft weinig bezwaar tegen het gedachtenexperiment waarin hersencellen successievelijk vervangen worden door chips,
TMI, p. 399. Ook Minsky maakt zich sterk voor dit gedachtenexperiment en stelt dat
wijziging of vervanging van concrete delen van de hersenen door bijv chips, geen invloed
heeft op de menselijke geest. Zie Minsky, 1985, p. 298.
38 Searle stelt dat alleen hersenen en machines met dezelfde causale vermogens als de
hersenen kunnen denken, TMI, p. 397. In het daarop volgende kommentaar valt Hofstadter
Searle hard aan en vraagt zich af waaruit deze `wonderbaarlijke' vermogens dan wel
bestaan. Is dit niet vergelijkbaar met het aangeboren vermogen van de mens om betekenissen te begrijpen?
39 Dit artikel is ook opgenomen in TMI.
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struktuur. Hofstadter c.s. wordt dan ook terecht gerekend tot de zgn. 'connectionisten' 41 . De struktuur en het ontwerp van de hardware is volgens hen
wél van belang maar de aard van de gebruikte materialen speelt een
ondergeschikte rol. In hun visie kunnen intel ligentie en bewustzijn ook door
andere subs traten ondersteund worden, bijv chips. In deze opvatting ligt de
essentie van het dua lisme in de scheiding tussen de eenheid van software en
struktuur van de hardware enerzijds en de aard van het subs traat anderzijds.
Dit antropologisch dualisme vindt zijn oorsprong in de behavioristische en
functionalistische achtergrond van de AI.
Het mensbeeld van Hofstadter c. s. bevat ook een sterk materialistische
tendens. Hofstadter zegt expliciet dat processen op hoog niveau bepaald
worden door processen op laag niveau. Dennett schrij ft dat de geest het
produkt is van de hersenen en Minsky beweert dat de mens een ingewikkelde machine is waarin mentale toestanden voortgebracht worden door
fysische toestanden42 . In hun materialisme verzetten zij zich tegen een ongrijpbare geestelijke substantie. Mede daarom worden processen op hoog
niveau gereduceerd tot fysische processen. Er is een duidelijke spanning
tussen dit materialisme en het zojuist besproken an tropologisch dualisme.
Op de fundamentele oorzaken van deze spanning komen we nog terug in de
hoofdstukken 6 en 7.
In de zojuist genoemde reduktie van processen op hoog niveau tot fysische processen ontloopt Hofstadter een aantal vragen door zijn vage
formuleringen. Haugeland 43 wijst er op dat binnen de cognitieve psychologie
de mens gezien wordt als een IPS (Information Processing System). Een IPS
vertoont intelligent gedrag en bestaat uit een aantal komponenten. Deze
komponenten zijn op hun beu rt ook weer een IPS en vertonen intelligent
gedrag. Het intelligente gedrag van de mens ontstaat dus door een georganiseerde, coöperatieve interaktie van IPS-sen. Op een gegeven ogenblik moet
de hiërarchie eindigen en moet zo'n basis IPS verbonden worden met de
neurofysiologie o.i.d. Deze verklaringsstap noemt Haugeland 'instantiation'.
De redenering kan ook andersom gehouden worden. Uitgaande van de neuronen moet op een gegeven ogenblik de stap gezet worden van hogere
ordeningen neuronen naar de basis-IPS. Juist deze principiële verklaringsstap, de 'instantiation', wordt meestal verdoezeld 44 . Bij Hofstadter vindt deze

3.3. Zie tevens TMI, p. 408 en p. 490.
41 Het connectionisme neemt in zijn modellen de struktuur van de hersenen als uitgangspunt. Zie Wolters en Phaf, 1988.
42 GEB, p. 822; TMI, p. 490; Minsky, 1985, p. 295. Ook de keuze van de verhalen in deel III
van TMI en de gegeven reflekties zijn karakteristiek voor de materialistische benadering.
43 Haugeland, 1978.
44 Dit probleem hangt samen met het vraagstuk van de `homunculus'. Zo gauw de stap
van de `instantiation' niet gezet wordt, dan postulee rt men binnen de theorie datgene wat
juist verklaard moet worden. M. a.w. als men de menselijke geest opvat als een IPS, die
uiteindelijk via een hiërarchische ordening uit een groot aantal basis-IPS-sen bestaat, dan
is de menselijke geest nog niet fundamenteel verklaard : de theorie is niet regressie-vrij. In
de meeste psychologische theorieen zit deze `homunculus' ergens verborgen, zie Vroon en
Draaisma (1985, p. 211 e.v.).
Minsky stelt dat deze basis-IPS (hij spreekt over een orgaan) niet intelligent is. De mense40 Zie
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verdoezeling plaats door Merkwaardige Lussen en Verstrengelende Hiërarchieën (waardoor er een `sprong' plaatsvindt van het neuronenniveau naar
het psychische niveau). Deze verklaring is ontoereikend en onbevredigend.
5. De Computermetafoor in Historisch Perspectief
In de wetenschap heeft men veel gebruik gemaakt van metaforen om de
menselijke geest te beschrijven. Hierbij fungeren technische objekten vaak
als model. Via de metafoor worden eigenschappen van het technische objekt toegeschreven aan de mens. In de bestudering en beschrijving van de
mens zet de onderzoeker de `bril' op van het aan de metafoor ten grondslag
liggende technische objekt. De didactische en heuristische waarde van deze
bril is enorm groot, de theoretische beperkingen worden echter maar al te
vaak onderschat. Dit laatste gebeu rt met name daar waar er een sterke interaktie is tussen de ontwikkeling van het mensbeeld en de gebruikte metafoor.
Daar waar deze interaktie veel kleiner is, wordt de mogelijkheid geschapen
tot een meer evenwichtige beoordeling van de metafoor 45 . De keuze van de
metafoor bepaalt in hoge mate het veld van onderzoek en de gebruikte
methodologie. Vaak is een metafoor verbonden met een bepaalde school of
traditie.
Dit hoofdstuk plaatst de computermetafoor in historisch perspectief door
enkele andere bekende metaforen te bespreken 46 . Het doel is te laten zien
welk aspekt van het mens-zijn de verschillende metaforen beschrijven. Door
metaforen uit verschillende tijdvakken te bespreken wordt nog eens extra
duidelijk hoezeer het karakter van de metafoor in het oog gehouden moet
worden en dat het onjuist is om — vanuit functionalistische of andere motieven — metafoor, technisch object en de mens op één lijn te stellen.
5.1. De pottenbakkersmetafoor
In de Bijbel wordt verschillende keren de metafoor van de pottenbakker
en zijn leem gebruikt (jer. 18, Rom. 9). De pottenbakker is het beeld van
God en het leem symboliseert het volk van God. Bij Jeremia wordt dit beeld
met name gebruikt om aan te geven dat de Maker van zijn leem iets bruikbaars wil maken. Het maaksel moet beantwoorden aan de wens van de
Maker. Zo laat Jeremia zien dat het doel van het volk van God is het eren van
zijn Schepper47 .
Twee dingen vallen op in deze metafoor. Ten eerste wordt het volk van
lijke geest bestaat uit een maatschappij van zulke organen en is wel intelligent. Minsky's
opvattingen gaan sterk in de richting van het functionalisme van Dennett. Vroon en
Draaisma (1985, p. 226 e.v.) laten zien dat, zolang deze eenvoudige organen nog informatie
verwerken, de homunculus (en daarmee de regressie) niet uitgerookt is.
45 Volgens Bolter (1984) is de technologie de bepalende faktor in de ontwikkeling van een
mens- en wereldbeeld. In deze opvatting ontneemt hij zichzelf de mogelijkheid tot een
radicale kritiek. Plattel (1986) en Vroon en Draaisma (1985) hebben daarentegen veel
meer aandacht voor de interaktie van technologie en mens-en wereldbeeld, dit schept in
ieder geval betere voorwaarden tot een kritische distantie.
46 Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Bolter (1984), Vroon en
Draaisma (1985) en Russelman (1983).
47 Bij Paulus ligt de spits van de metafoor iets anders. Daar wordt met name de
souvereiniteit van God sterk benadrukt.
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God als schepsel getekend en ten tweede heeft de metafoor betrekking op
een heel volk en niet op een individuele mens.
5.2. De klokmetafoor
In de Renaissance genoot de klok als automaat veel prestige. De klok fungeerde als `definiërende technologie' (Bolter), dwz deze had een beslissende
invloed op de ontwikkeling van het mens-en wereldbeeld. Het autonome,
deterministische en voorspelbare karakter van de klok vormde het aangrijpingspunt. Met name in de materialistische traditie was de klokmetafoor
populair.
Descartes (1596-1650) vergeleek het menselijk lichaam met een goedlopend uurwerk. Voor hem was de mens niet een klok-zonder-meer, maar
een bezielde klok. De dieren werden door Descartes ook beschreven in
termen ontleend aan uurwerken. Uit de opvatting van het dier als machine
trokken velen na zijn dood de konklusie dat dieren onbezielde wezens
waren. De stap naar de mens als onbezielde machine is dan niet groot meer.
Deze stap werd met name genomen door de franse arts La Mettrie (17091751). Hij beschreef de mens als een machine die zijn eigen veer opwindt. In
dezelfde tijd werd door sommigen het verschil tussen mens en dier gezien
als een verschil in complexiteit, net zo als er meer en minder ingewikkelde
uurwerken zijn.
Het zal duidelijk zijn dat de klokmetafoor slechts beperkt toepasbaar is.
Vanwege het deterministische karakter is er weinig aandacht voor psychische aspekten zoals motivatie, gevoelens, driften etc., en voor allerlei wisselwerkingen met de omgeving. Tegenwoordig wordt de klokmetafoor nog
gebruikt in het onderzoek van de tijdbeleving en psychische ritmen.
Resten van de klokmetafoor worden nog teruggevonden in de omgangstaal, bijv. in de uitdrukkingen `zich opwinden' en `van slag zijn' (die nu —
merkwaardigerwijze — een psychische toestand aanduiden!).
5.3. De stoommachinemetafoor
De stoommachinemetafoor had een beslissende invloed op de ontwikkeling van het mens- en wereldbeeld aan het einde van de 18e en het begin van
de 19e eeuw. In de genoemde periode (Romantiek) kreeg men voor het eerst
in de geschiedenis aandacht voor het onbewuste en voor onbewuste processen. Deze aspekten van de mens konden niet begrepen worden m.b.v. de
klokmetafoor.
De stoommachine bestaat uit een energiebron (de stuwende kracht) en
een systeem van buizen en kleppen (de regulerende kracht). De combinatie
van deze twee krachten resulteerde in beweging. De stoommachinemetafoor
bleek succesvol te zijn op het gebied van de motivatie en het onbewuste. In
de psychoanalytische traditie beleefde deze metafoor zijn triomfen. De theorie van Freud beschrijft het Es als een soort energiebron van onbewuste
driften (een stuwende kracht) die gestuurd wordt door het Ich (de regulerende kracht). In deze traditie heeft de `geest' weer een ruime plaats
gekregen en was deze onderzoekbaar omdat ze zich uitte via het lichaam.
De stoommachinemetafoor wordt nog steeds gebruikt in de psycho-
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analyse en de funktieleer.
Ook deze metafoor heeft de omgangstaal beinvloed. Bekende voorbeelden zijn `stoom afblazen' en `de druk van de ketel halen'.
5.4. De telefooncentrale-, radio-, radar-, en computermetafoor

De metaforen die in deze paragraaf besproken worden zijn nauw
verbonden met het behaviorisme. De door deze traditie voortgebrachte
metaforen zijn het beste te karakteriseren als input-output-modellen van het
menselijk gedrag, dwz men zoekt het verband tussen de stimulus (input) en
de respons (output). Buiten de psychologie zijn deze metaforen haast niet
gebruikt.
De metafoor van de telefooncentrale werd gebruikt vóór de Tweede
Wereldoorlog. In deze metafoor wordt de mens opgevat als een 'black box'
die signalen onvervormd en onbewerkt doorgee ft . Een stimulus leidt tot een
voorspelbare respons. Veel observaties uit de Tweede Wereldoorlog konden echter niet met deze metafoor verklaard worden. Waarom missen mensen boodschappen op radar-schermen? Te midden van hoeveel ruis kan
men een boodschap nog detecteren?
De radio- en radarmetafoor boden op dit punt meer mogelijkheden.
Daarmee konden allerlei aspekten m.b.t. de waarneming van boodschappen
en signalen begrepen worden. Het onderzoek strekte zich uit tot aandacht,
codering, decodering, filtering, vervorming en ruis.
Binnen de telefooncentrale-, radio- en radarmetafoor is de mens een ingewikkelde automaat die informatie doorgeeft. De mens is passief. Binnen deze
metaforen is er weinig aandacht voor veel psychische aspekten, voor de
context-afhankelijkheid van informatie en voor verwachtingseffekten vanwege eerdere ervaringen.
In de computermetafoor wordt de mens niet gezien als een passieve
informatietransmitter maar als een aktieve informatieverwerker. Deze metafoor is vooral populair in de cognitieve psychologie. Historisch gezien is de
computermetafoor het eerst toegepast op de hersenen van de mens (vgl het
in 4. aangehaalde werk van McCullock en Pitts). In 1950 heeft Shannon er als
eerste op gewezen dat de computer niet alleen een gigantische rekenmachine is, maar ook een manipulator van symbolen 48 . Symbolen die
informatie representeren. Daarmee is het door de metafoor beschreven
aspekt van de mens verschoven van de werking van de hersenen (`hardware')
naar de logische verwerking van informatie (`software'). De verandering van
metafoor resulteerde ook in aandacht voor andere onderzoeksgebieden
zoals denkprocessen, probleemoplossen, opslag van informatie in het geheugen, terughalen van informatie enz.
In hoofdstuk 7 zal nader ingegaan worden op de aard van de computer.
Hier wordt vast opgemerkt dat, gezien de karakteristieken van dit technisch
objekt, de computermetafoor goed toepasbaar is binnen de cognitieve psychologie, waar de nadruk ligt op het rationeel-kennend omgaan met de
48 McCorduck, 1979, p. 101.
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dingen. Tevens zal het duide lijk zijn dat deze metafoor minder geschikt is
voor de beschrijving van bijv. motivatie of emoties.
5.5. Konklusies
1. De keuze van een metafoor is vaak nauw verbonden met een traditie of
school, en daarmee met een bepaald mensbeeld 49 . Deze relatie hoeft niet
eenduidig te zijn. Vroon en Draaisma wijzen er op dat de klokmetafoor
zowel voor het deisme als voor het materialistisch atheisme bruikbaar was 50 .
2. Elke metafoor beschrijft bepaalde aspekten van het menszijn goed en
weet met andere aspekten geen raad. De keuze van de metafoor heeft
belangrijke theoretische beperkingen. Veel waars bevat de opmerking van
Bolter 51 : "..In ieder tijdperk hee ft men in de menselijke geest precies datgene aangetroffen wat men in het onderzoek had ingebracht (via de definiërende technologie of metafoor, MJV)..".
3. Gezien de aard van de computer is de computermetafoor uitermate
geschikt om cognitieve aspekten van de mens te beschrijven.
4. De benadering van de mens van Turing is a-historisch. Dit tot zijn eigen
nadeel. De historische benadering resulteert in een gezonde relativering en
geeft gevoel voor de sterkten en zwakten van de verschillende scholen.
5. De aanwezigheid van verschillende metaforen biedt de mogelijkheid om
de keuze van de metafoor te motiveren vanuit het probleem (vgl klokmetafoor bij tijdsbeleving) en niet vanuit de traditie.
6. Gezichtspunten uit de Reformatorische Wijsbegeerte (I)
Bij de bespreking van de verschillende metaforen in de psychologie is
tussen de regels door een voorkeur uitgesproken voor een minder sterke
afhankelijkheid tussen metafoor en mensbeeld. Dit vanuit de overtuiging dat
het mensbeeld als onderwerp van wetenschappelijke reflektie thuishoort
binnen de wijsgerige antropologie. Metaforen daarentegen, fungeren meestal
binnen een veel nauwere kontekst, nl die van de vakwetenschap of deel
daarvan. De wijsgerige antropologie en de vakwetenschappen beinvloeden
elkaar. Enerzijds dient de wijsgerige antropologie een kader te geven waarin
vak-wetenschappelijke noties over de mens geplaatst, geinterpreteerd en
beoordeeld kunnen worden. Anderzijds zal wijsgerige antropologie veel
gebruik maken van de gegevens uit de verschillende vakwetenschappen en
deze integreren tot een totaalvisie op de mens 52 . In die zin kunnen de
informatica, de AI-wetenschap en de cognitieve psychologie ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een wijsgerige antropologie.
In dit hoofdstuk zal aandacht worden geschonken aan enkele gezichtspunten uit de reformatorische wijsbegeerte zoals die ontwikkeld is door
49 De samenhang van mensbeeld en psychologische school wordt in de psychologie

onderkend, zie C. F. van Parreren en J. G. van der Gend (1979).
50 I n het deisme wordt verwezen naar de konstrukteur en het materialisme legt de nadruk
op de konstruktie, zie Vroon en Draaisma, 1985, p. 114.
51 Bolter, 1984, p. 228.
52 Vgl. Kugel (1982). In het tweede deel van dit boek geeft hij een `holistische' visie op de
mens waarbij hij de modal aspektenleer van Dooyeweerd op impliciete wijze gebruikt om
de gegevens uit de verschillende vakwetenschappen to ordenen en relaties aan te geven.
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Herman Dooyeweerd.
Dooyeweerd sluit zijn magnum opus "A New Critique of Theoretical
Thought" af met een konkluderende paragraaf over de wijsgerige antropologie 53 . Volgens hem staat de vraag: wat is de mens? aan het begin en aan
het einde van het wijsgerige denken. Het is naar zijn mening dan ook niet
mogelijk om een wijsgerige an tropologie te ontwikkelen zonder inzicht in de
transcendentale voorwaarden van het filosofische denken en zonder onderzoek van de werkelijkheid met zijn modale aspekten en individualiteitsstrukturen. Dooyeweerd wilde zijn wijsgerige an tr opologie uitwerken in het
derde deel van zijn "Reformatie en Scholastiek in de Wijsbegee rte". Helaas
heeft hij dit boek nooit geschreven en heeft hij alleen wat aantekeningen
nagelaten. Zijn belangrijkste publikaties over dit onderwerp zijn de "32
stellingen" en enkele artikelen 54 . Een goede inleiding in de an tropologie van
Dooyeweerd gee ft Koning en een uitgebreid overzicht is te vinden in het
proefschrift van Ouweneel 55 .
Dooyeweerd benadrukt dat het uiteindelijke antwoord op de vraag: wat is
de mens? niet door de filosofie gegeven kan worden. Hij schrijft 56 : "The
ultimate and central questions about human existence cannot be answered by
any philosophy in an autonomous way, since they are of a religious character.
They are only answered in the divine Word-Relevation". Dit religieuze karakter wordt ook door Hofstadter erkend als hij schrijft dat zijn boek in zekere
zin een getuigenis van zijn geloof is 57 .
Achtereenvolgens wordt aandacht gegeven aan de veel-zijdigheid van het
mens-zijn (6.1.), de samenhang in deze veelzijdigheid (6.2.), de eenheid van
de mens (6.3.) en de relaties van de mens (6.4.) 58 .
6.2. De veelzijdigheid van het mens-zijn
In de analyse van de werkelijkheid onderscheidt Dooyeweerd een vijftiental modale aspekten of zijnswijzen 59 . Deze modale aspekten zijn onderlinge
onherleidbaar. Volgens Dooyeweerd wordt de mens ook gekarakteriseerd
door deze modale aspekten. Hij schrijft 60 : "Human I-ness functions, to be
sure, in all aspects of reality". Daarmee komt Dooyeweerd op voor de veelzijdigheid van het mens-zijn. Deze veelzijdigheid vinden we niet terug bij
Hofstadter, die de menselijke geest en de menselijke psyche reduceert tot
logische en fysisch-chemische processen. Hofstadters positie is op dit punt
niet sterk. Uiteindelijk zit alles vast op de `wonderbaarlijke' Merkwaardige
Lus waardoor — Dooyeweerdiaans uitgedrukt — van het fysische en logische
53 Dooyeweerd, 1969, NC III, p. 781.
54 Dooyeweerd 1954, 1961, 1975.
55 Koning, 1983; Ouweneel, 1986.
56 Dooyeweerd, 1969, NC III, p.782.
57 GEB, p. xxiv.
58 Zie ook Blokhuis e.a., 1988, p. 81 e.v..
59 Door velen is Dooyeweerds indeling bediskussieerd. In het kader van dit artikel is het
van belang de kritiek van Ouweneel (1986, p. 106 e.v.) naar voren te halen. Terecht stelt hij
voor, het psychische aspekt te ve rvangen door twee andere: het perceptieve en sensitieve
aspekt.
60 Dooyeerd, 1969, NC I, p. 51.
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aspekt naar het psychische aspekt gesprongen kan worden. Uit zijn theori e
over de parallelle frames blijkt dat Minsky meer oog heeft voor de
veelzijdigheid van de werkelijkheid 61 .
Vanuit de vakgebieden is er veel weerstand tegen deze reduktie. Putnam62
en Haugelandó 3 beweren dat de eigen aard van de psychologie geen reduktie
toelaat. Hetzelfde b lijkt als men de metafoor vanuit historisch perspektief
bekijkt (zie 5.) en als men het mensbeeld in de verschillende psychologische
scholen nader beschrijft. Felle kritikasters zoals Weizenbaum en Dreyfus65
wijzen in hun betogen ook vaak op het feit dat de menselijke ervaring niet
tot logische en/of fysische kategorieën beperkt kan worden.
6.2 De samenhang in de veelzijdigheid van het mens-zijn
De samenhang in de veelzijdigheid van het mens-zijn komt op verschillende manieren tot uiting in de begrippen `universaliteit in eigen kring',
`ontsluiting' en 'enkapsis'.
a. universaliteit in eigen kring
De samenhang van de modale aspekten blijkt o. a. uit hun grote vervlochtenheid. Binnen elke modaliteit worden verwijzingen naar de andere
modaliteiten gevonden, de zgn. analogieën. Als er een verwijzing plaats vindt
naar een eerder aspekt in de rangorde, dan spreekt Dooyeweerd van retrocipatie (teruggrijpen) en bij verwijzing naar een later aspekt in de rangorde
spreekt hij van antecipatie (vooruitgrijpen). De analogieën schikken zich
a.h.w. rondom de zinkern zonder dat het principe van de onderlinge herleidbaarheid wordt aangetast 66 . Dit strukturele verschijnsel noemt Dooyeweerd `universaliteit in eigen kring'.
Met behulp van deze analyse kan één van de oorzaken van de in 6.1. genoemde redukties eenvoudig opgespoord worden. Binnen alle modaliteiten
worden analogische momenten gevonden die verwijzen naar de logische
modaliteit, zonder dat ze door de zinkern van deze modaliteit gekarakteriseerd worden. Zo is logisch gevoel een verschijnsel binnen de sensitieve
modaliteit, terwijl geantecipeerd wordt op de logische modaliteit. Zo zijn
geformaliseerde talen onderworpen aan de wetten die behoren bij het linguistische aspekt, ondanks het feit dat er geretrocipeerd wordt op het
logische aspekt. Deze analogieën brengen de mens licht in de verleiding om
logisch gevoel en geformaliseerde talen logisch te karakteriseren en daarna
ongeoorloofde redukties toe te passen. Ook Hofstadter is voor deze verleiding bezweken.
61 Minsky, 1985, p. 301 e.v.
62 Putnam, 1973. Putnam neigt er echter toe de psychologie tot de sociologie te
reduceren!
63 Haugeland, 1978.
64 Van Parreren en Van der Bend, 1979.
65 I n veel publikaties hebben zij hun bezwaren — niet altijd op even gelukkige wijze —

geformuleerd, zie bv. Weizenbaum (1976) en Dreyfus (1979) en Dreyfus en Dreyfus (1986).

66 Dooyeweerd, 1948, p. 110 e.v. Ouweneel (1986, p. 118 e.v.) karakteriseert de analogieën

op een mooie manier. Volgens hem blijkt uit de retrocipaties in hoeverre de betreffende
modaliteit door de voorgaande `gedragen' wordt en uit de antecipaties in hoeverre de
betreffende modaliteit `aangelegd' is op de latere.
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b.fundering en ontsluiting
De modale aspekten zijn in een zekere volgorde gerangschikt. De vroegere aspekten funderen de latere, en de latere ontsluiten de eerdere.
De idee van de fundering vinden we heel duidelijk terug bij Hofstadter als
hij spreekt over het feit dat elk niveau voortbouwt op de flexibiliteit van de
onderliggende niveaus. Deze funderingsgedachte gebruikt Hofstadter helaas
niet om de eenheid van de mens te benadrukken. Hij heeft onvoldoende oog
voor het eigen karakter van de hogere niveaus 67 en daarom leidt de
funderingsgedachte bij Hofstadter tot materialisme.
De idee van de ontsluiting is erg belangrijk. Door ontsluiting vindt er een
verdieping plaats van het betreffende modale aspekt. In wijsgerige termen
gezegd: door ontsluiting vindt er een actualisering van latente antecipaties
plaats. Zo wordt bijvoorbeeld de fysisch-chemische modaliteit bij de mens
ontsloten door de latere modale aspekten. Dwz. de fysisch-chemische processen in het lichaam zijn `aangelegd' op het funktioneren in de latere
modaliteiten 68 . Deze ontsluitingstheorie heeft als consequentie dat we de
fysisch-chemische struktuur van een ding, plant, dier of mens nooit kunnen
beschrijven zonder rekening te houden met de latere aspekten.
Iets van deze ontsluitingsgedachte wordt bij Hofstadter aangetroffen. In de
eerste plaats als hij spreekt over de aangeboren vermogens van de mens om
betekenissen te begrijpen. Vervolgens in zijn opvatting dat evolutionaire
druk op het biologisch mechanisme tot betekenis op hoog niveau leidt. En
tenslotte bij de ordening van de hiërarchische niveaus. Analoge uitspraken
worden door Searle gedaan, die spreekt over de causale vermogens van de

hersenen. De volle betekenis van de ontsluitingsgedachte komt bij Hofstadter niet tot wasdom omdat hij de schijnwerpers zet op de struktuur en
het ontwerp van de hardware en daarmee de aard van het substraat haast
buiten beeld valt.
De idee van de ontsluiting leidt tot een harde aanval op het materialisme en
logicisme: fysische en logische aspekten kunnen alleen onderzocht worden
tegen de achtergrond van de latere aspekten. Daarmee is tevens de vraag naar
de uitwisselbaarheid van een menselijk neuraal substraat en een elektronisch
substraat beantwoord: de substraten zijn niet gelijkwaardig. Tevens kan er
geen volledige uitwisseling plaatsvinden tussen een biologisch substraat (biochips, biomolekulen, dierlijke hersenen) en een menselijk neuraal substraat69 .
c. enkapsis
Het begrip enkapsis is volgens Dooyeweerd van fundamenteel belang. Hij
schrijft 70 : "De anthropologie van de Wijsbegeerte der Wetsidee is ... ge67 'Niveau' is hier be doelt in de laatste betekenis van de in 4. gegeven opsomming.
68 Het bestaan van de biofysica (= fysica van de biologische strukturen) en van de bio-

chemie (chemie van de biologische strukturen) laat op duidelijke wijze zien wat deze ontsluiting of actualisering mbt het biotische aspekt inhoudt.
69 Het gaat er hier om dat de menselijke hersenen oriëntationeel ontsloten zijn door de
latere modaliteiten terwijl een dierlijke hersenen alleen oriëntationeel ontsloten zijn t/m
de sensitieve (of logische) modaliteit, zie hfdst. 7.
70 Dooyeweerd, 1950, p.66 zie ook Dooyeweerd, 1969, NC III, p. 781.
;
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bouwd op een nieuwe struktuur-theorie, die ik als `de theorie van het
enkaptisch struktuurgeheel' heb geintroduceerd". Het begrip enkaptisch
struktuurgeheel is verre van eenvoudig. Het duidt op een vervlechting van
onderling onherleidbare individualiteitsstrukturen. In het menselijk lichaam
onderscheidt Dooyeweerd 71 vier individualiteitsstrukturen: een fysisch-chemisch gekwalificeerde, een biotisch gekwalificeerde, een psychisch gekwalificeerde en tenslotte de act-struktuur72 . De laatstgenoemde struktuur omvat
de menselijke `acten', dwz de aktiviteiten die van de menselijke geest of ziel
uitgaan. De menselijke acten bestaan in drie dimensies, kennen, zich verbeelden en willen. Acten fungeren in alle modaliteiten en dimensies. De vier
individualiteitsstrukturen zijn geordend volgens het principe van de onomkeerbare enkaptische funderingsverhouding, dwz de hogere strukturen zijn
gefundeerd in de lagere strukturen. In concreto betekent dit dat de menselijke acten gefunderd zijn in de fysisch-chemische, biotische en psychisch
gekwalificeerde individualiteitsstrukturen. Daarmede wordt elke dualiteit
tussen geest en lichaam afgewezen.
De idee van de vervlechting wordt in zekere zin ook teruggevonden bij
Hofstadter als het gaat over de Merkwaardige Lus en de draaikolk van niveaus.
Bij hem leidt dit tot het benadrukken van de eenheid van de mens als zijnde
een eenheid van hardware (struktuur, ontwerp) en software. Het feit dat
Hofstadter in deze vervlechting te weinig aandacht geeft aan de eigen aard van
het biologisch substraat is de oorzaak van zijn antropologisch dualisme.
Gekonkludeerd moet worden dat Dooyeweerd in zijn wijsgerige analyse
van de werkelijkheid de samenhang van de veelzijdigheid van het mens-zijn
diep heeft verankerd in zijn theorie en daarmee een dam heeft opgeworpen
tegen elke vorm van dichotomie en reduktionisme.
6.3. De eenheid van de mens
Dooyeweerd benadrukt dat de mens niet opgaat in de modale aspekten.
De eenheid van de mens is gelegen in zijn Ik, de ikheid, de zelfheid, het hart.
"Het Ik van de mens", zo schrijft Dooyeweerd73 , " is het concentratiepunt
van heel zijn bestaan, van al zijn functies in de verschillende aspekten van de
werkelijkheid". De vraag naar de eenheid van de mens kan niet door de individuele wetenschappen beantwoord worden. Deze vraag is zo fundamenteel
dat het antwoord geopenbaard moet worden. Zelfkennis is het correlaat van
Godskennis. Dooyeweerd schrijft74 : "The words with which Calvin starts the
first chapter of his text-book on Christian religion: `The true knowledge of
ourselves is dependent on the true knowledge of God', are indeed the key to
answer the question: `Who is man himself?'...This central knowledge can only
be the result op the Word-relevation of God operating in the heart, in the
religious center of our existence by the power of the Holy Spirit". Ondanks
71 Dooyeweerd, 1954.

72 Ouweneel (1986, p. 186 e.v.) onderscheidt vijf individualiteitsstrukturen (door hem
humaanstrukturen genoemd). De psychische individualiteitsstruktuur vervangt hij door de
perceptieve en sensitieve individualiteitsstruktuur.
73 Dooyeweerd, 1948, p. 119-120.
74 Dooyeweerd, 1975, p. 185, (zie tevens Dooyeweerd, 1975, p. 195 en Dooyeweerd, 1969,
NC III, p. 781-784 en andere publ.).
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het feit dat Dooyeweerds Ik-leer op een aantal punten ondoorzichtig en
diskutabel is75 is de idee van het hart als het centrum van het menselijk
bestaan van groot belang.
Bij Douglas Hofstadter is het ha rt leeg. De individualiteit, de ikheid bestaat
niet. De ikheid gaat bij hem op in een draaikolk van logisch gekwalificeerde
niveaus en Merkwaardige Lussen. Onbedoeld is Hofstadters beeld juist: het
centrum van een draaikolk is leeg. De mens is ik-loos 76 . Deze subjekt-loze
antropologie wordt ook treffend verwoord door Simon die spreekt over de
mens als een informatieverwerker met een lege geheugenruimte die zichzelf
programmeert77 . Ook bij Minsky ontbreekt de notie van het Ik. Volgens
hem bestaat de menselijke geest uit allemaal mini-geestjes (mini-ikken) die
strijden om de macht 78 . Vroon en Draaisma 79 konkluderen dat het Ik
principieel onkenbaar is. Denken over jezelf is een `kiss of death'. Terecht
merken zij op dat de Merkwaardige Lus van de vraag van het Ik naar de ikheid
alleen door een Archimedisch punt doorbroken kan worden. Zij durven
deze stap niet te maken en kunnen dan ook niets anders konkluderen dan
dat - vanuit immanentiestandpunt terecht - het menselijk bestaan uiteindelijk
een onoplosbaar probleem is. Juist het feit dat de vraag naar de ikheid door
de mens fundamenteel niet beantwoord kan worden omdat het Ik bij een
wetenschappelijke benadering terugwijkt in een oneindige regressie, dringt
tot een boven-wetenschappelijke (religieuze) beantwoording van deze vraag.
De beperktheid van de wetenschappelijke benadering blijkt ook daaruit
dat `psychisch gezonde' mensen in de concrete levenservaring de problematiek van de oneindige regressie niet ervaren en zich van zichzelf bewust
kunnen zijn zonder in een paradox verstrikt te raken.
6.4. De relaties van de mens
Het menselijk Ik, schrijft Dooyeweerd 80 , "..is nothing in itself; that is to
say, is nothing as long as we try to conceive it apart from the three central
relations which alone give it meaning". Hij wijst dan op drie relaties. Ten
eerste de relatie van het Ik tot ons eigen tijdelijk bestaan en tot de tijdelijke
werkelijkheid. Ten tweede de relatie tot de medemens. Ten derde de relatie
van het Ik tot zijn Oorsprong. Deze laatste relatie noemt Dooyeweerd de

centrale relatie.

Bovengenoemde relaties zijn van groot belang. De relatie van het Ik tot
zijn God tekent de mens als antwoord-struktuur, vergelijk de pottenbakkersmetafoor (5.1.). Deze centrale relatie fundeert de andere twee relaties. Het
mens-zijn, het in-de- wereld-staan en het mede - mens-zijn, zijn geen toevallige
75 Met name op het punt van de boventijdelijkheid van het hart. Dengerink (1986, p. 244)
stelt voor om de tijd als modaal aspekt te onderscheiden. Dit lost de genoemde
problematiek op. Het is zeer de vraag of de stelling van Ouweneel (1986, 273) juist is, die
schrijft dat de modaliteitenleer staat of valt met de idee van de boventijdelijkheid van het
hart.
76 Zie tevens Zijlstra, 1987, p. 92 en Griffioen, 1987, p. 65.
77 Bolter, 1984, p. 240.
78 Zie Minsky, 1985, Hfst. 4, 5, 15, 28, 30. De idee van de meervoudige geest begint aan
invloed te winnen. Zie Ornstein, 1988.
79 Vroon en Draaisma, 1985, p. 250 e.v.
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strukturen maar fundamentele aspekten van het mens-zijn 81 . Juist vanwege
het feit dat bij Hofstadter de ikheid van de mens opgaat in Merkwaardige
Lussen en Verstrengelde Hiërarchieën kan hij geen zinvolle formulering en
duiding geven van de genoemde relaties.
7. Gezichtspunten uit de Reformatorische Wijsbegeerte (II)
In deze paragraaf wordt met behulp van de theorie van Dooyeweerd een
nadere analyse geven van enkele belangrijke aspekten van de problematiek
van mens, computer en denken. Achtereenvolgens komen de verhouding
hardware en software, de computer als denkgereedschap en de computer als
metafoor aan de orde.
7.1. De relatie hardware en software
De mens heeft de computer ontworpen met een zeker doel. Meestal
wordt de computer als stuurgereedschap of denkgereedschap gebruikt. Om
deze funkties te vervullen moet de computer aan een aantal primaire eisen
voldoen. Om hierin meer inzicht krijgen worden de verschillende onderdelen van een computer nader besproken.
In het kader van dit artikel is het het meest interessant om de onderdelen
van een `intelligente' computer, bijv. een expertsysteem, eens nader te analyseren. Een expertsysteem bevat op een bepaald gebied van de menselijke
deskundigheid alle kennis die nodig is om problemen op te lossen. Problemen oplossen wordt door velen als een typisch menselijke, intelligente
aktiviteit gezien. Onderzoek heeft uitgewezen dat expertsystemen even goed
problemen oplossen als de gemiddelde menselijke deskundige. Expertsystemen worden o.a. toegepast in de medische diagnostiek, in de wetenschap en in militaire apparatuur. 82
Waaruit bestaat zo'n systeem? De volgende bouwstenen zijn in ieder geval
essentieel: hardware (apparatuur), databank (bevat kennis), interferentiemechanisme (methode van redeneren) en communicatiemiddelen met de
gebruiker (terminals, beeldschermen).
Hardware
De hardware van een computer bestaat uit organische en anorganische
materialen. In het technische vormgevingsproces zijn deze door de mens
dusdanig getransformeerd dat het resultaat, de hardware, geschikt is voor het
logisch verwerken van symbolen. Om de verwerking plaats te kunnen laten
vinden worden deze symbolen omgezet in elektrische signalen. De aard en
de struktuur van de hardware is dusdanig dat de verwerking van de elektronische signalen correspondee rt met de uitvoering van logische operaties
op symbolen. Of, anders gezegd, de elektronische circuits transformeren
signalen op dezelfde manier als waarheidstafels symbolen vervangen. De
symbolische logica is — om het met de woorden van Bolter te zeggen —
Dooyeweerd, 1975, p. 181.
Vgl Sartre en Heidegger Voor de eerste is het mede-mens-zijn contingentie, toevalligheid en voor de laatste is het een wezenlijke struktuur van de existentie.
82 Voor een uitgebreide bespreking van expertsystemen zie Blokhuis e.a., 1988, p. 13 e.v.
80

81
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belichaamd in de hardware. 83
In het vormgevingsproces van de materie worden de subjectsfunkties van
de fysische materialen ontsloten. Deze ontsluiting vindt extern plaats, d.w.z.
in de subjekt-objekt relatie met de mens, en bestaat uit het aktiveren van
referentiële antecipaties. 84 Hierin wordt op metaforische wijze vooruitgegrepen op de latere modaliteiten. De hardware van de computer bestaat uit
een stelsel van op elkaar afgestemde onderdelen. We hebben te maken met
een `fysisch organisme'. Op metaforische wijze kunnen we dit vergelijken
met een levend organisme dat 'in de biotische modaliteit funktioneert. Met
andere woorden, de fysische modaliteit is in de computer ontsloten door
een referentiële antecipatie op de biotische modaliteit. In dit stelsel van
onderdelen worden elektrische signalen doorgegeven en gedetecteerd, dit is
een antecipatie op de perceptieve modaliteit. Deze onderdelen zijn zo
ontworpen dat polariteiten, positief versus negatief en bevestiging versus
ontkenning, weergegeven worden, dit is een antecipatie op de sensitieve
modaliteit. De hardware verwerkt de signalen op vergelijkbare wijze als
symbolen bewerkt worden door logische operaties. Dit gebeurt o.a. met
behulp van en- en of- poorten. Hier hebben we te maken met een
antecipatie op de logische modaliteit. 85
Met nadruk moet het volgende opgemerkt worden. De ontsloten materie
van de hardware funktioneert in de arithmetische, ruimtelijke, kinematische
en fysische modaliteit als subjekt en in de latere modaliteiten als objekt. Dit in
tegenstelling tot de mens die in alle modaliteiten als subjekt funktioneert. De
mens van Turing onderscheidt onvoldoende de verwerking van signalen
door ontsloten fysische materie en de verwerking van informatie door de
mens. De door referentiële antecipaties ontsloten materie funktioneert niet
als subjekt in de logische modaliteit. Daarom is het onjuist te stellen dat de
hardware als bewust logisch subjekt funktioneert. 86 De mens funktioneert
wel als subjekt in de logische modaliteit. 87
83

Bolter (1984, p. 80 e.v.) wijst er op dat de symbolische logica sterk beinvloed is door de
computer. De symbolische logica neemt het karakter aan (mogelijkheden en beperkingen)
van de machine waarin ze belichaamd is.
84 Ouweneel (1986, p. 62 e.v.) wijst er op dat Dooyeweerd de begrippen `antecipatie' en
`retrocipatie' in een bepaald opzicht dubbelzinnig gebruikt. Ouweneel onderscheidt
oriëntationele en referentiële anlogieën. Dit onderscheid wil ik graag verduidelijken met
enkele voorbeelden. Bij het begrip `levensgevoel' gaat het om het gevoel zoals dat zich
richt op (zich oriënteert aan) de zinkern van het biotische (het leven). Dit is een
oriëntationele retrocipatie. Bij het begrip `gevoelsleven' gaat het meer om een metaforische verwijzing (referentie) naar het biotische. Dit wordt door Ouweneel een
referentiële retrocipatie genoemd. Mutatis mutandis is `esthetisch gevoel' een oriëntationele antecipatie van de psychische modaliteit op de esthetische modaliteit en is
`gevoelsharmonie' een referentiële antecipatie.
85 Het is moeilij k de bovengenoemde antecipaties uit te drukken in begrippen van de
nederlandse taal. In principe kunnen we wel spreken van `fysisch leven', fysische gewaarwording', `fysisch gevoel' en `fysische onderscheiding'. Echter voor ons gevoel drukken
deze be grippen meer een retrocipatie van de latere modaliteiten op het fysische uit dan
een antecipatie van het fysische op de latere modaliteiten. Dit werkt verwarrend en
daarom heb ik deze begrippen niet in de hoofdtekst gebruikt.
86 In feite wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen objektsfunkties, subjektfunkties
(en bestemmingsfunkties).
87 Als het gaat over de bestaanswijzen van de mens in de werkelijkheid gebruikt Dengerink
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Tevens is het van belang er op te wijzen dat in het geval van de hardware
alleen referen ti ële antecipaties van het fysische ontsloten worden. 88 Bij de
mens worden ook de oriëntationele antecipaties van het fysische ontsloten.
Uit de bovenstaande analyse bleek dat de signaaltransmissie en detectie in de
hardware metaforisch vergeleken kan worden met verschijnselen in de
perceptieve modaliteit: er is sprake van een referentiële antecipatie. Bij de
mens is het fysische door oriëntationele antecipaties ontsloten zoals mag
blijken uit het feit dat de fysische bouw en samenstelling van de zintuigen
zich volledig toegelegd hee ft op het funktioneren in de perceptieve modali-

teit.
Databank
De databank bevat menselijke kennis die meestal in de vorm van `als
' regels is weergegeven. Zowel de voorwaarden als de konklusies
dan
kunnen meervoudig zijn. Deze regels worden door de mens omgezet in
symbolen die door logische operatoren met elkaar verbonden zijn. De
oorspronkelijke regel is talig gekwalificeerd. Door de omzetting is deze `ontbetekenis-t' en het resultaat is logisch gekwalificeerd. Deze logisch gekwalificeerde regel wordt vervolgens in een binaire code omgezet en opgeslagen
in een geheugen (elektronisch, magnetisch of optisch). De logisch gekwalificeerde regel is enkaptisch vervlochten met de individualiteitsstruktuur van
het opslagmedium. 89 Hierbij is de eerste gefundeerd in de laatste.
Interferentiemechanisme
Het interferentiemechanisme (deel van de software) beschrijft de manier
waarop het systeem `redeneert' en `konklusies trekt'. Bekende technieken
zijn het `voorwaarts' en het `achterwaarts' redeneren. Bij voorwaarts redeneren gaat het systeem uit van de voorwaarden en zoekt in de databank de
bijbehorende konklusie(s) op. Bij achterwaarts redeneren wordt uitgegaan
van een bepaalde konklusie en wordt bekeken of aan de voorwaarden
voldaan is. Het interferentiemechanisme manipuleert dus de logisch gekwalificeerde regels volgens een logisch pa troon. Het logisch gekwalificeerde
interferentiemechanisme is enkaptisch vervlochten met de individualiteitsstruktuur van de hardware.
Communicatie met de gebruiker
Met behulp van de communicatiemiddelen worden gegevens uit de
werkelijkheid door de gebruiker vertaald in informatie (signalen) die de
computer verwerken kan. Bij deze vertaling gaat er informatie verloren
(zowel inter-modaal als intra-modaal). De eerste stap in dit proces is die van
(1986, p335 e.v.) de mooie terminologie `bewustzijn- en ervaringsfunkties'. Blokhuis e.a.

(1988, p77 e.v.) spreken over de `wijze v an aanwezig zijn'.
Ouweneel (1986, p125) wijst er terecht op dat de perceptieve en sensitieve modaliteit
van het dier niet orientationeel maar wel referentieel anteciperen op de hogere modaliteiten. Hier is sprake van een vergelijkbare situatie.
89 Het opslagmedium bestaat uit een door referentiële antecipaties ontsloten fysisch
subs traat.
88
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analyse en abstraktie. Concrete situaties, problemen, ervaringen of gebeurtenissen worden vanuit het gezichtspunt van het specifieke kennisgebied van
het expertsysteem geanalyseerd. Zo zal het gebruik van het juridische expertsysteem LDS de gebruiker focusseren op met name de juridische
aspekten. Een geabstraheerde werkelijkheid wordt beschreven en de relatie
met de `niet-relevante' modale aspekten (totale kontekst) gaat verloren. Een
tweede stap in het vertalingsproces is dat de geabstraheerde kennis tot
uitdrukking wordt gebracht in de taal. Het eigene van een modaliteit (zinkern) is niet in een begrip te vatten (het is een wijsgerige idee) en daarmee is
de talige weergave aan beperkingen onderhevig en gaat ervaring verloren. Zo
is — om bij het bovenstaande expertsysteem te blijven — uit ervaring bekend
wat recht en rechtvaardigheid inhouden, toch kunnen deze begrippen niet
volledig omschreven worden. Een derde stap in het vertalingsproces is het
omzetten van de talige weergave in de geformaliseerde `computertaal'. Deze
taal heeft een gestruktureerde (logische) syntaxis. De gebruikte begrippen
moeten eenduidig door symbolen vervangen worden. Hierdoor vindt er een
verdere reduktie van de informatie plaats. 90
Het resultaat van de computerbewerkingen is een signaal dat via de communicatiemiddelen als symbool aan de mens wordt gepresenteerd. De mens
interpreteert deze symbolen en plaatst zo de geabstraheerde, gereduceerde
en bewerkte informatie als het ware weer in de veelzijdige werkelijkheid
terug.
Na deze analyse van de bouwstenen van een intelligente computer kan de
konklusie luiden dat de relatie tussen hardware en so ftware die is van een
fysisch substraat, dat ontsloten is door biotische, perceptieve, sensitieve en
logische anticipaties, versus de logische verwerking van logisch gekwalificeerde regels. De software is enkaptisch vervlochten met de hardware en
daarin gefundeerd. Het geheel, nl de combinatie van hardware en so ftware,
kan gekarakteriseerd worden als een logisch gekwalificeerd gereedschap.
7.2. De computer als denkgereedschap91
De computer is door de mens bedacht, ontworpen en gemaakt. In het
technische vormgevingsproces is de mens uitgegaan van ruwe materialen. Via
allerlei bewerkingen en transformaties zijn onderdelen ontstaan die vervolgens tot een gereedschap zijn samengesteld.
De computer is een artefact, een door de mens kunstmatig voo rtgebracht
gereedschap. Als instrument heeft de computer een intermediërend karakter. De computer funktioneert niet als subjekt, dat doet de deskundige die
het expertsysteem gebruikt. 92 De computer funktioneert meestal ook niet
90 Bolter (1984, p93) heeft ook aandacht voor de abstraktie en reduktie van informatie. Hij

zegt dat computer-denken geisoleerd denken is, het blijft merkwaardig gescheiden van de
rest van de fysieke wereld.
91 Er is een sterke overeenkomst tussen de wijsgerige analyse van theorieën en computers.
In deze paragraaf heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Stafleu (1981, 1982)
met betrekking tot de wijsgerige analyse van theorieën.
92 Bij intelligente systemen die met sensoren zijn uitgerust (systeem is dan een combinatie van stuur- en denkgereedschap) kan de afstand met de gebruiker (subjekt) erg groot
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als objekt, d.w.z. men denkt niet na over de computer maar gebruikt deze.
Als gereedschap staat de computer tussen het subjekt (de gebruiker) en het
objekt (het op te lossen probleem) in. Dit intermediërende karakter wordt
door velen niet voldoende onderkend en leidt tot een onjuiste karakterisering van de computer, nl als subjekt in plaats van als gereedschap.
In een bepaald opzicht kunnen de bewerkingen van de computer vergeleken worden met het theoretische denken van de mens: in beide gevallen
betreft het de logische verwerking van geabstraheerde informatie. Daarom
kunnen we de computer karakteriseren als een denkgereedschap. Toch is
het minder juist te zeggen dat de computer denkt, omdat het theoretisch
karakter van dit denken en het gereedschapkarakter dan onvoldoende
belicht worden (tenzij hiervoor de term `computerdenken' gereserveerd
wordt).
7.3. De computer als metafoor
In hoeverre kunnen we de computer als metafoor gebruiken voor de
beschrijving van de menselijke geest? Deze vraag wordt achtereenvolgens
toegespitst op de computer als model voor het theoretische denken van de
mens, als model voor het natuurlijke denken van de mens en als model voor
de naief ervarende mens.
Het theoretisch denken van de mens is natuurlijk denken zoals dat ontsloten is door het historisch aspekt. 93 Het wordt gekarakteriseerd door de
modale analyse waarbij afgezien wordt van de samenhang met de andere
aspekten. Het theoretisch denken heeft betrekking op begrippen en theorieën. 94 Het geschiedt volgens goed-beschreven regels en draagt een instrumenteel karakter. 95 Theoretisch denken ve rtoont veel overeenkomsten met
de manier waarop informatie door de computer verwerkt wordt, zie 7.1. en
7.2. Daarom is de computer een geschikt model voor het theoretische
denken van de mens. Het succes blijkt m.n. uit het grote aantal goed-werkende expertsystemen.
Het natuurlijke (naieve, voor-theoretische) denken is een onderdeel van de
naieve ervaring. Het heeft betrekking op de volle werkelijkheid en wordt
gekarakteriseerd door de logische onderscheiding. Alhoewel theoretisch en
natuurlijk denken beide logisch gekwalificeerde acten zijn, is de computer
minder geschikt als model voor het natuurlijke denken van de mens. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te geven. In de eerste plaats is het
natuurlijke denken niet geformaliseerd. In de tweede plaats hee ft het natuurlijke denken betrekking op de volle werkelijkheid in zijn typische totaalstrukturen en integrale samenhang van de modale aspekten. In de laatste
plaats is het natuurlijke denken sterk verankerd in de integrale eenheid van
het Ik. Binnen AI-kringen (o. a. bij het Japanse vijfde-generatie computerzijn. Er is dan sprake van semi-autonome systemen.
93 Zie Stafleu, 1981, p166, 167.
94 Opgemerkt dient te worden dat het theoretisch denken van de mens in het algemeen
betrekking heeft op betekenisvolle begrippen, terwijl computerverwerking per definitie betekenisloze signalen be treft.
95 Theoretisch denken zien we hier met name in de `context of justification' en niet de
`context of discove ry '.
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projekt en de Parallel Distributed Processing (PDP) Research Group) worden
veel pogingen gedaan om computermodellen te maken van het natuurlijke
denken van de mens. In de praktijk leidt dit tot een zekere `vertheoretisering' van het natuurlijke denken.
De naieve (voor-theoretische) ervaring heeft betrekking op de volle
werkelijkheid zoals deze zich aan ons voordoet in de integrale samenhang
van haar modale aspekten en typische totaalstrukturen. De naieve ervaring
van de mens is verankerd in de integrale eenheid van het Ik. De bovengenoemde bezwaren van het computermodel doen zich bij de naieve ervaring (waar het natuurlijke denken een deel van is) in versterkte mate
gelden. Het computermodel leidt tot `vertheoretisering' van de naieve ervaring. Met name voor de beschrijving van de niet-logisch gekwalificeerde
acten van de naief ervarende mens sluit het karakter van de computer niet
aan bij het karakter van de act. Daarom is de computermetafoor minder geschikt voor de beschrijving van de naieve ervaring.
Toch is daarmee niet alles gezegd. Referentiële antecipaties en retrocipaties van het fysische substraat (hardware) en de logisch gekwalificeerde
regels (software) scheppen beperkte mogelijkheden. Laat ik dit alleen uitwerken voor de hardware. Het belang van de struktuur van de hardware is in
de voorgaande paragrafen impliciet aan de orde gekomen. Het fysisch substraat is ontsloten door referentiële antecipaties, dwz. in het ontwerp van de
computer is op metaforische wijze vooruitgegrepen op o.a. de biotische,
perceptieve en sensitieve modaliteit. Dit betekent dat, vanuit de hardware
gezien, de computer als model gebruikt kan worden voor biotische, perceptieve en sensitieve verschijn selen. Het succes van het model hangt er van
af in hoeverre de basiskarakteristieken van deze verschijnselen in het ontwerp van de hardware gerealiseerd kunnen worden. 96 Het is de verdienste
van de connectionisten, waartoe Hofstadter en Minsky behoren, dat zij weer
aandacht hebben gevraagd voor de struktuur van de hardware. Met name
Minsky geeft een boeiende hypothese over de manier waarop de verschillende niveaus in de hardware gerealiseerd kunnen worden. 97 Het belang van
de struktuur van de hardware blijkt ook duidelijk uit het artikel van Wolters
en Phaf. Zij schrijven: 98 "Het is tijd voor een nieuwe metafoor... We zullen
daarom systemen moeten ontwikkelen en exploreren die zijn gemodelleerd
naar het brein in plaats van het brein te modelleren naar de een of andere
metafoor. We hebben meer neuro-anatomische plausibele modellen nodig:
modellen die niet sequentieel maar parallel zijn, niet deterministisch maar
probabilistisch en niet unifunctioneel maar multifunctioneel. Modellen die
minder storingsgevoelig zijn, die om kunnen gaan met data die ruizig en
inconsistent zijn en die in staat zijn tot aanpassing aan onverwachte en niet
voorziene situaties. Kortom: modellen die psychologisch functioneren in
plaats van alleen logisch". Geheel in deze lijn werkt ook de bekende Ameri-

96 We gaan hier voorbij aan het feit dat andere hardware strukturen meestal ook mbv
software gesimuleerd kunnen worden in de huidige computers. Dit feit doet niets af aan de
lijn van het betoog.
97 Minsky, 1985, p326.
98 Wolters en Phaf, 1988, p361.
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kaanse PDP Research Group. 99 Interessant is ook de recente aandacht voor
de Fransman Henri Laborit, die het belang van de biologische basis van het
menselijk gedrag benadrukt. 100 Het computermodel blijft inherent aan beperkingen onderhevig. Immers, de hersenen van de mens bestaan uit een
door oriëntationele antecipaties ontsloten biotisch substraat, en de hardware
bestaat uit een door referentiële antecipaties ontsloten fysisch substraat.
Tenslotte nog een korte opmerking over het computermodel en bewustzijn. Veel vertegenwoordigers van de `sterke' AI gaan zover dat zij — indien
de simulatie voldoende goed is — het onderscheid tussen het objekt van
onderzoek (de menselijke geest) en het model (de computer) sterk laten
vervagen en aan de computer bewustzijn toekennen. Deze konklusie is meer
het resultaat van een ongefundeerd optimisme dan van een doorwrochte
analyse van mens en computer. Ten diepste hebben zij onvoldoende oog
voor het verschil tussen objektsfunkties en subjektsfunkties en voor de
onomkeerbare funderingsrelatie van de actstruktuur in de lagere humaanstrukturen. Daarom is het pertinent onjuist menselijke eigenschappen aan de
computer toe te schrijven. Aan de andere kant is het ook onjuist karakteristieken van de computer zo maar aan de mens toe te schrijven. De mens
is geen informatieverwerker en ook geen zichzelf programmerende computer. De theoretische beperkingen van een metafoor moeten blijvend in
het oog gehouden worden.
8. Konklusies

Hofstadter heeft een boeiend boek geschreven. De opgaven in de hoofdtekst en de logische en li teraire grapjes in de dialogen maken het lezen van
dit boek tot een aangename bezigheid. Hofstadter is een typische vertegenwoordiger van `de mens van Turing' (Bolter). Hij gelooft dat het computermodel een adequate beschrijving geeft van de mens in al zijn aspekten en
relaties. Hij gelooft dat aan de intelligente computer bewustzijn toegekend
kan worden. Hij suggeree rt ook duidelijk dat dit model het karakter hee ft van
een 'ultimate' model.
Hofstadter behoo rt tot de zogenaamde `connectionismn'. De belangrijkste
bijdrage van het connectionisme ligt in feit dat het nadruk legt op het belang
van de struktuur van de hardware. Daarbij wordt de struktuur van de hersenen vaak als uitgangspunt genomen. In het koor van de connectionisten zingt
Hofstadter duidelijk zijn eigen partij. Hij benadrukt de aanwezigheid van een
gelaagde struktuur. Hij bewee rt dat Merkwaardige Lussen en Verstrengelende
Hiërarchieën er de oorzaak van zijn dat starre fysiologische wetten op neuron-niveau resulteren in een flexibele geest op symbool-niveau en zo de kern
vormen van intel li gentie. De door Hofstadter ontwikkelde concepties zijn
zonder meer boeiend.
In het denken van Hofstadter over de mens is een duidelijke spanning
aanwezig tussen zijn dualistische en materialistische opvattingen. De essentie
van het antropologisch dualisme vinden we in de scheiding tussen de eenheid
van software en struktuur van de hardware enerzijds en de aard van het
99 Rumeihart e. a., 1986.

100 De Man, 1988.
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substraat (elektronisch, biologisch) anderzijds. Dit dualisme vindt zijn oorsprong in de behavioristische en functionalistische achtergrond van de AI.
Hofstadters materialisme komt duidelijk naar voren in het feit dat de geest en
de psyche van de mens via niveauvermengingen uiteindelijk tot fysische
processen gereduceerd worden.
De besproken problematiek krijgt meer relief tegen de achtergrond van
de geschiedenis van de psychologie. Deze laat zien dat elke metafoor bepaalde aspekten van de mens goed beschrijft en dat andere daarin niet of
nauwelijks aan de orde komen. Binnen de psychoanalyse zijn bewustzijn en
het onbewuste centrale begrippen en binnen de cognitieve psychologie
cognities en informatieverwerking. 101 De theoretische beperkingen van een
metafoor worden meestal onderschat, zeker in die situatie waarin een samenhangende wijsgerige antropologie ontbreekt. Gezien de geschiedenis en het
karakter van de metafoor is het niet erg waarschijnlijk dat een metafoor ooit
het karakter van een 'ultimate' model krijgt. Dit geldt ook voor de computermetafoor. 102
De opvattingen van `de mens van Turing' zijn vervolgens gekonfronteerd
met enkele gezichtspunten uit de reformatorische wijsbegeerte. Uit deze
konfrontatie blijkt dat Hofstadter gepoogd heeft de samenhang in de veelzijdigheid van het menszijn aan te geven, maar dat deze poging stuk gelopen
is op de reductie van de hogere niveaus tot de lagere niveaus. Tevens heeft
Hofstadter onvoldoende oog voor het Ik van de mens als concentratiepunt
van zijn bestaan. Bij hem gaat de ik-heid op in een draaikolk van niveaus en
Merkwaardige Lussen. Ko rtom, de mens is ik-loos.
Met behulp van de reformatorische wijsbegee rte is de verhouding tussen
hardware en software gekarakteriseerd als die van een fysisch substraat, dat
ontsloten is door referentiële antecipaties, versus de logische verwerking van
logisch gekwalificeerde regels. De software is enkaptisch vervlochten met de
hardware. Tevens blijkt uit de strukturele analyse van mens en computer dat
de computermetafoor geschikt is om het theoretisch denken van de mens te
beschrijven. Deze metafoor is echter minder geschikt voor het beschrijven
van het natuurlijke denken van de mens en voor de beschrijving van de
naieve ervaring.
Bij het gebruik van de theorie van Dooyeweerd op dit gebied moeten
twee opmerkingen geplaatst worden. Allereerst moet het door Dooyeweerd
ontwikkelde systeem niet star gebruikt worden. Met de ontwikkeling van de
wetenschap zal het inzicht in het karakter van de onderscheiden modale
aspekten van de werkelijkheid veranderen. Herformulering en herdefiniering
van de modale aspekten en hun zinkern zal geregeld dienen te gebeuren. 103
101 Binnen welke traditie kan de opmerking van Binet dat denken meestal onbewust gebeu rt echt goed beschreven worden?
102 Verschillende recente onderzoeksresultaten zijn niet goed te beschrijven met behulp
van de computermetafoor. Verschijnselen rondom het visueel geheugen kunnen beter
beschreven worden met de hologrammetafoor (Vroon en Draaisma, 1985, p. 198 e.v.).
Dreyfus en Dreyfus (1986) stellen dat voor de simula ti e van intelligentie `information
processing' m.b.v. een computer niet noodzakelijk is maar dat de hologrammetafoor net
zo veel (misschien nog wel betere) mogelijkheden biedt.
103 Dooyeweerd (1975, p. 54) schrijft: "Every philosophical reflection is a fallible human
activity and a Christian philosophy has, as such, no privileged position in this respect".
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Op het eerste gezicht lijken de door Dooyeweerd ontwikkelde concepten
nog steeds bruikbaar (vgl ook de dissertatie van Ouweneel), vakwetenschappelijk onderzoek zal echter de doorslag moeten geven. 104 Ten tweede,
in Dooyeweerds antropologie en filosofie wordt aan de verscheidenheid en
eenheid van de mens veel aandacht gegeven. Hierin onderscheiden zijn
opvattingen zich positief van zo vele andere. Daarmee is zijn theorie nog
steeds een van de beste instrumenten voor de beschrijving van de mens.
Is de menselijke geest op te vatten als een grote ingewikkelde computer
of machine, zoals `de mens van Turing' ons wil laten geloven? In het voorgaande is deze vraag uitgebreid besproken. Eén nieuw argument moet nog in
de diskussie ingebracht worden. Intuitief stuit de computermetafoor (als
model voor de hele mens) en het daaraan gekoppelde reductionisme tegen
de borst. Die metafoor doet geen recht aan de medemens zoals wij die ontmoeten in de intermenselijke relatie. Temeer daar deze metafoor geen
enkele basis geeft voor de ethiek. Dit gevoelen is in de 17e eeuw kernachtig
door de anglikaanse predikant Richard Bentley verwoord en met een citaat
van hem willen we dit artikel besluiten. Hij veroordeelt het materialisme fel
en schrijft: 105 "Deze onzinnige meeninge der Godverzakers, waar door zy
stellen, dat de Levenloze en met geen gevoel begaafde Ondelen [= atomen]
dusdanig tegen malkander kunnen aanbotsen, dat zy daar door leven en vernuft in malkander verwekken".
Noot

Na het afsluiten van dit manuscript verscheen er een interessante studie van M.
E. Botha, getiteld: "Framework for a taxonomy of scientific metaphor" (Philosophia Reformata, 53, 1988, p. 143 170). In dit a rt ikel wordt een wetenschapsfilosofische analyse gegeven van de rol en de aard van metaforen. Botha benadrukt dat bij de zogenaamde `interaktieve' metafoor (waartoe ook de computermetafoor behoo rt) er een sterke interaktie plaatsvindt tussen het betekenisveld van het ene systeem (de computer) en die van het andere systeem (de
mens). Door deze interaktie treden er veelal verschuivingen in de betekenis van
de geb ru ikte concepten op. Botha's a rt ikel sluit goed aan bij de bovenstaande
studie.
-

104 Bijvoorbeeld, de drie door Dooyeweerd aangegeven dimensies van de actstruktuur
zijn nogal `cognitief gekleurd. Het lijkt er op dat de emotionele aspekten (breder gezien
dan de sensitieve modaliteit) van de mens onderbelicht zijn.
105 Citaat uit Vroon en Draaisma, 1985, p. 98.
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SUMMARY
The rise of modern science has changed the thinking of man about himself considerably. Especially, the development of the computer and information science has
had a large influence. On account of the modern technology many people are willing
to define themselves as information processors (Bolter). According to this view a
computational model of the mind is possible. Furthermore, it is believed that if a
computer processes information in the same way as man, the computer can be
called intelligent, consciousness can be attributed to it and cognitive processes will
take place in it.
This view is characteristic for the `strong' AI (AI = Artificial Intelligence). One of
the representatives of this school of thought is Douglas Hofstadter, author of the
famous book "Godel, Escher, Bach: an eternal golden braid". In this article a critical
study of the `strong' AI is given by using Hofstadter's book as a starting point.
Hofstadter belongs to the so-called `connectionists'. The leading idea of the
connectionistic school is the emphasis on the importance of the structure of the
hardware for intelligent information processing. This structure is taken more or less
to be like that of the human brain, i.e. a network structure is used. Within the choir
of the connectionists Hofstadter sings his own song. He emphasizes the presence of
a layered structure. In his opinion the human brain is a hierarchical system with a lot
of different levels. In this system `Strange Loops' and `Tangled Hierarchies' occur
when, by moving upwards or downwards through the levels of the system, we unexpectedly find ourselves right back where we started. Hofstadter's point is that these
Strange Loops and Tangled Hierarchies are the fundamental cause that inflexible
fysiological laws on neuron level result in a flexible and intelligent mind on symbol
level (Ch. 2, 3).
In the thought of Hofstadter about man there is a distinct tension present
between his dualistic and materialistic conceptions (Ch. 4). The heart of the
anthropological dualism is found in the separation between the unity of software
and structure of the hardware on the one hand, and the nature of the substrate
(electronic, biological) on the other hand. This separation finds its roots in the
behaviouristic and functionalistic background of AI. The absence of a coherent view
on reality makes such a separation possible.
In Hofstadter's view of man there is also a strong materialistic tendency. It is
stated explicitly that the processes on a high level (thinking, feeling, emotions) are
determined by processes on a low level. Consequently, the human mind is reduced
to logical and physical processes.
The relation between a metaphor and a view of man becomes more clear by
studying metaphors from different periods (Ch. 5).
In the bible the metaphor of the potter and his clay expresses the view that God
is the creator and man is a creature.
In the history of psychology many metaphors are used. Most of the times the
selection of the metaphor is correlated to a specific school or tradition and with that
to a specific view of man. It is shown that every metaphor describes several aspects
of a human being very well, whereas others are discarded. For example, the steam
engine metaphor lays on the basis of psychoanalytical theories. These theories can
be used successfully in the area of motivation and unconscious processes, but not in
the area of problem solving and memory processes. On the other hand, the
computer metaphor is used mainly in the cognitive psychology. In this field
attention is given to problem solving, memory processes and information
processing, but not to motivation, emotions, unconscious processes and so on.
In view of the character of the metaphor and the history of metaphors it is not
very probable that the computer metaphor will obtain the character of an ultimate
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model. The approach of Hofstadter is non historical. Wrongly, he underestimates
the limitations of a metaphor and overestimates the rationality in the selection of a
metaphor. Owing to the fact that he founds his view of man on the metaphor and
not on a philosophical anthropology, he deprives himself of the possibility to
review critically the possibilities and limitations of the computer metaphor.
The ideas of Hofstadter are also confronted with the Reformational philosophy as
developed by Herman Dooyeweerd (Ch. 6). Dooyeweerd gives a lot of attention to
the modal diversity of the temporal reality. The modal aspects are mutual
irreduceble. In Hofstadter's theory the diversity of man is reduced ultimately to
logical and physical processes.
Dooyeweerd emphasizes the coherence in this diversity. Hofstadter has also tried
to describe the coherence in reality. Especially, by speaking of Tangled Hierarchies.
Owing to the aforementioned reductionism and anthropological dualism his efforts
succeeded only partially.
According to Dooyeweerd, the ultimate and central questions about human I-ness
cannot be answered by any philosophy, they are of a religious character. This has
been realised by Hofstadter. In the Words of Thanks he writes that his book is a
statement of his religion. Contrary to Dooyeweerd, in Hofstadter's view the human
I-ness does not exist. In his thought the I-ness is lost in a whirlpool of levels and
Strange Loops. For this reason, it is difficult for Hofstadter to interpret the central
relations of man, i.e the relation to ourselves and the temporal reality, the relation to
our fellow-men and the relation to its divine Origin.
Finally, the Reformational philosophy is used to analyse the relation between
man, computer and thinking (Ch. 7).
An analysis of an `intelligent' computer is done by studying an expert system in
more detail. It is found that the hardware of a computer can be characterized as a
physical substrate, which is opened-up by biological, perceptive, sensitive and logical anticipations. This opening-process does not mean that the computer functions
as a subject in the biological, perceptive, sensitive and logical modal aspects.
The software can be characterized as the logical manipulation of logically qualified
rules. The software is enkaptic interlaced with the hardware and founded in it. The
combination of hardware and software has to be characterized as a logically qualified
tool.
It is concluded that only man functions as a logical and conscious subject and not
the computer, which is not more and not less than a tool in the hands of man. As a
tool the computer has an intermediary character between man (subject) and the
problem (object).
Finally, it is concluded that the computer is a valuable metaphor for the description of (a part of) theoretical thought of man. In this field connectionism has a valuable contribution. The connectionistic approach results in a large leap forward due
to its emphasis on the importance of the structure of the hardware. The explaining
power of the connectionistic theory is larger than that of the preceeding theories.
The computer metaphor is less suitable to be used for the naive experience.
Application of the computer model in this field will lead to theorizing of the naive
experience.
In the application of the theory of Herman Dooyeweerd in this field two remarks
have to be made. In the first place, the system developed by Dooyeweerd must not
be used in a rigid way. Given the development of science, more insight in the
character of the different modal aspects will be obtained and changes may be
necessary. It is like Dooyeweerd wrote: "Every philosophical reflection is a fallible
human activity and a Christian philosophy has, as such, no privileged position in this
respect". In the second place, the anthropology of Dooyeweerd gives a lot of
attention to both the diversity and unity in a human being. With that, his theory is
one of the best instruments up till now to describe man.

KANT OVER MIDDEN, MIDDEL EN DOEL
(met bijzondere aandacht voor zijn visie op cultuur) 1
J. VAN DER HOEVEN

Inleiding

Wie studie wil maken van een denken gehecht aan "Vermittlung", wendt
zich, wat de moderne tijd betreft, als vanzelf tot Hegel. In zijn werk is de
notie immers bijzonder markant. Zozeer dat reacties als die van Feuerbach
en Kierkegaard er in belangrijke mate door zijn bepaald: zij trachten op een
of andere wijze on-middellijkheid in ere te herstellen. 2 Wat dan toch niet
heeft verhinderd dat in het hedendaagse hermeneutische denken van bijv.
Gadamer de notie van "Vermittlung" een opvallende rentrée maakt. 3
Het loont echter bepaald de moeite na te gaan welke rol het "bemiddelingsdenken" speelt in het werk van Kant. Niet alleen om zodoende Hegel
beter te kunnen "plaatsen", maar vooral om nader kennis te maken met de
Kantiaanse visie op cultuur, als context van zijn beschouwingen over weten
en handelen. Moderne gedrevenheid en omzichtig zoeken naar balans
blijken daarin treffend, zij het niet harmonieus, samen te gaan.
Tussenstap

De Kantiaanse positie is, historisch gesproken, fundamenteel bepaald
door de plaatsing van de mens in het middelpunt van de werkelijkheid, door
de universele betekenis daarvan en door de verbinding aan die beide van het
motief der oneindigheid. Dat komt, althans voor een deel, reeds hierin tot
uiting dat de drie "grondvragen" van de wijsbegeerte, zoals Kant ze formuleert, alle handelen over de mogelijkheden van de mens en ook nog eens
uitdrukkelijk convergeren in de vraag "Was ist der Mensch?". De zoëven gecursiveerde termen zijn kernwoorden in een klassieke tekst uit de Renaissanceperiode. Hoe bekend ook, die tekst wordt hier, wegens zijn toonzettende kracht, nog een keer geciteerd:
Geen vaste woonplaats, geen jou eigen gestalte, geen bijzonder erfdeel hebben Wij jou,
Adam, gegeven, ... Alle andere wezens heb ben een vast bepaalde natuur meegekregen
en worden door Ons vastgehouden onder vooraf bepaalde wetten. Maar jij alleen wordt
door geen grens gebonden, of je moet die jezelf voorschrijven volgens je eigen, door
Mij jou verleende, wil. Ik heb je midden in de wereld geplaatst, opdat je des te gemakkelijker om je heen zou kunnen kijken en alles zou zien wat daarbinnen is. Ik schiep je als
een wezen dat noch hemels noch aards, noch alleen sterfelijk of onsterfelijk is, opdat je
1 Versie van een hoofdstuk in een voorgenomen boek dat vermoedelijk de titel Middenfiguren zal dragen en handelen over het belang en de wederwaardigheden van de noties

"midden", "bemiddeling" c.a. in Westers denken en daardoor getekende praxis.
2 Vgl. K. Lowith, `Vermittlung und Unmittelbarkeit bei Hegel, Marx und Feuerbach', Ludwig

Feuerbach, hrsg. von E. Thies, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1976, p. 135-165.
3 Ik volsta nu met een verwijzing naar het register van Wahrheit und Methode, met name

naar de daar aangeduide kernpassages.
Phil.osopbia Reformata 54 (1989) 147-159
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je eigen vrije beeldhouwer en boetseerder zou zijn en elke vorm zou kunnen aannemen
die je jezelf verkiest. Je kunt ontaarden tot het dierlijke en jezelf wederbaren tot het
goddelijke ...

Aldus Pico della Mirandola, omstreeks 1490, in een redevoering over "De
waardigheid van de mens" . 4 Geheel nieuw was de gedachte om de plaats van
de mens "in het midden" van de kosmos te bepalen, niet. Op het grensvlak
van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd had reeds Cusanus die middenpositie van de menselijke natuur sterk geaccentueerd en met name de betekenis
er van in het licht gesteld voor de verheffing van al het geschapene door de
richting op het Oneindige. Toch blijft dan — evenals bijv. bij zijn voluit
Middeleeuwse voorganger Bonaventura — het menselijke midden nog overwegend gedacht in het raam van de zijns-gradaties, vooral die van het lagere
materiële en het hogere geestelijke: in de mens, als "medium conexionis",
zijn beide met elkaar verbonden. [B lijkens het slot van het Pico-citaat is die,
door het Neoplatonisme ingegeven, gedachte ook hem nog niet vreemd.]
Een tweede, niet minder belangrijk, verschil is dit: door de Middeleeuwers
werd steeds, met meer of minder kracht, vastgehouden aan een betrekking
van de menselijke middenpositie op die van Christus als de "absolute middelaar", — absoluut zowel wegens zijn unieke verhouding tot de geschapen en
gevallen wereld als ook met het oog op zijn plaats in de T riniteit. De tekst van
Pico concentreert alles op Adam en diens zelf-wederbaring.
Wanneer "midden" eenmaal is geworden tot middelpunt, met de intensieve connotatie van "brandpunt" en de expansieve van operatiebasis, komt,
opvallend genoeg, ook de notie van on-middellijkheid in een bepaalde versie
weer geprononceerd te voorschijn. In de traditie had deze tegenhanger
overigens nooit ontbroken. Door Aristoteles, wiens filosofie een brede uitwerking te zien geeft van de midden-figuur (de middenterm in de syllogistische logica, het "juiste midden" in de ethiek, — maar er is nog aanzienlijk
meer), was op twee punten het belang van onmiddellijkheid beklemtoond:
bij het begin en het eind van de denkweg. Menselijk kennen zou niet op gang
kunnen komen zonder een directe ontvankelijkheid voor eerste, "gegeven"
beginselen, en het vindt zijn voltooiing in een — weliswaar niet echt gelukkende — ver-eniging met het goddelijke. 5 Deze laatste idee van eenwording is
waarschijnlijk al bespeurbaar in de identiteits-"formule" van Parmenides.
Misschien kunnen we zelfs spreken van een identificatie-paradigma dat sindsdien het Westerse denken nooit meer heeft losgelaten en dat tevens iets laat
zien van de neiging het denken te beleven als een heils-weg.
Van de reeds even genoemde Bonaventura zegt een deskundige, in een
samenvattende en interessante formulering, dat hij "... saves and keeps the
Augustinian idea of an immediate contact between God and man within the
Dionysian structure of mediate transmission. " 6
Maar we hadden ons gericht op de moderne tijd. En dan dienen we, met
het oog op Kant, nog even stil te staan bij Descartes. Voor hem is de
4 Eigen Nederlandse weergave.
5 Andere hoofdstukken van het voorgenomen boek zullen aan wat in deze alinea en in de

beide voorgaande bondig wordt geponeerd uitwerking geven.
6 A. Schaefer, The position and function of man in the created world according to Saint
Bonaventure', Franciscan Studies 21 22 (1961 1962), p. 341.
-
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centrumpositie van de mens, zoals onder woorden gebracht door Pico, een
uitgemaakte zaak. Uitgemaakt, wel te verstaan, door de "wedergeboorte"
heen, in casu: door de "geboorteweeën" van de universele twijfel heen. En de
positie krijgt haar volle gewicht in de bekende bestemming: "mitres et
possesseurs de la nature". Maar juist tegen deze achtergrond is het van belang
te letten op de betekenis die Descartes toekent aan de intuïtie.
De intuïtie is een van de twee componenten van de "rede". De andere heet
"deductie". Deze laatste kan — met een beeld van Descartes zelf — worden
opgevat als het verbinden van schakels tot een ketting.? Anders gezegd: ze is
dat aspect van de "methode", waarin vooral het constructieve en productieve
van de redelijke activiteit zich doet gelden. Maar daarnaast is intuïtie
belangrijk en zelfs nog meer primair. Zij staat namelijk in betrekking tot de
elementaire schakels van de ketting, dat wil zeggen, tot voorstellingen of
proposities die "per se" worden gekend en niet "per aliud", niet bemiddeld
door iets anders.$ Soms gaat Descartes zelfs zover, "denken" als zodanig te
definiëren in termen van onmiddellijkheid. Zo bijv.
Par le mot de penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous
l'apercevons immédiatement par nous -mêmes; c'est pourquoi non seulement entendre,
vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la même chose ici que penser. 9

De hoge waardering van intuïtie leidt Descartes tot minachting van het
syllogisme, de redenering via middentermen. Ze getuigt tevens van de statusverhoging van de mens als kennend wezen. Hij — de mens — heeft, in veel
grotere en sterkere mate dan in de voorafgaande traditie, met zijn intuïtie een
directe vat aan zulke voorstellingen en proposities, als grondslag voor het
verdere bouwwerk. Het lijkt er veel op dat in deze "onmiddellijkheid" doorwerkt wat ik aanduidde als het identificatie-paradigma. De daarin gepostuleerde vereniging van "denken" en "zijn" krijgt een variant in de verhouding van
"cogito" en "bestaan", als object van intuïtie:
Of all objects of intuition it is the Cogito alone in which there is no distinction between
the idea and what it is an idea of ... Hence the Cogito is the first certainty involving
existence. 10

Maar we moeten wel direct attent zijn op de moderne versie van de identificatie-idee. Dan wordt namelijk meteen ook een spanning voelbaar, die voor
het verdere verloop van Westers denken bepalend zal blijken. De moderne
versie tekent zich af in de nadruk op continue en complete beschikbaarheid,
namelijk van de objecten der intuïtie. Gemakshalve laat ik nog een keer
Schouls aan het woord:
Hence, if we know any simple idea at all, we know it completely ... Something similar
holds for propositions known per se, for "we cannot fail to recognize them when the
occasion presents itself for us to do so, and if we have no prejudices to blind us." 11

7 Zie Règle III.
8 Zie voor documentatie
"intuïtie f " en "intuïtie 2 ")

en verdere bespreking (alsmede voor de onderscheiding van
P.A. Schouls, The Imposition of Method, A study of Descartes
and Locke, Oxford 1980, p. 37 vv.
9 Les Principes de la Philosophie, eerste zin van 9.
10 Schouls, o.c., p. 115, noot 19.
11 O.c., p. 37.
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Maar nu de complicatie, index voor de spanning. De centrumpositie van
de mens ontleent haar recht mede aan, en bewijst haar potentie in, de zelfwederbaring. Tegen de achtergrond van de idee der autonome onafhankelijkheid is de gedachte van het nieuwe begin wezenlijk. Welnu, die gedachte
vereist allereerst — in plaats van identificatie, oftewel onmiddellijke vat —
afstand, namelijk van al het "andere", van wat "aliud" is, en voorts een weg
om dat "andere" weer te bereiken en liefst te annexeren, zich toe te eigenen.
Beide grondgedachten, die van de identificatie (in moderne versie) en die van
het onafhankelijke nieuwe begin, resulteren in de onderneming, rekenschap
te geven, heel secuur en scrupuleus, van elke stap, teneinde de connectie te
bewaren met het oorspronkelijk, direct en permanent beschikbare, maar
ook teneinde de mogelijkheid open te houden van kennis-expansie.
Moderne filosofie blijft — in de nieuwe versie van een identificatie in het
zelf-bewustzijn — gehecht aan het oude identificatie-paradigma en de daaruit
ontspringende notie van "onmiddellijkheid": kennis, "noësis", als de hoofdweg naar eenheid met al wat Is, "in waarheid" en in z'n "volheid". Maar
moderne filosofie tracht tegelijk het "andere" — waartegenover om te
beginnen het zelfbewustzijn was geplaatst als "onafhankelijk" — te herwinnen
en zich "toe te eigenen". De uitkomst verschijnt in de Hegeliaanse dialectiek
van de "identiteit van identiteit en niet-identiteit". Waar staat Kant?
Kant over de mens als wetend wezen
De kerngedachte van Pico vormt ook voor Kant een uitgemaakte zaak. Ze
behoeft geen aparte bespreking meer. Maar er worden wel distincties en
clausules aangebracht, en die zijn, zoals we zullen zien, van meer dan oppervlakkige betekenis. Onze beschouwing wordt ingedeeld aan de hand van
het onderscheid tussen "weten" ("Was kann ich wissen?") en "handelen"
("Was soll ich tun?"). Dat onderscheid is authentiek en voor indeling praktisch. Maar radicaal is het zeker niet. Dit zal nog nader blijken, maar is reeds
duidelijk uit het feit dat voor Kant ook het kritisch zelfonderzoek van de
theoretische rede en een daaruit voortkomende gelouterde metafysica een
zaak zijn van "cultuur" (der rede). 12 Laten we nagaan hoe die cultuur zich
toont in menselijk weten.
In zijn boek Vragen naar zin, Een nieuwe inleiding in de metafysiek
(Tilburg University Press 1986) karakterisee rt H.H. Berger, daarin voorgegaan
door Heidegger e. a., de door Descartes ingezette traditie als die van het
"beheersingsveten" . 13 Ook voor Kant zou gelden dat dit de enige kennis is
die nog serieus genomen mag worden. De door J. Plat gesignaleerde en geaccentueerde overeenkomst tussen de visie van de klassieke metafysica en
die van Kant — beide in het teken van "transcendentale openheid" — acht
Berger niet overtuigend. Doordat bij Kant de "verticaliteit" van het menselijk
weten — het besef ingevoegd te zijn in een werkelijkheid die de mens te
boven gaat — is verdwenen, ontstaat er een "verzelfstandiging van de bemiddelingen"; deze verwijzen nu niet meer buiten zichzelf naar iets hogers,

12 Zie

Kritik der reinen Vernunf, B XXX en B 878.

13 Zie speciaal hfdstt. 8-10.
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maar nog slechts naar zichzelf. 14 En dat is typerend voor het "beheersingsweten".
Daar is, tegen de achtergrond van het Pico-citaat en het optreden van
Descartes, wel wat voor te zeggen. Maar wellicht wordt Kant hier toch nog
iets te veel beoordeeld vanuit het klassiek-verticale denkkader. Daarin waren
inderdaad voortdurend bemiddelingen present — van lager naar hoger, en
ook omgekeerd —, maar altijd be tr okken op een hoogste Zijn en een hoogste
Eenheid. De bemiddelingen waren er om de omvattendheid van dit hoogste
tot uitdrukking te brengen: achter de verticaliteit staat de cirkel, als model
van volkomenheid. Voor Kant is de situatie grondig veranderd. De mens als
wetend wezen is middelpunt in de wereld, met de dynamiek die deze
centraliteit sinds Pico en Descartes heeft meegekregen. Maar anders dan bij
beide laatstgenoemden wordt het beeld nu mede bepaald door de begrensdheid van de wetende mens, met name die welke zich voordoet in de tijd. De
mens weet niet alles tegelijk, maar verwerft kennis slechts geleidelijk en
trapsgewijs; en reeds verworven, beschikbare kennis heeft de tijdelijke verschijnselenwereld als horizon. Bij " tr apsgewijs" valt dan niet te denken aan
opklimming in traditionele zin (via "zijnsgraden"), maar aan het op tr ekken
van een gebouw, laag voor laag, en met een "architectonische" voeging.
Binnen dat kader doet zich dan inderdaad een aantal opvallende "bemiddelingen" voor, die met elkaar de functie hebben het gebouw tot stand te
brengen. We zullen er dadelijk enige nagaan. "Verzelfstandigd" worden ze
niet, inzover ze functioneel zijn voor het gebouw, dat op zijn beurt wordt
opgetrokken terwille van de zelf-herkenning van de wetende mens; deze
bewijst als "heer des huizes" daarmee zijn bouwvermogen en kan het huis
tevreden gaan "bewonen". (De dubbele betekenis van "colere", stamwoord
van "cultuur", is van toepassing.) Dit streven en deze doelstelling verdringen
Descartes' preoccupatie met "intuïtie" als vermogen van directe kennis en
herkenning, evenzo de daarmee samenhangende voortdurende methodische
rekenschap: de terugbetrekking van elke stap op het eerder en onmiddellijk
beschikbare. Maar dat wil niet zeggen dat Kants onderneming vrij blijft van
de spanning die we hierboven ten aanzien van de moderne filosofie al schetsten.
Wat zoëven geponeerd werd, wil ik toelichten en adstrueren door bespreking van een aantal passages uit de Kritik der reinen Vernunft.
Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer eine Erkenntnis auf Gegenstande beziehen mag, so ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar
bezieht, und worauf alles Denken als Mittel abzweckt, die Anschauung. (B 33)

Met deze zin opent het eigenlijke boek (na Vorrede en Einleitung). Hij vormt
tevens de eerste zin van de "Transzendentale Asthetik", waarin de ene "stam"
van de menselijke kennis, de Anschauung, nader onderzocht wordt. Dit laatste valt nu buiten onze interesse. De openingszin treft ons door de vanzelfsprekende, onbekommerde hantering van de (on)middellijkheidsterminologie. Denken in termen daarvan is blijkbaar al diep ingeslepen. Met deze
14 Berger meent dat bij Derrida zichtbaar wordt waarop dit uitloopt: "een niet meer
eindigend proces van alsmaar in zichzelf cirkelende verwijzingen", o.c., p. 97.
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termen wordt ook het onderscheid tussen de beiden "stammen" bepaald:
Anschauung staat in een onmiddellijke betrekking tot het object, denken
moet zich — in de woorden van de slotzin van dezelfde alinea —
vermittelst gewisser Merkmale, zuletzt auf Anschauungen, mithin, bei uns, auf
Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Weise kein Gegenstand gegeben werden kann.

Of, zoals het verderop in de Kritik korter heet:
Jene (nl. de Anschauung) bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln;
dieser (nl. het be grip) mittelbar, vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen
gemein sein kann. (B 377).

Wat dan voorts in deze alinea wordt beklemtoond, is dat de Anschauung aan
het begin staat en ook weer het laatste is waarop alle denken "abzweckt".
Ten opzichte daarvan kan "denken" — hoe hoog ook b lijkens het vervolg van
de Kritik genoteerd — zelfs "middel" heten. Uiteraard is in deze laatste "middellijkheid" een andere betekenis aan de orde, die van de middel-doel-relatie,
maar ze kruist wel de eerder genoemde, die van het wel of niet onmidde llijke
contact met "Gegenstdnde". Kennen is ook voor Kant nog getekend door
een hang naar onmiddellijkheid.
Overigens moeten we ons bij die onmiddellijkheid losmaken van oudere
denkbeelden als "vereniging" of "participatie". De zintuiglijkheid, die ons
Anschauungen leve rt , wordt wel aangeduid als receptiviteit en als vermogen
om door objecten "affiziert" te worden - hoe anders immers zou ons enig
object "gegeven" kunnen zijn? -, maar we zullen hebben te bedenken a) dat
dit "geven" vooral een "aanleveren" is van bouwstenen; daarom heet het in
deze zelfde alinea ook: " Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstnde gegeben, und sie allein liefert uns Anschauungen ..." (curs. van mij,
JvdH); en b) dat, zoals later blijkt, de "Anschauungsformen" ons toebehoren,
als opbouwkaders: het identiteitsparadigma in z'n Cartesiaanse wending doet
zich gelden. Daarbij past, dat hetgeen wij in de receptiviteit der zintuigen
ontvangen blijft aangeduid als "Vorstellungen".

Hoezeer voor Kant kennis een zaak van maak-werk is, laat hij merken in
zijn volgende hoofddeel, de "Transzendentale Analytik", die handelt over de
tweede "stam" van het kenvermogen. Nadat eerst op niet mis te verstane
wijze de zelfstandigheid van het "zuivere verstand" was uitgesproken — "...
eine vor sich selbst bestndige, sich selbst genugsame, und durch keine áusserlich hinzukommende Zusatze zu vermehrende Einheit" (B 90) —, volgt in
par. 10, onder de titel "Von den reinen Verstandesbegriffen oder Kategorien", een uiteenzetting over "synthesis". De "spontaneïteit van ons denken"
vereist dat het menigvuldige, geleverd door de zintuiglijkheid, allereerst op
een bepaalde wijze wordt doorlopen, opgenomen en verbonden, "um
daraus eine Erkenntnis zu machen" (B 102). Deze kennis kan weliswaar nog
"ruw en verward" zijn (B 103) en daarom analyse nodig hebben, maar dat
neemt niet weg dat er reeds een synthese-behandeling moet hebben plaatsgehad om tot analyse te kunnen overgaan. Deze handeling wordt ook gekarakteriseerd als "producerend" ("hervorbringen").
Reeds hier brengt Kant dan even de "Einbildungskraft" ter sprake. Zij
voltrekt namelijk ten aanzien van de zintuiglijk geleverde menigvuldigheid
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een eerste synthesis. Verderop heet deze een "figuratieve": het betre ft een
"verzamelen van elementen" in de gestalte van een figuur. (Zo bijv. punten en
lijnen in de figuur van een driehoek.) Hier, bij de voorlopige introductie van
dit verbeeldingsvermogen, wordt het voorgesteld als een "blinde, ofschoon
onontbeerlijke functie van de ziel, waarzonder wij overal in het geheel geen
kennis zouden hebben, al zijn we ons daarvan zelden ook maar bewust."
De ambivalentie in de karakteristiek kan ons niet ontgaan. Enerzijds is de
werking van de Einbildungskraft een eerste synthetische activiteit, noodzakelijke voorwaarde voor welke kennis dan ook, anderzijds voegt Kant aan
het woord "werking" het woordje "blosse" toe en vallen er termen als
"blind" en "on- of nauwelijks bewust", — zoals ook daarvóbr al van "roh und
verworren" sprake was geweest. Het lijdt geen twijfel dat deze laaggestemde
bewoordingen de meerdere glorie van de verstandshandeling moeten doen
uitkomen. 15 Direct op het zojuist in vertaling gegeven citaat volgt:
Allein, diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine Funktion, die dem
Verstande zukommt, und wodurch er uns allererst die Erkenntnis in eigentlicher
Bedeutung verschaffet. (B 104)

En wanneer even verder de Einbildungskraft is geplaatst als een tweede,
tussen de "zuivere aanschouwing" en het verstand, heet het van haar synthesis
dat ze "noch keine Erkenntnis gibt".
Voor onze beschouwing blijft het echter van belang op te merken dat, nu
eenmaal "kennis" als resultaat van "maken" en "produceren" is omschreven,
de eerste synthese-actie wordt verbonden met het vermogen tot beeldvorming. Het zou interessant zijn - maar we moeten er nu van afzien -, een
spoor terug te volgen naar het beeld-denken zoals dit sinds Plato en het
Neoplatonisme de Westerse traditie is gaan doordringen,i 6 en met name ook
naar de activering er van door de latere samenvoeging — niet zelden fusie —
met Bijbelse noties van "beeld Gods", in het bijzonder met betrekking tot
de figuur van Christus (Midden-Persoon in de Triniteit, "voo rtgebracht" door
de Vader als diens "beeld", en Middelaar in relatie tot de schepping, "beeld"
als alles bewerkend "medium"). 17
De Einbildungskraft verdient voor ons doel nog even langer de aandacht. Zal het, met het oog op het gewenste product, de kennis, tot een
werkelijk samenwerkingsverband komen tussen de twee die Kant qua positie
uiteen- en op zichzelf gesteld heeft — Anschauung en Verstand —, dan is er
inderdaad "bemiddeling" vereist.
Wanneer Kant eenmaal is aangeland bij de "transcendentale deductie",
oftewel de vraag naar legitieme toepasbaarheid van de kategorieën op zintuiglijk waarneembare "Gegenstnde", korter gezegd: de vraag naar hun ervaringswaarde, — dan legt hij primair het accent op begrenzing
Folglich haben die Kategorien keinen anderen Gebrauch zur Erkenntnisse der Dinge,
als nur so fern diese als Gegenstnde moglicher Erfahrung angenommen werden.(B
148)
15 Zoals bekend, worden, wat dit betreft, in het latere, romantische idealisme de rollen
omgekeerd.
16 Zie voor de schets van enkele hoofdlijnen Historisches Wörterbuch der Philosophie,
s.v. `Bild'.
17 Aanknopingspunten boden vooral Kolossenzen 1 en Hebreeën 1.
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Maar vervolgens gaat de aandacht uit naar wat binnen deze "horizon" positief
mogelijk is en moet zijn. En dan krijgt de eerder al geintroduceerde Einbildungskraft verdere prononcering (B 150-152). Haar synthesis heet hier,
behalve "figurlich", ook "transcendentaal". En wel omdat ze, evenals de verstandelijke verbinding, niet alleen apriori werkzaam is, maar ook de mogelijkheid van andere kennis fundeert. De ambivalentie die haar in haar tussenpositie eigen is en die we hierboven al even signaleerden, neemt nu, bij de
"operationalisering" van het eerder al vast-gestelde, scherpere trekken aan.
Einbildungskraft is, zo zegt Kant in aansluiting bij een traditionele definitie,
het vermogen een "Gegenstand" ook zonder zijn "Gegenwart" in de aanschouwing voor te stellen. En dan vervolgt hij — het is van belang de uitvoerige zin geheel te citeren —:
Da nun alle unsere Anschauung sinnlich ist, so gehort die Einbildungskraft, der
subjektiven Bedingung wegen, unter der sie allein den Verstandesbegriffen eine
korrespondierende Anschauung geben kann, zur Sinnlichkeit; so fern aber doch ihre
Synthesis eine Ausiibung der Spontaneitát ist, welche bestimmend, und nicht, wie der
Sinn, bloss bestimmbar ist, mithin a priori den Sinn seiner Form nach der Einheit der
Apperzeption gem a ss bestimmen kann, so ist die Einbildungskraft so fern ein
Vermogen, die Sinnlichkeit a priori zu bestimmen, und ihre Synthesis der
Anschauungen, den Kategorien gemass, muss die transzendentale Synthesis der
Einbildungskraft sein, welches eine Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit und
die erste Anwendung desselben (zugleich der Grund aller iibrigen) auf Gegenstdnde der
uns móglichen Aunschauung ist. (B 152)

Nu de kategorieën hun gelding en effectiviteit met betrekking tot de "ervaring" moeten tonen, is er duide lijk behoefte aan bemiddeling, aan een
intermediair. Maar de vraag is, of de instantie waaraan deze taak toevalt, iets
eigens kan behouden gezien de wederzijdse zelfstandigheid en kracht der
beide apa rt geplaatste "polen" en met name gezien de overmacht van de
verstandswerkzaamheid. Enerzijds "gehorend zur Sinnlichkeit", anderzijds
gelijkgesteld aan "eine Wirkung des Verstandes auf die Sinnlichkeit ...", - hoe
moeten we beide formuleringen verenigen? En wanneer dit verbeeldingsvermogen, behalve "figuratie?' en "transcendentaal", ook nog "productief
genoemd wordt, dan is wel duidelijk hoezeer het zijn synthetische potentie
in feite dankt aan het verstand. De werkelijk oorspronkelijke bron voor
"eenheid", in de zin van synthetische verbinding, is de — zuiver verstandelijke
— "eenheid der apperceptie". Maar nu het gaat om "toepassing" (Anwendung), ligt daarin toewending naar de zintuiglijkheid. En de eerste, tevens
nader funderende, toepassing krijgt dan een eigen benaming alsmede een
min of meer eigen gestalte, namelijk "Synthesis der Einbildungskraft". Misschien zouden we het ook aldus kunnen uitdrukken: het hee ft er veel van dat
Kant in de figuur van de Einbildungskraft — die reeds vanouds bekend was —
vooral de productief vormgevende zijde van het verstand heeft willen doen
uitkomen, — van het verstand dat overigens meestentijds in termen van
"verbinding", "bepaling" en "regelgeving" wordt beschreven. 18
Als hier van "bemiddeling" kan worden gesproken — en dat is m.i.
18 Voor een bespreking van het aansluitende, moeilijke gedeelte B 153-157 (waarin het
begrip zelf-affectie centraal staat, i.v.m. de tijd als "vorm") verwijs ik naar Y.A. Kang,
Schema and Symbol, A study in Kant's doctrine of schematism, Amsterdam 1985, p. 81
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onvermijdelijk —, dan dienen we ten eerste vast te stellen dat het verstand de
eigenlijke actor blijft, en kunnen we ten tweede de vraag stellen: in hoeverre
zal, in weerwil van alle productiviteit, toewending-naar toch ook aanpassingbij blijken te impliceren? — Dat lijkt de keerzijde, in deze hele constellatie.
Er is wel gezegd dat Kant in de eerste editie van de Kritik der reinen
Vernunft (later aangeduid als A) meer ruimte zou hebben gelaten aan het
eigene en bijzondere van de Einbildungskraft, waardoor haar eigen aandeel in
het geheel van de menselijke kennis beter tot z'n recht zou komen. De
bewering is ook weersproken. 19 Mij dunkt, terecht. We zullen kort bij de
kwestie stilstaan. Zeker, Kant spreekt daar van
drei subjektive Erkenntnisquellen, worauf die Moglichkeit einer Erfahrung überhaupt,
und Erkenntnis der Gegenstande derselben beruht: Sinn, Einbildungskraft und
Apperzeption. (A 115)

Dat lijkt duidelijk. Het wordt echter al moeilijker, wanneer we één bladzijde
verder (A 117, 118) nadat van "Vorstellungen" gezegd was dat ze in mij
alleen daardoor iets voorstellen, dat ze met al het andere "zu einem Bewusstsein gehoren en dit "transcendentale principe der eenheid van al het menigvuldige van onze voorstellingen" rechtstreeks gekoppeld was aan de "zuivere
apperceptie" — lezen: "Diese synthetische Einheit setzt aber eine Synthesis
voraus, oder schliesst sie ein .." (A 118). De "vooronderstelde" of "ingesloten"
synthesis blijkt die van de "productieve Einbildungskraft". Maar de tweeërlei
formulering "setzt voraus, oder schliesst sie ein" doet al merkwaardig aan. En
hoezeer het zwaartepunt ook hier, in deze editie, verschui ft naar de zuiver
verstandelijke eenheid der apperceptie, laat het directe vervolg zien. Daar
heet het
-

... die Einheit dieser Synthesis (t.w. de door de Einbildungskraft uitgevoerde, JvdH)
heisst transzendental, wenn sie in Beziehung out die ursprungliche Einheit der
Apperzeption, als a priori notwendig vorgestellt wird.

En enige regels verder:
Die Einheit der Apperzeption in Beziehung out die Synthesis der Einbildungskraft ist
der Verstand, und eben dieselbe Einheit, beziehungsweise auf die transzendentale
Synthesis der Einbildungskraft, der reine Verstand. (A 119)

We zouden kunnen zeggen: de problematiek van de onderlinge relatie
tussen verbeeldingsvermogen en verstand concentreert zich in (het gebruik
van) de term eenheid. Eenheid in echt "oorspronkelijke" (of, zoals Kant het
ook wel uitdrukt, "radicale") zin blijft die van de apperceptie. Daarin is, om
zo te zeggen, het "ik" het meest "zuiver' en het meest "on-bemiddeld", het
meest identiek "ik". En die eenheid is diepste en breedste grondslag. Maar
steeds gaat het ook om eenheid in een transcendentaal-vormende zin, en dan
is er van meet af betrekking op "materie" (materiaal), dat wil zeggen, op
Anschauung en menigvuldigheid.
De middenpositie van de Einbildungskraft komt expressis verbis en nadrukkelijk nog eens ter sprake in het vervolg van de tekst zoals de eerste editie die bood. We beschikken, zo luidt het daar, over een zuivere Einbildungs19 Zie reeds H. Dooyeweerd contra M. Heidegger, Wijsbegeerte der Wetsidee II, p. 451 vv,
spec. 463 vv.
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kraft, als een "Grundvermogen der menschlichen Seele, das aller Erkenntnis
a p ri ori zum Grunde liegt" (A 1125). Een afzonder lijk vermogen dus, met een
eigen taak. Want:
Vermittelst deren bringen wir das Mannigfaltige der Anschauung einerseits, und mit der
Bedingung der notwendigen Einheit der reinen Apperzeption andererseits in
Verbindung. Beide áusserste Enden, námlich Sinnlichkeit und Verstand, mussen
vermittelst dieser transzendentalen Funktion der Einbildungskraft notwendig
zusammenhángen ...

Het midden voorziet in de behoeft e aan samenhang of verbinding van twee
"uiteinden". Het lijkt als zodanig onmisbaar en onherleidbaar, en dan niet
slechts in de zin van tussenschakel, maar in die van actieve functie van
"bemiddeling". Toch b lijkt even verderop, in dezelfde alinea, dat Kant denkt
in termen van een rangorde, waarbij aan de verstandskategorieën de
ereplaats toekomt. En dan volgt: "Auf ihnen (de kategorieën, JvdH) grundet
sich also alle formale Einheit in der Synthesis der Einbildungskraft ... ". Pas
vanaf dit hoogste niveau wordt eenheid gesticht in en tussen de verschijnselen, "weil diese, nur vermittelst jener Elemente der Erkenntnis und tiberhaupt unserm Bewusstsein, mithin uns selbst angehoren kannen."
Kennis is uiteindelijk een zaak van "eigendom", waarbij de Einbildungskraft een functie is in het proces van toe-eigening. We kunnen waardering
hebben voor Kants zorg, geen "vervreemding" toe te laten tussen het
gekende en de kennende; zo ook voor zijn honorering van de bijzondere
plaats en verantwoordelijkheid van de kennende mens. Die trekken steken,
zouden we kunnen zeggen, gunstig af tegen de radicale verdialectisering die
bij Fichte en Hegel gaat op tr eden: kennis als expansie-naar-het-andere, — het
andere dan mijzelf, maar toch ook weer het andere van mijzelf. Het kan
echter tevens duidelijk zijn dat het identificatie-paradigma in zijn Ca rtesiaanse
versie van complete en continue beschikbaarheid hier z'n doorwerking
toont. Een visie op kennis als een wijze van "ontmoeting" krijgt vooralsnog
geen ruimte. 20

Nog eenmaal laat Kant het licht vallen op de Einbildungskraft in haar bemiddelende rol, namelijk wanneer het gaat om haar typische product, het
zogenaamde schema. ("Das Schema ist an sich selbst jederzeit nur ein Produkt der Einbildungskraft ..., B 180; vgl. ook B 181 over het schema als
" transcendentaal product" )
Opnieuw is aan de orde de toepassing van kategorieën als zuivere verstandsbegrippen op — altijd primair zintuiglijke — verschijnselen. Nu evenwel
niet zozeer in de zin van legitieme toepasbaarheid — de kwestie van de " transcendentale deductie" —, maar als vraag naar de feitelijke werking van die
"Anwendung".
De Anwendung vol tr ekt zich in de "Urteilskraft". De scherpte van het
probleem — door Kant geenszins verdoezeld — komt voo rt uit de vooropgestelde en herhaaldelijk beklemtoonde heterogeniteit ("Ungleichartigkeit") van
20 Ook het beheersingsmotief geeft acte de présence. Het directe vervolg van de door ons
laatst geciteerde zin luidt: "Die Ordnung und Regelmssigkeit also an den Erscheinungen,
die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein, und warden sie auch nicht darin finden
kónnen, hátten wir sie nicht, oder die Natur unseres Gemats urspranglich hineingelegt."
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"zuivere verstandsbegrippen" en "zintuiglijke aanschouwing" (B 176, 177).
Het is ons intussen voldoende bekend dat deze heterogeniteit voor Kant
onopgeefbaar is, voornamelijk wegens het "zuivere" van die verstandsbegrippen, dat wil zeggen, zowel het van wisselvallige en vertroebelde
"ervaring" onafhankelijke als ook het mij geheel eigene.
Toch, als er van "Anwendung" sprake zal kunnen zijn, dan moet, de
heterogeniteit ten spijt, er een "derde" zijn (B 177), dat met elk van beide,
onderling ongelijksoortige, grootheden homogeniteit hee ft . Welnu, dat is het
"transcendentale schema", door Kant ook aangeduid als "vermittelnde
Vorstellung".
We kunnen voor ons doel voorbijgaan aan de talrijke kwesties die Kants
desbetreffende uiteenzetting hee ft opgeworpen en de vele discussies die er
door zijn losgemaakt. Wij bepalen onze aandacht bij een enkel punt.
Het schema onderscheidt zich van het beeld. Een beeld is altijd een aanschouwelijke voorstelling, bijv. van een rechthoekige of een gelijkbenige
driehoek. Een schema is echter steeds de figuratieve voorstelling van een
begrip; in het gekozen voorbeeld: het schema van een driehoek als zodanig,
in onderscheid van andere ruimtelijke "gestalten". Kant zegt er van:
Das Schema des Triangels kann niemals anderswo als in Gedanken existieren, und
bedeutet eine Regel der Synthesis der Einbildungskraft, in Ansehung reiner Gestalten im
Raume. (B 180)

Het zojuist weer genoemde verbeeldingsvermogen mag echter ook hier
niet te zelfstandig gedacht worden; en z'n typische product, hoezeer ook
ingevoerd als "een derde", als iets verbindends tussen twee ongelijksoortige
grootheden, is evenmin een helder medium, noch qua positie noch qua
functie. Niet alleen blij ft het er in de Urteilskraft om gaan, aanschouwelijkheid
te "subsumeren" Onder de kategorieën van het verstand, dit laatste houdt ook
actief het he ft in handen. Daarom spreekt Kant van een "schematisme" van
het zuivere verstand als een "Verfahren des Verstandes" met schemata (zie
bijv. B 176, 178). Wel gewaagt hij ook van een "verborgene Kunst in den
Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur
schwerlich jemals abraten ..." (B 181), — en dat moge een indicatie zijn van
wijsgerige ingetogenheid en diepzinnigheid, het wijst naar mijn mening eveneens op complicaties die ontstaan bij het samengaan van een uitgesproken
behoefte aan "bemiddeling" (het "derde") en de gehechtheid niet slechts aan
rangorde (het verstand als het hogere) maar ook aan — Cartesiaans gestempelde — identiteit. 21
De complicaties verdwijnen niet, wanneer het schema in verband gebracht wordt met de tijd. Stellig is deze verbinding interessant; voor

21 Y.A. Kang,

o. c., legt nogal nadruk op de betekenis van het schema als "semantische

regel", dienend om de ervaring te "alfabe ti seren", en verwijst daarbij naar de in ons

tekstverband (B 181) voorkomende uitdrukking "Monogramm der reinen Einbildungskraft
a priori", p. 69 en 84. Toch verklaart ook hij: "The writing and de-scribing act of
imagina ti on can be summed up in one word: construction.", p. 84/85. Ik acht het overigens
niet uitgesloten dat in de monogram-beeldspraak een oudere tradi tie doorwerkt, namelijk
die welke gewend was te spreken over "het boek der natuur" (zo reeds Augus ti nus; maar bij
Kant dan wel met de wending naar het handelende subject als "schrijver").
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Heidegger is ze zelfs van de grootste betekenis. 22 De schemata heten
"tijdsbepalingen apriori volgens regels" (B 184). Zo krijgt de kategorie van de
substantie toepassing op verschijnselen, en daarmee zelfs "Bedeutung", via
de tijdsbepaling van de "Beharrlichkeit". Maar het b lijft curieus dat, terwijl de
tijd zo nadrukkelijk tot vorm van de Anschauung was verklaard, nu een
"transcendentale tijdsbepaling" weer "gelijksoo rtig" met de kategorie wordt
genoemd inzover ze "algemeen is en op een regel apriori berust" (B 178).
De tijd zelf heet verderop het "medium van alle synthetische oordelen":
omdat we bij deze oordelen, in tegenstelling tot de analytische, niet bij een
gegeven begrip blijven, maar "uit het gegeven begrip uitgaan om iets geheel
anders dan daarin was gedacht er mee in verhouding te bezien", is een dergelijk medium nodig, "worin allein die Synthesis zweener Begriffe entstehen
kann" (B 194). "Medium" krijgt hier dan zelfs de betekenis van iets omvattends, een "Inbegriff', waarin "alle unsere Vorstellungen enthalten sind ..."
(B 194).
Inderdaad, naarmate de "Anwendung" van de zuivere verstandsbegrippen
belangrijker wordt, neemt de tijd in betekenis toe. De tijd als ordeningsvorm
en als horizon. Maar de ordening is alleen houdbaar, indien aan de tijd meer
verbindings- en regelingskracht wordt toegekend dan op grond van zijn
bepaling als aanschouwingsvorm is te verantwoorden, met andere woorden,
indien hij reeds aan eigenschappen van het regelgevende en synthetiserende
verstand heeft deel gekregen. De indeling van de schematiserende tijdsbepalingen is dan ook afgestemd op de orde van de kategorieën (B 184, 185).
De tijd als horizon is begrenzend, — we wezen in onze inleidende zinnen al
op het historische belang van deze wending bij Kant. De kategorieën verlangen, teneinde niet "gegenstandslos" (B 188), of ook "bedeutungslos" (B
178, vgl. B 186), te worden, inderdaad vertijdelijking. En boeiend is, dat Kant
begrenzing hier niet wil connoteren met verlies of vermindering van gehalte
of betekenis, maar "horizon" en "betekenis" juist wil samenhouden. De schemata, als tijdsbepalingen, geven "restrictie" aan de kategorieën, maar "realiseren" ze tevens.
Dat met deze visie op de tijd als horizon de diepere tegenstellingen in
Kants denken over het menselijk weten zouden zijn opgeheven, kan men
echter niet volhouden. Eerder laten deze tegenstellingen, zoals we opmerkten, ook de tijd zelf niet onberoerd.
Onze benadering — dit tevens als conclusie — wilde de Kantiaanse visie op
menselijk weten en de daarin nagestreefde "cultuur der rede" doorzichtiger
maken vanuit een basisproblematiek. Van Kants bestek voor het op te trekken gebouw konden we slechts enkele afdelingen nader verkennen, namelijk
die waarin de noties "midden" en "bemiddeling" een geprononceerde plaats
hadden. De basisproblematiek diende zich daarin echter voldoende aan.
Kennen staat voor Kant enerzijds — naar een eeuwenoude traditie — in het
teken van identificatie van kenner en gekende; anderzijds in dat van een
expansief en productief "beheersingsveten". De identificatie voltrekt zich
nu, modern, in het zelf-bewustzijn van de kennende mens, ten diepste in de
22 Kant
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"oorspronkelijke eenheid" van de apperceptie. Het "andere" kan niet als het
andere erkend worden. Nadat het "Ding an sich" is weggeschoven, blijft er
"materie" die zich moet voegen naar de "vorm", en in het ken-subject houdt
de Sinnlichkeit — ondanks de haar toegekende plaats als ken-stam — iets
oneigenlijks. Evenwel: inzover Anschauung een onmiddellijk contact met
"objecten" inhoudt, blijft zij zelfs voor denken het laatste doel! — Het
beheersingsweten is echter juist op het "andere" gericht, weliswaar evenmin
om het — in eigenlijke zin — te erkennen, maar in elk geval om beheersing en
productie hun kracht en waarde te doen behouden.
Het middellijkheids-denken kan worden gezien als een poging de spanning tussen de twee grondtendenties op te heffen en beide samen te houden.
Maar we meenden te moeten vaststellen dat juist in het veelvuldige en
wisselvallige gebruik van de "vermittelst"-terminologie en met name in de
bijzondere, als zodanig geïntroduceerde middenfiguren van Einbildungskraft,
schema en tijd de basisproblematiek zich concentreert.
Een aansluitend artikel zal nagaan hoe in Kants filosofie van de mens als
praktisch-handelend wezen, anders gezegd: in zijn meer specifieke en meer
uitgewerkte cultuur-filosofie, middellijkheid zich gaat verbinden, en op gespannen voet raakt, met "doel".
Instead of a summary
The article, entitled — in translation — Kant on middle, means and end (with
special notice of his view of culture), can be considered as the prepublication of a
chapter in a book that presumably will appear under the title Middenfiguren
(Figures of Mediation) and deals with the significance and vicissitudes of the notions
of "middle", "mediation" and "means" in Western thought and praxis. The above
contains only the first part of the chapter. A summary will be given after the
publication of the second part in one of the next year issues.

DISCUSSION

DOOYEWEERD, BOS AND THE GRONDMOTIEF
OF GREEK CULTURE
D. T. RUNIA
For more than one reason it was entirely fitting that the Jubilee Issue of
Philosophia Reformata published in 1986 contained an article which gave an
evaluation of Dooyeweerd's doctrine of the grondmotief of Greek philosophy. 1 This conception occupies a central place in the view of the history of
philosophy developed by the founder and first editor of this journal. Moreover its first elaboration, from which the author scarcely deviated in later
accounts, was given in the pages of the same journal in the dark days of
World War II. 2 But it was not merely antiquarian interest that impelled the
article's author, A. P. Bos, Professor of Ancient and Patristic philosophy at the
Free University, to make his contribution. As has become apparent in a large
number of other publications, Bos is attracted to the basic ideas of
Dooyeweerd's philosophy. In his article his purpose was not only to give a
critique of Dooyeweerd's views, but also to develop them further in a more
persuasive direction.
In this connection the image with which Bos commences his article is not
without interest. The teacher ascends the heights and obtains a panoramic
view. The pupil left behind at a lower level is carried along with enthusiasm
when he hears his master's report. But when the pupil later ascends to the
top himself, he may come to a more nuanced view of what his master
thought he saw there. I would not wish to claim that I myself have had the
privilege of reaching the heights already scaled by Dooyeweerd and my
Doktorvater. But it does seem to me a pity if the latter's article does not give
rise to some discussion. My intention in this brief contribution is to make
some comments and suggestions which hopefully will act as a stimulus to
further discussion of an interesting and important subject. 3
1. Summary
First it will be opportune to give the briefest summary of Bos' article. It
consists basically of three parts. In the first it is shown how Dooyeweerd's
postulation of the religious grondmotief of Greek culture in terms of the dia1 A. P. Bos, `Het grondmotief van de Griekse cultuur en het Titanische zin-perspectief,

PhilRef 51 (1986) 117-137; English translation published separately in Tydskríf vir Christelijke
Wetenskap 24 (1988) 94-123. References will be to the Dutch version.

2 H. Dooyeweerd, `De vier religieuze grondthema's in den ontwikkelingsgang van het
wijsgeerig denken van het Avondland; een bijdrage tot bepaling van de verhouding tusschen
theoretische en religieuze dialectiek' PhilRef 6 (1941) 161-179. Substantially reworked and
expanded in Reformatie en scholastiek in de wijsbegeerte: I Het Grieksche voorspel, Franeker
1949, passim. Further references in Bos art. cit. 117 n.1.
3 In writing this piece I have benefited from notes taken down during an animated discussion in the Werkgroep Rede en Zinperspectief, held at the Free University in early 1986.
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lectical polarity of form and matter was uncritically based on a view of Greek
religion now generally regarded as historically unsound. The distinction between a Dionysian nature-religion and an Apolline culture-religion is largely
founded on the brilliant intuition underlying Nietzsche's famous book, Die
Geburt der Tragoedie. But the caesura between pre-Hellenic and Hellenic
religion presupposed by that view can no longer be maintained in the light of
historical evidence that has been uncovered since then and has given us a
rich insight into the continuity of Greek religion with Mycenean, Minoan and
even earlier periods.
One subordinate element of Dooyeweerd's account clearly intrigues Bos
and he proceeds to develop it in the second part of his essay. Following the
interpretation that was then still current, Dooyeweerd had regarded the
mythological account of the defeat of the god Kronos and his generation of
Titans by Kronos' son Zeus and the Olympian deities as a reflection of the
subjugation of the pre-Hellenic population of Greece by the Hellenic invaders. The source of the story is the Theogony of the poet Hesiod. In his
other great poem Works and Days Hesiod tells a quite different story about
the god Kronos, namely how he ruled over gods and men during the Golden
Age, which was brought to an end by the Iron Age of Zeus. Bos, having
shown that Dooyeweerd's interpretation of the succession of the gods is
untenable, proceeds to ask what the meaning of the motif can be, and how it
is related to the seemingly quite contrary notion of Kronos as eponym of the
Golden Age. For his solution he turns to mythical ideas drawn from the Near
East, in which gods represent the changing of the seasons. Kronos thus
represents the fertility of the rain-bearing autumn clouds, which allow nature
to bring about the sprouting of seeds and the growth of crops. Zeus, on the
other hand, represents the period when the sky is clear and the sun beats
down on the earth, when man must resume the hard labour of cultivation and
culture. If this background were to explain the connection between Hesiod's
two stories, then Dooyeweerd's polarity between nature gods and culture
gods would return in a more acceptable form.
In the third part of the article Bos places the myth of Kronos and the Titans
in a wider context and makes the claim that it can be seen as a kind of
archetypal story that reveals the zin-perspectief of Greek culture and philosophy. 4 Kronos is a fallen god who through his own faults has lost his divine
status and glory. This theme is not only found in the mythical tradition of
Hesiod, but also in Orphism and the Greek mysteries of Eleusis, which both
had a strong influence on Greek philosophy. In the philosophical tradition
developed by Parmenides, Plato and Aristotle, a consistent picture is given of
man fallen and captive in the darkness of ignorance, from which he can be
rescued through deliverance of his `supra-earthly' and divine part, i.e. his
4 Translated as `meaning perspective' in the English version. I prefer to retain the Dutch
word (also in the case of grondmotiej) because it is a peculiarly Dutch coinage. Renderings
such as `meaning perspective' (and `ground-motive') are only intelligible to the initiated, who
will know the original Dutch term anyway.
5 Because he killed his own father Ouranos and swallowed his own children so that they
could not overthrow him. Ouranos, according to Bos, is the sky, which is split asunder by
the thunder that announces the coming of Kronos.
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rational soul or mind. 6 It is a fundamental feature of Greek thought that it
qualifies a part of cosmic reality as `divine', but this is seen as being deprived
of its divinity because it is bound to the `non-divine' rest of reality. Bos
concludes that `this Titanic zin perspectief is best-qualified for consideration as
a (the) grondmotief of Greek culture'.? The Titanic zin-perspectief continued
to exert influence, not only in Hermetic and Gnostic thought, but also in the
Church Fathers. The Church did not always perceive that this view is diametrically opposed to the biblical perspective on man and the cosmos, which
always preserves a radical distinction between Creator and creature. As a
result it failed to prevent a `slow hellenization' of the Christian message, a
process which Bos regards as most regrettable.
2. Foundations

It has been said on more than one occasion that Dooyeweerd did not
make very clear what he meant precisely by a grondmotief. It might be
useful, however, as a prelude to a critique of his views, to enumerate in
uncontroversial terms the basic features that will need to be present in a
grondmotief which can serve as an alternative for the one proposed by the
concept's author. In order to avoid any misunderstanding, I should perhaps
emphasize that the purpose of this list is most certainly not to establish some
kind of orthodoxy against which the new proposal is to be measured, but
rather to provide a framework of discussion. The following five basic
features of a grondmotief would appear to be relevant to our discussion.
(a) The grondmotief must have a dynamic character, enabling it to act as
the central spiritual driving force for the entire society in which it is operational. This force acts as a kind of vector that sends culture in a definite
direction. Should it fail in this, then a process of spiritual confusion and
decay will set in.
(b) The grondmotief must underlie the whole of culture. In the particular
case of Greek culture it will not represent the thought of a single person (e.g.
Plato) or a privileged elite (e.g. the philosophers), but must be rooted in the
culture of the society as a whole.
(c) The grondmotief will be religious (and not theoretical) in nature,
because it springs from the centre of man's existence as that is focussed on
the true or imagined Origin of reality. In the case of Greek culture it will find
its main expression in the particular nature of Greek religion. 8 At the same
time, however, it will be of direct importance for an understanding of Greek
philosophy.
(d) In the case of the grondmotief of Greek culture, which Dooyeweerd
considers to be antithetically opposed to the authentic biblical grondmotief of
creation-fall-redemption, it must have a dialectical character. This polarity
6 The specific themes in Aristotle's philosophy have been much further developed in the

recently published monograph, Cosmic and Meta-cosmic theology in Aristotle's Lost Dialogues,
Leiden 1989.
7 Bos art. cit. (n.1) 136.
8 As H. G. Geertsema, PhilRef 35 (1970) 50ff. clearly demonstrates, there is a rather
damaging double use of the concept `religion' here, i.e. religion as `godsdienst' in the pistic
modality, and religion as the supra-modal relation to the ground of reality.

THE GRONDM077EF OF GREEK CULTURE

163

will cause Greek culture to be tugged in two opposed directions. Because
differing aspects of created reality are `absolutized' or `divinized', unresolved
tensions come to exist, which Dooyeweerd proceeds to identify in his celebrated `transcendental critique'.
(e) Any presentation of the grondmotief of Greek culture must have a
strong anthropological emphasis. One should not lose sight of the fact that
the entire conception of the grondmotief grew out of research that Dooyeweerd was carrying out on the nature of man. 9
Before we proceed, it should be pointed out that in a previous contribution Bos had devoted some pages to the subject of Dooyeweerd's views on
the development of ancient philosophy. 10 These remarks form, as it were, a
backdrop to the present discussion, for Bos already makes it clear that he
finds the theory that the development of Greek philosophy is determined by
a religious dialectic based on an unsolved conflict between nature-religion
and culture-religion difficult to accept. Instead he advocates a more
pluralistic approach, in which the polarized religious grondmotief can lead to
a diversity of both cultural and philosophical positions, depending on where
the line between divine and non-divine is drawn. 11 The remaining features of
Dooyeweerd's theory, as outlined above, are not contested.
It is often scoffed that `Dooyeweerd attempted to explain the whole of
Greek philosophy in terms of the polarity of form and matter', as if that were
a patent absurdity. Certainly his claim 12 that the vagaries in the development
of Greek philosophy simply could not be understood unless one had grasped
the form-matter motive such as he postulated it was nothing if not bold, and
Bos cannot resist the temptation of deflating its pretensions to some degree. 13
Moreover Dooyeweerd certainly did not help his own cause by founding his
grondmotief on a doctrine so specifically linked to one particular philosopher,
namely Aristotle. Nevertheless I myself am convinced that the quest for an
understanding of the deeper currents that determined the development of
Greek philosophy, as seen in their relation to the nature of Greek religious
thought is and remains a worthwhile undertaking. Continued discussion of
Dooyeweerd's grondmotief is not merely a matter of antiquarian interest.
3. Some evaluative comments
Let us now examine some of the aspects of the Titanic zin-perspectief
proposed by Bos in the light of the features outlined above.
(a) The dynamic, impelling force of the grondmotief was already a
problem in the case of the form-matter motive postulated by Dooyeweerd
himself. P. A. Meijer had earlier argued that this seemed more like a grondpatroon (basic pattern) than a dynamic motive, and Bos appears to agree with
this criticism. 14 Indeed the single most striking feature of his approach is that
9 See the foreword to Reformatie en scholastiek.
10 'Oude en nieuwe discussies over de waarde van het Platonisme', PhilRef44 (1979) 16 45,
esp. 33-38.
Ibid. 35.
12 pp , cit. (n.1) 30.
With his delightful image of Dooyeweerd's be dlamp (art. cit. 118-119).
Art. cit. 121, referring to Socratisch schimmenspel: Socrates' plaats in de Griekse wijs-
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he substitutes the notion of zin perspectief for that of grondmotief. This concept is defined as the whole of basic convictions and commitments guiding
and determining human experience within a certain cultural tradition', not
reflective or discursive in character, but rather having the nature of faith and
only expressible by means of myths or metaphors. 15 What is meant, it would
seem, is a kind of foundational belief that determines the direction of the
culture to which it belongs. The dynamic element is certainly allowed for in
such a definition. But other questions remain.
The term zin perspectief itself does not seem to me to be entirely free from
ambiguity, since it can be given both a subjective and an objective
denotation. Bos presumably has the former in mind (compare a `sense of
perspective' in speaking about a work of art), yet the association of the term
with a set of beliefs and commitments can easily summon up the idea of an
objective content. It is not coincidental that the second part of the term,
derived from the root perspicere, is related to the word speculum which
means mirror. i 6 I also do not see how such a conception can represent the
whole of basic convictions and commitments. It seems rather to underlie
them. More importantly, one wonders about the cognitive status of such a
perspective. To some degree Bos in his Titanic zin perspectief has shifted the
emphasis from the recognition of religious (i.e. apostate) worship or
deification which Dooyeweerd stressed to the identification of a central theme
that illustrates or describes such a process. Myth, one needs to add, is not
expressed in the rational terms of philosophical discourse, but it is not
necessarily devoid of propositional or discursive content and thus nontheoretical in nature. As Aristotle recognized, myth can serve as a pre-philosophical vehicle for quasi-theoretical reflection on the nature of reality. 17
Secondly it is worth pointing out that a shift of emphasis has taken place in
Bos' own position. In the earlier discussion he affirmed that he wished to
retain the Dooyeweerdian notion of the religious motivation of every
`embracing world-view', 18 but that this should be combined with the Vollenhovian idea that such a religious motivation manifests itself differently in
various cultural traditions, and also differently within Greek philosophy itself,
depending on which part of reality was overvalued or absolutized. On this
view there can be no single grondmotief for Greek culture. In the later article
such a single perspective makes a somewhat hesitant comeback, as indicated
in the rather clumsy formulation `a (the) grond motie f', which attempts to
combine both views. The shift occurs, I suspect, because Bos is now giving
primary emphasis to the anthropological aspect. The view common to both
presentations is the qualification of an aspect of reality as divine. This is now
philosophically worked out primarily in terms of the rational soul or mind;
what remains as non-divine can be regarded in a number of different ways,
Amsterdam 1974, 64ff.
be16geerte,
133, citing the authorized English translation.
Art.
I cannot help thinking of the etching of M. E. Escher on the cover of my copy of

cit.
5
R. Rorty's Philosophy and the Mirror of Nature.
17 Metaphys. A 2 982b18, Stó xai ó q t?4n. OoS cptil66ocp&

io ttv (therefore the lover of
yth is in a certain sense a lover of wisdom).
Art. cit. (n.10) 37. The term used is `omvattende wereld-orientatie'.
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i.e. as materiality, corporeality, or (in a more refined view) as emotionality.
The Titanic zin perspectief is not claimed to be the exclusive grondmotief in
Dooyeweerd's sense. But, because of its prominent place in Greek culture, it
is thought to come closest to occupying that central position, and as such is
presented as an alternative.
(b) The critique that Bos presents of Dooyeweerd's views on Greek
religion is surely convincing. Even at the time they were written these views
were not at the forefront of research on the nature of Greek religion, and a
lot more water has flowed under the bridge since then. Certainly allowance
must be made for the continuation of very ancient `prehistoric' religious
traditions in later religious beliefs and practices. Moreover, since
Dooyeweerd wrote, it has been discovered that both in the area of ritual and
myth the connections with other cultures in the Near East was much stronger
than previously thought. But this is not where the heart of Greek religious
culture lay. Having outlined the confusing mass of Greek religious traditions,
Walter Burkert remarks: 19 `Only an authority could create order... The
authority to whom the Greeks appealed was the poetry of Hesiod and, above
all, of Homer. The spiritual unity of the Greeks was founded and upheld by
poetry.. To be a Greek was to be educated, and the foundation of all
education was Homer.'
From this perspective Hesiod is a sound starting-point. There can be no
doubt about the seminal importance of the Theogony and its account of the
genesis of the pantheon of the gods, which in their diverse manifestations
recount the diverse aspects of reality from a mythical viewpoint. Clearly this
account in large part inspired the tradition of cosmogony that played such an
important role in the unfolding of Greek philosophy. I am less persuaded,
however, that the specific myth of the succession of the gods, and especially
its anthropological component, played the dominant role suggested by Bos.
More evidence would have to be adduced to show that it did. It can certainly
in no way be compared with the central role played by the account of
creation in the Judaeo-Christian tradition. Burkert, discussing the divide
between gods and man (a subject to which we shall return), makes the
important observation: 20
That myth which elsewhere is one of the most important of all is almost completely
suppressed in Greek mythology: the creation of man by the gods. In the Old Testament
this is the goal of all creation in the beginning, and the same is true in the Babylonian
creation epic; the gods create mankind to be at their service. Hesiod's Theogony passes
over the creation of man. It is only sub-literary fables which tell of the activities of
Prometheus, and the [Orphic] anthropogony from the soot of the lightning-struck Titans
remains apocryphal.

This is not to say that the myth on which Bos concentrates is not interesting
and important in a representative way. But the weight he wishes to impose
on it — i.e. a foundational motif for an entire culture in the Dooyeweerdian
perspective — is arguably more than it can bear.
Some other critical points can be made in relation to the myth and its
19 Greek Religion,

20 Op. cit. 188.

Oxford 1985, 120.
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interpretation. Firstly a vital part of Bos' argumentation depends on the
connection he wishes to make between the two Kronos myths. The
juxtaposition of the two views is indeed remarkable. In the one myth Kronos
is depicted as a monster who performs ghastly deeds towards both the
generation older and the generation younger than him. In the other Kronos
is the archetypal king ruling over his people in a time of care-free, toil-less
bliss. It is worth pointing out that this juxtaposition exists solely in the mind
of the commentator. The poet himself makes no attempt to make a
connection between the two stories. 21 The account of the five ages of man in
fact appears to sidestep the relation to the succession of the gods. The
various races are simply created by the Olympians in each case. 2 2
Nevertheless the question as to why two such opposite myths are associated
with the same figure is intriguing and demands an answer.
The solution given by Bos is based on the connection he perceives with an
Ugaritic myth, 23 in which a succession of three gods is interpreted in terms of
the cycle of seasons. Kronos represents the time of the year when rain brings
about growth, a labour-free period (á=via) for man comparable to the
Golden Age. This connection, presented as an intuition rather than argued
for at any length, does explain certain curious features of the myth, e.g.
Kronos' use of the sickle and the growth of plants where his father's genitals
fall. But there are also difficulties, especially in the way the roles of Kronos
and Zeus are envisaged. Even though etymologically Zeus can be connected
to the clear sky, in Greek religion he is much more a weather than a sky god,
associated with rain, storms and thunder. Moreover we might wonder how
the period of rain could be a period free of toil. A missionary friend who has
spent many years in Nigeria tells me that there the rainy season is precisely
the time when all the work has to get done. The ground cannot be broken
up in preparation for the planting of seed until the first heavy rains have
softened it.
However this may be, it is worth noting that since Bos wrote his article
another, a much more comprehensive attempt has been made to explain the
complexities of the Kronos myths. 24 Versnel shows that the startling
oppositions within the myth of Kronos have close associations in the domain
of ritual. The god is associated on the one hand with gruesome sacrificial
practices, even including homicide and cannibalism; on the other hand there
are festivals called Kronia, which were times of extreme relaxation, when
reversal of roles takes place and slaves were waited on by their masters. 25
21 I disagree, therefore, with the view that we must assume that Hesiod himself saw a

connection between the two myths' (art. cit. 127). But this is a minor point.
22 The account is not so much a myth but, as Hesiod himself calls it, a logos. It does not,
therefore, directly contradict the remark made by Burkert cited above.
23 And not the Hittite myth of Kumarbi and Ullikummi frequently adduced in this context.
In a very recent discussion W. Burkert is rather reserved (Oriental and Greek mythology', in
J. Bremmer (ed.), Interpretations of Greek Mythology, London 1987, 22): `We finally begin to
hear a many-voiced interplay of Sumerian, Akkadian, Hittite and West Semitic texts, all of
which seem to have some connection with Hesiod. It is impossible, however, to construct a
convincing stemma of these relations; perhaps it would not even make sense to try. It is
etter to acknowledge the lively communication between these societies...'.
H. Versnel, `Greek myth and ritual: the case of Kronos', in Bremmer, op. cit. 121-152.
25 Compare the Satumalia in Roman culture, and Carnival in our own.
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Although Versnel is prepared to see some connection of this myth-ritual
complex with the passing of the old year and the beginning of the new, he
refuses to accept any explanation in terms of natural phenomena, e.g. death
and rebirth of nature or patterns of seasonal change. 26 His own explanation
attempts to combine both functionalist and cosmic-religious approaches to the
problem: 27
During the [New Year] festivals mentioned — although this is not known of the Kronia —
one of the expressions of stagnation of the `normal' existence is the closing down of the
temples: the contact with the gods currently ruling is broken, the pre-Olympian era
returns temporarily. It is precisely Kronos' mythical character as god of a primordial time
that explains his presence in the un-cultic vacuum between the times. He is primeval
chaos in person, in its dual aspect of freedom as a joy and freedom as a threat...

This solution, which has a stronger sociological orientation, is clearly not
reconcilable with that of Bos, because it is wholly based on the mythical accounts in Hesiod, has a far more restricted phenomenological basis. Kronos
represents not a former divine glory now in chains, but rather the other
primal reality, which can be seen as welcoming in its freedom but also
intensely threatening in its chaotic aspect.
A final question that might be asked is whether it is not disturbing that Bos
has to travel all the way to the Near East and specifically to Ugarit to find
material that will yield insight into the background of the motif that is claimed
to offer insight into the distinctive nature of Greek culture. That there are
important connections between Greek theo-cosmogonic myths and parallel
myths in adjacent Near Eastern cultures is beyond dispute. 28 What then, we
cannot fail to ask, were the specific characteristics of Greek religious culture
that impelled it to go in an entirely new direction?
(c) This brings us now to the issue of the relation between religion and
philosophy. First of all we should recall what was suggested above, namely
that a shift has taken place from religion based on cult and worship — of
respectively nature-deities (Gaia, Demeter, Dionysus) and culture-deities
(Zeus, Apollo) in Dooyeweerd's view — to religion centred on myth. My main
query in this area, however, is whether enough remains of the divide
between religion and philosophy. 29 As Graf has pointed out, Hesiod's theocosmogonic account never became canonical, but was further developed in

two different directions, Orphism and Presocratic philosophy. These two
should not be sharply separated: Orphism left a clear mark on philosophy,
while it too shows the influence of a stronger tendency towards speculative
thought (e.g. in the myth of the creation of man). Bos rather one-sidedly
dwells on prominence of Orphic themes in the philosophical views of
Parmenides, Empedocles, Plato, and Aristotle. By then transferring directly to
Hermetism and Gnosticism, Bos has emphasized precisely the most `religious'
aspects of Greek philosophy. It is then easy to lose sight of the fact that
philosophy developed in large part as a rival to or replacement for religion.
26
27
28

Ibid. 122, 135 (arguing against Frazer's view of Kronos as a vegetative god).
Ibid. 144; the argument is far to complex to summarize adequately in a few lines.

See above n.23.

29 This too was Bos' own concern in his previous article, PhilRef44 (1979) 36.
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This is naturally not meant in any positivistic sense, as if philosophy brought
about a liberation from archaic religious preoccupations. Rather philosophy
directs such religious motives in particular new directions. Dooyeweerd himself stressed that Greek philosophy made valiant attempts to free itself from
the unacceptable mythical apparatus accompanying Greek religion. 30 Xenophanes was the first philosopher explicitly to subject religious notions to a
theoretical critique, affirming that only what is fitting (tè xpiicov) could be
applied to the god. But even before then, in the Milesian arche-philosophy
there had been strong, if implicit, theological preoccupations, when it made
strenuous efforts to banish the unpredictable and `supernatural' from man's
thinking about the world. 31 In time philosophy made a pact with the civic
religion of the Greek polis, so that atheism never became a serious option in
the ancient world. In the ideal civic constitution of his old age, the Laws,
Plato prescribes the severest penalties for those who refuse to participate in
civic religion. For the devotees of philosophy, however, the central role of
religion as a world-view orientating the believer in reality had been taken
over by philosophy itself. 32
None of this is strictly incompatible with the swift overview of the development of Greek philosophy given by Bos at the end of the article. It is a
matter of emphasis. By stressing the Orphic component in the particular
tradition Parmenides-Plato-Aristotle-Hermeticism, a large amount of Greek
philosophy is left to one side. This is not just the result of the fact that Bos is
limited in what he can say in a few pages. The Titanic zin perspectief, because it focuses on a restricted religious-mythical theme, can itself only illuminate a restricted part of the tradition of Greek philosophy. What remains,
one may ask, of Dooyeweerd's claim that the internal development of Greek
philosophy simply could not be understood without a prior understanding of
the underlying grondmotief? What, for example, about the materialist and
sceptical phases in Greek philosophy which exercised such an influence at
the beginning of the modern period, when the transition was made, in
Dooyeweerd's schema, to the nature-freedom grondmotief, and the overtly
theological component of philosophical thought was drastically reduced?
I have another objection of a more fundamental nature. It seems to me not
entirely coincidental that Bos ends his account by stressing the connection
between Greek philosophy and Gnostic thought. I would argue that his
general account of the development of Greek philosophy gives it an
excessively `Gnostic' character. The emphasis is so strongly placed on the
drive to transcendence that physical reality is seen as radically devalued, the
result of a metaphysical fall. This is particularly apparent in the account of
Aristotle's `Kronology' as reconstructed by Bos. 33 Kronos is the god in charge
of the celestial realm and responsible for transmitting knowledge and order to
30 op. cit. (n.2) 28; cf. also A New Critique of meoretical Thought, Toronto 1980, 1.62.
31 Cf. G. Vlastos, Plato's Universe, Oxford 1975, 12ff.
32 For the term `world-view', which I mean in a non-controversial sense here, cf. A. M.

Wolters, Creation Regainea London 1986, 3ff.
33 On which see now the monograph cited in n.6, which attempts to perceive a thematic
and philosophical unity in the large number of fragments of the last Aristotle and thus offer
an alternative for the Jaegerian paradigm of genetic development. Since, however, the basis
of the study is the lost works of Aristotle, a speculative element must necessarily remain.
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the lower realms, yet he is seen as a `demoted' god enclosed in corporeality. 34 Even the heavens in this perspective are a kind of prison. We are not
so far from the evil demiurge and the straightforward identification of
corporeality with evil that is characteristic of Gnosticism. Now the last thing I
want to deny is the importance of the notion of transcendence in Greek
philosophy. To confine our attention to the case of Aristotle, there can be no
doubt that his doctrine of man culminates in the view that man is able to
transcend his own condition through theoretical activity, by means of which
he attempts to become like God and think God's thoughts. 35 There is a
radical tension in Aristotle's thought which is particularly clear in the
Nicomachean Ethics. 36 What Bos does is go a step further and advocate a
`reversal of perspective'. In Aristotle's name he asks why, if man can be Godlike, he is not God all the time, concluding therefrom that man is a god who
has made a radical fall. Even if we may be certain that in some of lost
dialogues Aristotle made gloomy remarks about the condition humaine, I still
do not think that this is the kind of question that he would have asked. Man
has his natural, if rather remarkable, place in the scheme of things, a place in
the successive (i(pc fS) hierarchy that culminates in the first unmoved mover
as highest god.
(d) As the Titanic zin perspectief is worked out in the final pages of the
article nothing is said about its dialectical character. Certainly a tension is
postulated between a divine part of reality and a non-divine part to which the
former is tied in unnatural bondage. Moreover that non-divine part can be
interpreted in different ways (here worked out primarily from the anthropological point of view, related by the micro/macrocosm relation to a
theological perspective). There is thus polarization, but no process of being
drawn back and forth between the poles in a dialectical manner. 37 The
tradition of philosophy outlined shows development rather than reaction.
One might argue that the sceptical philosophies developed in the Hellenistic
period — for which there has been a tremendous amount of interest in recent
years — represent a dialectical response to the exaltation of man's rational
powers in the philosophy of Plato and Aristotle. But it will have to be determined whether this should be regarded as a dialectic in the religious sense
intended by Dooyeweerd, or rather as an internal philosophical dialectic. 38
(e) No need, most certainly, to complain about a lack of anthropological
focus in the zin perspectief proposed in Bos' article. The divine and the nondivine components of reality are viewed primarily in their relation to man,
and in terms of their alleged presence within man himself. This is surely one
of the stronger aspects of the proposal. Compared with the other three
grondmotieven the polarity of the form-matter motif seemed rather abstract, a
state of affairs that has certainly been remedied in the Titanic zin-perspectief
34 Art. cit. 134-135.
35 See now the excellent account by J. Lear, Aristotle: The Desire to Understand, Cambridge
1988, 309-320.
36 This tension is also very apparent in Aristotle's interpreters: compare Lear with M. Nussbaum, The Fragility of Goodness, Cambridge 1986, 373ff.
37 This aspect of Dooyeweerd's claim had been questioned in Bos' 1979 article (cf. above
n.10).
38 The latter suggested by J. Klapwijk at the meeting referred to in n.3.
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The only question one might have is whether the emphasis on the anthropological aspect has not become excessive. Although both a Titanic theology
and a Titanic anthropology are envisaged, it is the doctrine of man that is the
driving force. In Plato, according to Bos, the god Kronos `seems the cosmic
version of the philosopher-king' . 39 In Aristotle the cosmic deity Kronos 'mediates' the gnosis of the supreme metaphysical deity to the sphere of daemons
and earthly mortals'. 40 Bos has in fact sharpened Dooyeweerd's characteristic
emphases. In the Titanic alternative an anthropological duality moves to the
centre of the grondmotiefitself. Man is charged with exalting part of himself.
4. Some concluding remarks

In spite of some of the critical comments voiced above, it is not my
intention to end the discussion on a negative note. It is far more important to
observe that there appears to be some kind of emerging consensus among
those scholars who are inclined to the view that Dooyeweerd's attempt to
find a unifying factor in the history of Greek philosophy is a worthwhile
enterprise. There is general agreement that the form-matter grondmotief is an
inadequate concept for penetrating to the heart of Greek culture. Meijer
suggests man's aspiration towards the immortality of the gods as the driving
force. 41 Bos opts for divinization of a particular aspect of reality, and
particularly of man's rational nature, which is kept in bondage because of its
association with corporeality. Zeyl too is struck by the central contrast between divine immortality and human ephemerality, but sees it as illuminating
only `some elements' in Greek philosophical thought. 42 The common element in the three accounts here is evidently the focus on the notion of the
39 Art. cit. 134. There is a difficulty in the systematic reconstruction of the myth, in that Bos
equates the `god' of the myth with Kronos because of the role of the golden age of Kronos in
the account. But Plato is evasive on this score. The god could just as easily be Zeus; cf. Poi
269a.
40 Art. cit. 135.
41 op. cit. (n.14) 73.
42
Cf. the (to my knowledge) unpublished article cited by Bos at art. cit. 121: `I cannot here
develop and defend my doubts about Dooyeweerd's account of the "form-matter" motive
beyond saying that this account of the Greek religious consciousness is extremely simplistic.
It is nevertheless undeniable that some elements in Greek philosophical thought do give
evidence of the operation of a religious consciousness. Plato, for example, describes his
Forms as "divine" and "immortal", and in some contexts assumes an attitude of veneration to
them. By contrast, he regularly (at least in his middle dialogues) denigrates the sensible
world as in many ways inferior to the Forms. It is perishable and dependent, by contrast
with the Forms. This posture is more than reminiscent of the contrast in Homeric mythology
between the athanatoi, the immortal gods and goddesses on the one hand, and the
ephemeroi, the creatures of a day, on the other, whose fortunes are entirely dependent on the
counsels of the gods. It is reasonable to suspect that one and the same religious
consciousness is at work here, coming to expression mythologically in Homer, and
philosophically in Plato. That consciousness might be expressed in this way: It is the
apprehension of a fundamental contrast between what is eternal and imperishable on the one
hand, and what is temporal and subject to death and perishing on the other. The former
exceeds the latter in reality and value, and the latter is inherently dependent on the former.'
Zeyl then continues with a conclusion that is directly opposed to that of Bos. `And if this is
the religious consciousness which underlies at least some Greek philosophizing, then it is
possible to recognize an affinity, however tenuous, rather than an incompatibility, with a
Christian religious consciousness.'
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divine. Here, it would seem, is the place to locate the religious thrust that
impelled Greek philosophy on its particular course. This emerging consensus
is promising, I believe, and I would like to devote the remainder of my
remarks to some reflections on it.
In a sense, of course, we have not travelled too far from the original
Dooyeweerdian insight. He saw a polar opposition between two kinds of
divinity — gods of nature and gods of culture —, which were related to the
Aristotelian distinction between form and matter. This polarity has not been
maintained by Meijer and Zeyl, who both equate the divine above all with the
Homeric depiction of the Olympian gods. In Bos' theory the matter is more
complex. His chief poet is Hesiod. Something of a polarity remains between
Zeus as supreme god and Kronos and his Titans as gods in bondage, but this
cannot simply be reduced to the difference between nature and culture gods
respectively.
Some further reflection on the nature of divinity in Greek culture at this
point would not, I think, be superfluous. Greek religion is, of course, `full of
gods'; there are chthonic, tellurian and ouranian gods, just as there are
`personal gods' who dwell in splendour on Mt. Olympus. It might seem
invidious to reserve the epithet `divine' for one particular category. Nevertheless the following passages in Burkert's standard work on Greek religion
struck me forcibly: 4 3
What is unique about the Greek tradition is the radical and thoroughgoing way in which
the opposition between the realm of the gods and the realm of the dead was worked out.
The gods are the immortals, athanatoi; the epithet becomes a definition. To name a festival the `day of the burial of the divinity', as the Phoenicians do, is impossible in Greek...
But as for men, they move towards death as mortals, brotoi, thnetoi. As long as they live
they are dependent on the gods who give good gifts and who can succour and save them;
the last boundary of death remains... The world of the Homeric Greek gods owes its
shining splendour to its remoteness from death; to educated Greeks Christianity was to
appear as a religion of the grave.

Even though `the opposition between Olympian and Chthonic constitutes a
polarity in which one pole cannot exist without the other and in which each
pole only receives its full meaning from the other', 44 the chthonic deities
cannot but remain associated with the earth and with death, so that the
essence of the divine cannot be sought in them. What is associated with the
divine is immortality, stability, perfection, power, although by no means
complete omnipotence. It is a splendour that man can relate to, even aspire
to, but never attain. Whenever man draws too close, the gods recede.
Homer is the poet who has shaped Greek culture more than anyone else.
But how useful is all of this for an understanding of Greek philosophy and
the particular course that its development took? The co-existence of religion
and philosophy, once it emerges in Greek culture, is not an easy one. Philosophy challenges religion to accept its own terms of reference, yet is patently
unable to shake off the latter's shackles completely. Reason remains `within
the bounds of religion', but at the same time attempts to redefine religion so
op. cit. (n.19) 201-203.
44 Ibid 202.
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that it is safely ensconced within. A theology of one kind or another,
whether explicit or implicit, is a feature of every system of thought in Greek
philosophy. In a number of these it is designated as the supreme science, i.e.
the object of religious worship is drawn into the ambit of theoretical knowledge. The importance of the divine for our understanding of Greek philosophy is increased even further if we take the view — carefully adumbrated by
Bos in his previous article — that the quest for the archai in Greek philosophy
has a religious impulse, so that at least some of these can be equated with the
divine. 45
But it is not enough to indicate the impulses that emerge from the notion
of the divine. There has to be polarity if the dialectic of the grondmotief is to
work. Each of the views noted above runs into trouble at this point. They
are convinced that the neat antithesis form/matter cannot work. But what to
put in its place? One might suggest, somewhat prosaically, that the polarity
should be the divine as opposed to what is not divine. What is thought to lie
outside of, or below the divine received a negative connotation in Greek
culture. If the divine is the immortal heavenly realm, then the earthly of
decay and death realm has a lesser status. The same applies to the ideas in
relation to sensible particulars, or the rational soul in relation to the body.
But, one may object, the notion of the `non-divine' is purely negative, defined
only by that of which it is a negation. As such it fails to convey the power
required to give rise to a religious impulse.
A privilege one has in a discussion is that it is permissible to make tentative suggestions, without working them out fully. With some hesitation,
therefore, I propose that one might designate the pole that is opposed to the
divine as the random. The random is to be thought of as that which escapes
definition, delimitation, prediction, that which inheres within the chaotic.
Because it cannot be defined or predicted, it eludes the grasp of the cognitive
process. One can postulate its presence and observe the results of its
causality, without being able to pin it down to a particular description. It thus
stands at the opposite remove from the stability and perfection of the divine.
There is one particular Greek philosophical work which suggests the
seminal nature of this polarity with particular force. It is perhaps no
coincidence that it became the single most important philosophical work in
the development of Greek philosophy. In his cosmological dialogue, the
Timaeus, Plato postulates a double causation as being responsible for the
structure of the universe. The one cause is divine intelligence, which looks to
the intelligible forms and imposes their rationality on physical reality. But this
cause, primarily to be identified with the demiurge, cannot bend reality
entirely to his designs. He has to allow for another kind of causation which
Plato describes as `the wandering cause' or `necessity'. The genesis of the
universe took place when `reason overruled necessity by persuading her to
guide the majority of the things that come into being towards the best' (Tim.
48a). In the philosophical context of this work it is particularly the notion of
rationality or intelligibility that plays a key role. The demiurge imposes what
is rational, delimited, predictable on the sum of things, but his purpose is
45

A. cit. (n.10) 36ff.. Cf. also Zeyl's remark on the Platonic ideas in n.42 above.
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partially frustrated. Perhaps the best illustration of what Plato means is found
in his brilliant (if from the empirical point of view rather fanciful) theory of
the primary building blocks of the universe. These can be reduced to
elementary right-angled triangles made up of rational and irrational numbers
(1, 2, 43; 1, 1, 42; cf. Tim. 54-57). Thus the twin causative principles of
rationality and irrationality are located at the very heart of corporeality.
It is, of course, apparent that Plato interprets the polarity of the divine and
the random in cosmological terms as the antithesis between order and chaos,
i.e. the cosmos as compared with the pre-cosmic situation (some of whose
randomness is preserved in the cosmos as we know it), while in philosophical terms there is a strong correlation with the notions of rationality and
irrationality. 46 The gaping empty chaos with which Hesiod commences his
Theogony is given by Plato its most profound philosophical interpretation.
(We note too that the notion of the random or chaotic plays an important role
in Versnel's interpretation of the Kronos myth and ritual complex, although
there it is especially the societal aspects that are given emphasis. 47)
One more comment should perhaps be made before we leave the
Timaeus. It may seem rather odd that Plato should also call the wandering
cause `necessity', for this would seem to denote the iron law of cause and
effect rather than any kind of randomness. Interpretation of what Plato meant
is not straightforward. On the whole I would favour Cornford's view and
associate ávám with what is spontaneous, coincidental, a chance result
without purpose. 48 The connection with necessity in the more modern sense
is that the event occurs because it so happens that that is the way the material
is and there is nothing one can do about it. There is no point trying to build
a house out of mud-brick (in Holland at least), because the nature of the
material will frustrate your purpose and it cannot be otherwise. Death is a
matter of both the random and the necessary: it results from corporeality and
is inevitable, yet it is not something that one can bring under one's control or
predict when it will occur.
It was perhaps not without a sense of climax that Dooyeweerd ended his
book on Greek philosophy with a detailed analysis of this Platonic dialogue,
and especially with two fine pages in which he compares the `overruling of
ananke by reason with the reconciliation of Athena-Zeus to the destructive
goddesses of revenge in the celebrated Orestian trilogy of Aeschylus. 49
Already in Homer and Hesiod, Dooyeweerd argues, the gods see themselves
confronted with a power which they cannot subjugate, the goipa (fate) or
46 The Greek assocation of chaos with irrationality is now at long last being challenged in
the new Chaos science.
47 See the quote above at n.27.
48 F. M. Cornford, Plato's Cosmology, London 1937, 161-177; cf. also L. Brisson, Le même et
l'autre dans la structure ontologique du Timée de Platon, Paris 1974, 467-515 (who
emphasizes the relation between the nous-ananke polarity and the alterity in the Politicus
myth prominent in Bos' article, 134f.). An alternative interpretation of `necessity' in terms of
the inevitable conflict of more than one determined mechanistic cause is given by G.
Morrow, `Necessity and persuasion in Plato's Timaeus', Philosophical Review 59 (1950) 147163, reprinted in R. E. Allen (ed.), Studies in Plato's Metaphysics (London 1965) 421-438, S. K.
Strange, The double explanation in the Timaeus; Ancient Philosophy 5 (1985) 25-39.
49 Op. cit. (n.1) 356-436, esp. 432-434. Note, however, that at 424ff. the Platonic receptacle
is interpreted incorrectly in terms of the Aristotelian principle of jag.
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diµapavii Tian (destiny-chance). Aeschylus and Plato thus attempt to solve a
problem which the great poets in their religious conceptions had left
unsolved. Thus, Dooyeweerd concludes, the thesis is confirmed that the religious grondmotief not only controls the development of theoretical thought,
but also determines the spiritual structure of an entire culture.
Now it may seem that I have gone full circle and ended up with a defence
of the form-matter motive in a revamped form. This conclusion would be
false. The straightforward correlation that Dooyeweerd made with two polar
forms of Greek religion is fundamentally flawed. He had regarded ananke as
part of the pre-Homeric nature-religion, the awesome incalculable deathknell
which must occur so that the ever-flowing formless stream of life can
continue its course. 50 This particular religious location of the concept cannot
be sustained. Instead I would argue that the notion of the random, which
occurs in a theoretically conceived form in Plato's cosmological myth, 51
designates rather conveniently that force which in the Greek religious
consciousness was diametrically opposed to the divine (even if it was associated with particular `fringe' deities). The random yet ineluctable incidence of
decay and death was precisely that from which the divine had to remain
remote if it was to remain divine.
It would be a challenge to pursue this polar opposition of the divine and
the random further. Some of Dooyeweerd's analyses could certainly remain
standing. But — contrary to Bos — he did not progress beyond Plato in his
published work. 52 It would be particularly challenging to see whether the
main features of some of the Hellenistic philosophies could be illuminated by
it, e.g. the materialist philosophy of Epicurus and the scepticism of the
Pyrrhonists and New Academy. How does the motif of divinization so
emphasized by Bos work in this period, in which aspirations to personal
immortality were the exception rather than the rule? Indeed the larger
question may be raised whether the notion of a grondmotief is capable of
tackling the paradigm shifts, at least four of which occurred during the course
of its long development (one of these initiates the period of Hellenistic
philosophy, another brings it to a close). 53 And what about the beginning of
Judaeo-Christian philosophy in the period of the New Testament and the
Church Fathers? In Reformatie en scholastiek Dooyeweerd disposed of this
subject in two paragraphs, 54 while Bos brings in some heavy artillery and
50 Ibid 23.
51 Besides calling it ananke and applying some images to it, Plato does not attempt to

personify this force or give it a mythical guise.
52 See note 54.

53 I.e. I the beginnings of nature philosophy (starting with the Milesians), II the quest for
transcendence (initiated by Parmenides, completed by Plato), III the move to immanence
(Epicurus, Zeno, Strato, Pyrrho), IV the rediscovery of transcendence (the Platonist and
Aristotelian revival).
54 op. cit. 33-34. It has been speculated that Dooyeweerd may have discussed some of
these aspects — and especially the Logos-theology of early Patristic thought — in the second
volume of Reformatie en Scholastiek, which was written but not published (it is planned to
appear soon in an English translation). But this is apparently not the case. According to the
evidence gathered by M. E. Verburg, Herman Dooyeweerd• het leven en werk van een Nederlands christen-wijsgeer, diss. V.U. Amsterdam 1989, 267-269, the second volume concentrated
more heavily on anthropological discussions and entered on an extensive discussion with
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virtually accuses the Church of collaboration with the enemy. 55 Yet another

intriguing question is the possible connection between the ancient grondmotief and the grondmotief of modern humanistic culture, given the intensive
study of ancient philosophy that took place in the sixteenth and seventeenth
centuries. Most important of all, perhaps, is the question of whether it is
possible to rescue the notion of a religious dialectic the role of which has
tended to remain somewhat neglected in the studies we have examined.
Questions in abundance. But the mountain-climber, who fails to reach the
top and obtain the wide panorama available there, at least has the advantage
of a shorter trip down. With the reader's permission I shall bring this discussion to a close, without resolving all the questions that it has — usefully, I
hope — raised.

Thomistic philosophy.
55 A n. cit. 136-137.

KRITISCHE STUDIE
M. C. SMIT'S STRUGGLE 1
J. DAVIDSE

Two figures of unequal stature, depicted in a way suggesting a wrestling
match, embellish the cover of the collection of essays of M. C. Smit here to
be reviewed. Gustav Doré's romantic representation of the struggle of the
patriarch, Jacob, with the angel is a clear reference to the historian, Johan
Huizinga. In his search for the comprehensive meaning of "the variegated
and terrifying course of events", Huizinga once said, the philosopher of
history is like "a wrestler with the angel". 2 Huizinga had Oswald Spengler's
speculations in mind, and judged here as a historian who is conscious of the
relativity of his knowledge of the past and who "can live satisfied with a small
group of apparently disjointed images".
Smit's approach to the problem of meaning is different. Like Huizinga, he
has no confidence in philosophical and scientific constructions which reduce
history to a closed, causally concatenated and rationally perspicuous system.
Both authors are sensitively aware of the unfathomable character of history
and its "mystery". But Smit was dissatisfied with Huizinga's rather loose and
relativistic way of speaking about the meaning of history. It has too many
overtones of modern historicism, with its facile talk of the meaning of history, but without bothering about preconditions.
According to Smit, historicism's discussion of meaning flounders in what
is basically an insoluble problem. It attempts to found what is not relative,
namely meaning, in what is relative, namely history (cf. e.g. pp. 197, 242).
Smit's philosophy of history meets this problem head-on. Its central consideration concerns the question as to the source, the arché of meaning. He
identifies this source with God, the transcendent Origin of all things (cf. e.g.
pp. 202, 278). Things receive meaning through their direct relation to this
Origin, irrespective of culture, time or situation. Things of the past are, prior
to the historian's involvement with the past. They are there as a meaningunity, encompassing all times and cultures (cf. pp. 261, 278). In line with
reformational philosophy, Smit wanted to make clear that the historian, in
his search for the why and whence of events, encounters the enigma of the
presence of things as a meaning structure.
1 A critical study regarding M. C. Smit, Writings on God and History; vol.I: Selected
Studies (1951-1980), ed. by Harry Van Dyke, transl. by Herbert Donald Morton (Jordan

Station: Wedge Publishing Foundation, 1987). All page references refer to this edition. A
first draft of this paper was discussed in the research group, "Pluralism in Perspective", of
the Philosophy faculty of the Free University, Amsterdam. I would like to thank the
members of the group for their comments, and A. Tol for translating the final Dutch
version.
2 J. Huizinga, "Twee worstelaars met den engel", Verzamelde Werken, vol. IV (Haarlem,
1949), pp.441-496. Huizinga has in mind: O. Spengler, Untergang des Abendlandes (1918)
and H. G. Wells, The Outline of History (1920).
Philosophia Reformata 54 (1989) 176-181
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Over against modern historicism, which subjugates historical phenomena
to the historian's interpretation, Smit poses the priority of historical
phenomena to interpretation. That one can at all speak of the Gothic style or
of the French revolution is prior to their interpretation. This illustrates the
presence of a coherence of meaning in historical phenomena and their
relation to the Origin.
The past receives its structure and identity in the relation to the transcendent Origin. But this is not to say that this meaning structure remains
untouched by history. Smit's answer to historicism is not a denial of the
historicity of meaning. Historicism's strength is precisely its acknowledgement of the power of history. Meaning, though of transcendent origin, can
only be known via history. In my opinion, the originality of Smit's philosophy of history lies in this evaluation of history as the power that binds us to
the Origin.
This same Origin hinders history's predominance. According to Smit, history does not have the last word. Meaning is historical, but it also transcends
history. The relation to the Origin qualifies it as "supra-historical", "transcendental" and "original". This is how Smit would overcome historical relativism
and anchor history (p. 279).
But is this possible? If the core of meaning eludes all attempts at verbal
delineation (p. 193), and if meaning's form is modulated by historical time,
how can its temporal appearance be judged? Isn't meaning in its historical
form basically interpretation? How do the historical and supra-historical
moments comport in the relation of meaning?
Against the background of these and similar questions I shall review, in
two sections, Smit's work as historian and as philosopher of history, respectively.
A historian in search of meaning

Smit's last substantial study of this volume, entitled "Reflections on history
and the time of history", of 1970 (pp. 253-274), ends with two questions: How
is the historian to get the full, integral meaning of historical events into focus?
What is the proper way for the historian to deal with this question? These
questions pertain to what Smit calls "the philosophical hermeneutic"; for, "via
the interpretation of texts, hermeneutics penetrates to the facts and to history itself' (p. 273). Smit did not get to a systematic reflections on these questions. In this section I shall look for answers in the primarily historical studies
of Smit, also included in this volume, which show him at work as a historian.
Smit began his university career as professor of medieval history and the
philosophy of history. For him this was no accidental combination! Smit saw
the Middle Ages as a period in which the problem of meaning — that so
interested him — was practically tangible. "What has this world to do with the
divine reality?" Medieval man constantly asked this question (p.101). In this
respect Smit felt a deep rapport with that period of history.
In "The sacred dwelling place" (pp. 143-174) Smit sketches the sacred
character of settlements in a number of cultures of the Ancient and the
Medieval World. An important source are the maps of different settlements.
Smit describes these maps accurately and with a feeling for details. He
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demonstrates how they provide insight into social roles and relations and
into ritual and liturgical traditions within these settlements.
Smit's principal interest in these maps is that they make it possible to
demonstrate the religious and sacred character of the settlement and of life in
it. Here lies for him the heart of culture. For knowledge of the sacred leads
the historian to the "principles" of a culture (p. 148), which regulate life in all
its aspects and relate life to the powers above and below (pp. 164, 151).
Smit is opposed to viewing religion as merely one factor among many.
True, the social, economic or aesthetic aspect of a town is not to be denied.
But these are "limited" and "practical" in the sense that they are important
only in terms of the integral perspective of religion (p. 151).
How did Smit acquire this view of religion? He himself observes that, in
this regard, the sources do not admit of decisive conclusions. The sources are
mostly silent about motives and ideas, and their language is often vague,
Furthermore, it is a rule of science that the historian should not tread beyond
his sources (pp. 164-165). In his own argumentation Smit here in fact follows
the accepted rules of the scientific historian in gaining his view of religion.
These rules prescribe that the historian must interpret and judge according
to values that are intrinsic to the cultures being investigated. Decisive for Smit
here is the fact that in these cultures "the religious motive was primary, and
symbolism was the natural and universal form of thought" (p.165). Architecture, in particular, he holds, evidences this (pp. 172-173).
But do these factual data, which are valid in themselves, necessarily lead to
Smit's integral concept of religion? Is it really illegitimate to interpret the
culture of a city such as Persepolis as indicative of royal power and selfglorification, as modern historians, according to him, usually do (p. 165)? For
example, think of the words Daniel puts in the mouth of king Nebuchadnezzar of Babel (Daniel 4:30).
"The Sacred Dwelling Place" makes clear that Smit views religion as the
entrance to the full meaning of phenomena. But it remains unclear to what
extent meaning is fully realized in these cultures; also, the origin of Smit's
view of religion is not fully attested.
The essay "The Character of the Middle Ages" (pp. 97-113) throws more
light on these matters. Particularly notable here is that Smit now exchanges
what could be called "an empirico-phenomenological" interpretation for a
more normative and critical one. The general drift of his argument is that the
Middle Ages were not successful in their striving to realize a christian
meaning of life and that this failure was inevitable (p. 110).
The heart of this critique is that not God, but the divine, is central in
medieval culture, not He who is transcendent, but transcendence (p.101).
Two matter, in particular, of medieval culture show this.
In the first place there are the dichotomies, which throughout the Middle
Ages induce a nervous search for new forms and different styles. The christian culture of the Middle Ages is dominated by tensions between Diesseits
and Jenseits, between pagan and christian values, between asceticism and
popular practice.
Secondly, there is the cultural intermingling of things heavenly and earthly,
whereby the transcendent origin of christian values gets lost. Smit sees this

M. C. SMIT'S STRUGGLE 179

process, which he calls "an authentic secularization" (p. 112), occurring in the
plethora of forms of the Gothic cathedral. This seems to broaden and
deepen Huizinga's critique of the religious representations of the late medieval period to include the whole of medieval culture as suchi 3 For Smit after all,
the Middle Ages are "the Age of Cathedral" (p.113).
How can Smit, as historian, justify such a judgment? How does he know
that medieval man had a "weakened" relation to God (p. 101) and that in
medieval christian culture a "transference [sic] of meaning away from God's
immediate nearness" takes place (p. 139)?
The historian does not gain his view of the full meaning of events merely
through an adequate application of his historical critical method, but via a
view of meaning and truth, via his historical outlook (p.176). Within history
as discipline, Smit distinguishes the science of history, i.e. its method, the
writing of history, and the view of history. In their mutual relations they
determine the outlook which the historian develops concerning the past.
This appeal to an historical outlook permits us to link Smit's critique of the
Middle Ages with his cultural philosophy. He discusses the latter in the essay
"Culture and Salvation" (pp. 115-141). He there defends a "theocratic" conception (p. 134), with as focal point his interpretation of the biblical creation
account, in particular Gen. 1:26. That man is created in God's image means
that he is "totally and actively related religiously to God" (emphasis ours).
This pertains not only to man himself, but also to all that man does and produces. The cultural mandate follows upon the creation op man (pp. 134-135;
cf. also p. 202).
Because of the religious relation wherein things since creation stand, the
meaning of culture and of events can never be understood in an exclusively
worldly sense (p. 138). Here lies the heart of Smit's critique of the Middle
Ages, but also of the cultures of the Ancient World: culture's becoming
sacred meant at bottom a reduction of the religious to the mundane, whereby the transcendence of meaning is no longer given its due.
In this way, then, Smit holds that the historian's "comprehensive background" shapes his knowledge of the past: "the interpretation penetrates the
facts and history itself' (p. 273).
The foregoing contains a critique not only of the Middle Ages, but also of
modern medieval studies. Modern science, Smit maintains, is only interested
in itself (cf. e.g. pp. 184, 201). The questions it poses regarding the past disregard the intentions of the past, thus leading to a radical alienation: the past
closes itself off from modernity (p. 99). In this way Smit subjects the very
identity and character of modern medieval studies to a fundamental criticism.
The historian, so it is maintianed, is supposed to be as free and as open3 Cf. J. Huizinga, The Waning of the Middle Ages (1924; reissued in Peregrine Books 1976),
in particular ch. 12, "Religious thought crystallizing into images". Consider the following
quotation: "All thinking tends to religious interpretation of individual things; there is an
enormous unfolding of religion in daily life. This spiritual wakefulness, however, results in a
dangerous state of tension, for the presupposed transcendental feelings are sometimes
dormant, and whenever this is the case, all that is meant to stimulate spiritual consciousness is reduced to appalling commonplace profanity, to a startling worldliness in otherwordly guise" (Op. cit., p.147). For Smit's comments on this classic, cf. this volume, p. 166.
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minded as possible with respect to the past. He must be prepared to understand the past "the way it was". Even in the present growing awareness of the
"subjectivity" of historical knowledge this old Rankean ideal still holds sway in
the writing of history.
Smit's critique suggests that the "attitude of disinterested respect", here
called for, can only be taken on when, in approaching the past, the historian
remains within the religious relation. Only when the historian returns, in his
interpretation, to the Origin does the past lose its strangeness and come
"nigh upon" the historian (pp.228-229).
In my opinion, we here touch upon one of the limitations of Smit's theory
of history. Does not Smit's own interpretation of medieval christian culture
also illustrate an alienation of the past? Don't notions such as "proximity" and
"disinterestedness" also gain their meaning from out of the tradition wherein
he himself stands, in the same way that the historians whom he criticizes gain
theirs?
We here find ourselves confronted with "the hermeneutical problem" in
all its depth: the outlook of the historian penetrates not only the facts and
history, but also the return to the Origin taking place in the interpertation.
Philosophy of history

Smit wanted to overcome the negative, relativistic aspect of historicism so
as to safeguard the gain of the modern discovery of history. This is, in a nutshell, the intention of Smit's philosophy of history, as explained at the beginning of this study. In this section I would like to draw attention to a particular facet of this philosophy.
Of the great historicists, it was Dilthey whom Smit especially held in high
esteem. Dilthey, according to Smit, was fully aware of what modern historicism has brought about. He realized that in modern historicism human freedom is gained at the expense of the past. Historicism's perspective puts the
historian on a path of loss and destruction. Man sees his values and products
slip away in the relativity and the anarchy of the historical process. That is
why Dilthey maintained that, amidst the discovered treasures of the past, in
the final analysis only an emptiness remains, an emptiness that he connects
with the denial of the transcendent source of meaning (pp. 184, 237).
Smit's conclusion is that Dilthey, in his analyses, has in fact pronounced on
history the death penalty. History is doomed to split into fragments because
it can only encompass what the human subject can overview and recognize.
Considerations of the philosopher of history that would appeal to an intramundane reality cannot, according to Smit, solve this problem; for instance,
natural law, the cosmos, the Ansichseiende, etc., all these threaten the distinct
character of history as fleeting and changing. Smit wants to do full justice to
history's character. That is why permanence can only derive from the
transcendent Origin.
We can now see why Smit valued Ranke's famous statement: "Jeder
Epoche ist unmittelbar zu Gott" (p. 229), which O. Vossler turned into "Jede
Tat in der Geschichte ist unmittelbar zu Gott" (p. 276). For Smit, one can only
do justice to historicity if in each situation, at every moment, things are
viewed in relation to the transcendent Origin. Every epoch, every culture,
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every situation, every event implies in this regard a choice that determines
their originality and individuality.
Smit identifies history with meaning: "on my own view history coincides
with the meaning of history..." (p. 253). The form of history results from its
continual struggle to understand meaning (p. 263). This does not lead to a
linear, progressive view of history; rather, history as meaning is more like a
process of formation and malformation (p. 279), of losing and regaining
original values (pp. 263, 267).
Smit is especially interested in reformations and renaissances: movements
which return to the past and to original values. In appealing to the past,
meaning becomes manifest.
To what extent is relativistic historicism now overcome? Isn't a return to
the past at the same time an appropriation of the past in the light of current
problems and insights? How does Smit's idea of meaning discrimination, as
"the shaping of what has been given to us in an original way" (p. 229), differ
from the historicistic idea of a schdpferische Weiterbildung of given past
cultural values? It all comes down to how the transcendent Origin operates in
history. Smit responds to Dilthey's painful awareness of emptiness with the
argument that there is a continual "coming-into-existence" of the world. This
"being granted", this "being instituted", as Buber says, is by way of the Origin
(p. 275).
Take such a thing as freedom. The historian will observe phenomena from various
centuries and call them "freedom". He inquires into the causes and influences behind
their inception; in short, he investigates the "history" of the various forms of freedom.
But the average historian usually does not concern himself with the fact that there is
such a thing as freedom ... [T]here has never been anyone who by himself. ... called into
being ... freedom as such, or history, or the meaning of history. The first man perhaps?
But he already was freedom and history, and so on ... (pp. 241-242; original emphases).

The historian can demonstrate how values and phenomena change with
time. This is the gain of historical thought. However, this can only become a
real gain when the historian takes into account his inability to explain the
presence of things. Smit formulates this as follows: ontologically speaking,
phenomena are there before being approached by the historian (p. 279;
original emphasis).
This mysterious prior presence shelters the victory over relativism. Because of this presence, it is not up to the historian to determine temporal
value and meaning, thereby binding phenomena to time. It makes possible
the acknowledgement of an inviolable and permanent meaning to historical
life, to be looked for through the ages and sometimes perhaps discovered.
At a time when in the philosophy of history one tends to see the past in
terms of a receding perspective and to experience the past more as a burden
than as a source of action, but without much show of Dilthey's Schmerz der
Leere, Smit's thought is timely. Despite the problems, especially the hermeneutical problems, which his thought contains and to which he gave too little
attention, his pleading for an intrinsic and inviolable meaning of the past deserves serious attention within the philosophy of history.

KRITISCHE STUDIE

STRUCTUUR EN WERKZAAMHEID
HEID
VAN THEORIEËEN 1
J. D. DENGERINK

Stafleu is voor degenen die dit tijdschri ft met een zekere regelmaat volgen
geen onbekende. Een reeks van studies van zijn hand heeft daarin het licht
gezien, de eerste in 1966. In 1980 verscheen voorts zijn Time and Again, een
stevig werk over de grondslagen van de fysica. 2 Nu ligt zijn tweede boek voor
ons: Theories at work. Daarin staat niet de natuurfilosofie cen traal, maar de
wetenschapstheorie. Deze wordt nader toegespitst op de theorie van de
theorieën (10-11, 29-30). Voorts concentreert Stafleu zich, zoals de titel van
zijn boek reeds aangeeft, op de analyse van theorieën, zoals zij in de natuurwetenschappen functioneren.
Het voorgaande kan de indruk wekken, dat Stafleu op een bijzonder
specialistische wijze bezig is. Het tegendeel is evenwel het geval. Reeds aan
het begin van zijn boek merkt hij op , dat het onmogelijk is een theorie van
theorieën te ontwikkelen zonder deze te toetsen aan de ideeëngeschiedenis,
zowel in de natuurwetenschap als in de wijsbegee rte (10-11). Zijn onderzoek
naar de aard van wetenschappelijke theorieën is in trinsiek verbonden met de
bestudering van de geschiedenis van de natuurwetenschappen, van de wijsgerige motieven die daarin werkzaam zijn geweest, van de wijze waarop
theorieën zijn ontwikkeld en gehanteerd, van de verklaringsbeginselen die
men hee ft gebruikt. Voorts laat hij van tijd tot tijd zien, hoe maatschappelijke
politieke en kerkelijke ontwikkelingen de ontwikkeling van de theorievorming hebben beïnvloed.
Stafleu benadert de problematiek dus sterk empirisch, maar dan wel
transcendentaal-empirisch. Voor hem speelt namelijk in zijn onderzoek
voortdurend de religieus gevoede en bepaalde vooronderstelling mee, dat er
niet alleen sprake is van een zekere regelmaat in het feitelijk natuurgebeuren,
maar dat er wetten zijn die voor dat gebeuren gelden, waarvan de gelding
gegarandeerd wordt door God als Souverein van hemel en aarde (239-241).
Hij ziet het zelfs als de eigenlijke taak van de natuurwetenschap om deze
wetten op te sporen (10-11, 102-103, 107, 152), zij het dat dit slechts indirect
kan gebeuren vanwege haar verborgen en onwaarneembaar karakter (11,
102-103, 129, 141). Daarin gaat het om een doel met eigen zelfstandige waarde
of, zoals hij het uitdrukt, `a cultural goal in itself. Het behoo rt tot de roeping
van de mensheid de wereld te onderzoeken (185).
1 Een kritische studie betreffende M. D. Stafleu, Theories at work. On the structure and
functioning of theories in science, in particular during the copernican revolution, Uni-

versity Press of America, Lanham/New York/London 1987; f49.50.
2 M. D. Stafleu, Time and again. A systematic analysis of the foundations of physics,
Toronto/Bloemfontein 1980. Ondanks ernstige pogingen daartoe is het de redactie niet
gelukt een bespreking van dit boek in Philosophia Reformata te bewerkstelligen.
Pbilosopbia Reformata 54 (1989) 182 193
-
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Daaruit mag evenwel niet worden geconcludeerd, dat het wetenschappelijk onderzoek zich in een isolement kan voltrekken. De natuur is namelijk
niet aan de beoefenaars van de natuurwetenschap gegeven, maar aan alle
mensen, die daarom een recht hebben te leren van de resultaten van de
wetenschap, en de verantwoordelijkheid hebben te beslissen of en hoe zij
deze resultaten zullen toepassen. Met deze verantwoordenlijkheid mogen de
wetenschapsbeoefenaars niet worden belast. Zij zijn geen priesters. Maar zij
mogen evenmin de andere mensen van hun verantwoordelijkheid voor het
gebruik van de resultaten van de wetenschap beroven, door deze resultaten
geheim te houden (185).
Stafleu maakt voor zijn onderzoek van de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de daarin ontwikkelde onderzoeksmethoden en
theorieën alsook voor de uitbouw van zijn eigen theorie van theorieën op
een oorspronkelijke wijze vruchtbaar gebruik van het gedachtengoed van
Dooyeweerd, zij het zonder diens terminologie te hanteren. Daaraan dient
dan evenwel te worden toegevoegd, dat zijn wetenschapstheorie veel breder
is uit gewerkt dan die van laatstgenoemde. Hij komt tot een veel duidelijker
bepaling van de aard, structuur en status van theorieën. Bovendien doet hij
meer recht aan het veelzijdig karakter in modale zin van het proces van
theorievorming. In zijn beschouwingen komt sterker dan in die van Dooyeweerd de grote complexiteit van theorievorming en theorieën tot uitdrukking. De empirisch-historische aanpak van Stafleu is daaraan uiteraard
niet vreemd.
De hier geconstateerde openheid voor complexiteit brengt mede, dat
Stafleu's Theories at work enerzijds, ondanks zijn sterk systematische opzet
en grote helderheid van argumentatie, niet gemakkelijk in de greep is te
krijgen, maar anderzijds bijzonder boeiend en leerzaam is. Om die reden is
het van belang in een enigzins uitvoerige bespreking op deze studie in te
gaan. Ik wil trachten enkele hoofdgedachten daarvan weer te geven en van
tijd tot tijd hierbij enige (kritische) vragen te stellen, welke er hopelijk toe
zullen bijdragen om de discussie inzake het belangrijke thema verder te
helpen.
De openheid voor de complexiteit van het verschijnsel theorie komt
reeds tot uitdrukking, wanneer Stafleu de onderscheiden functies van een
theorie achtereenvolgens aanduidt als beschrijven, voorspellen, verklaren,
problemen oplossen en systematiseren van kennis (18, 108, 186). Als zodanig
is een theorie een instrument om waarheid te verbreiden en over te
brengen, maar nooit om waarheid te scheppen (18). Dit laatste — het geen
waarheid kunnen scheppen -- houdt direct verband met Stafleu's stelling, dat
theorieën menselijke producten, artefacten zijn. Zij worden door de mens
gemaakt, uitgevonden, verbeterd en gebruikt (13, 15 -16, 18, 31, 38vv., 51). 3
Dit houdt in, dat zij zelf veeleer aan (waarheids-)normen zijn onderworpen,
b.v. aan de logische eis van de consistentie (17, 26, 29, 237-238, 241).
Stafleu omschrijft een theorie naar haar logische structuur als een deductief
geordende verzameling van ware beweringen (15). Even later spreekt hij
3 Zie eveneens M. D. Stafleu, "Theories as logically qualified artefacts", Philosophia

Reformata 46 1981, pp. 164-189 (I), en 47 1982, pp. 20-40 (II), i.h.b. I, 160, 170, 173.
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nader preciserend van een theorie als een verzameling van beweringen die
voor waar gehouden worden binnen de context van de theorie (17). In een
vroegere publicatie omschreef hij de functie van het wetenschappelijktheoretisch bezig zijn als een onderzoek naar de waarheid van beweringen
over de wetsstructuur van de schepping. 4 Theorieën hebben voor hem dan
ook steeds een voorlopig karakter. 5 Elke theorie is als zodanig een open
systeem (16). Dit hangt ook hiermede samen, dat datgene waarnaar men al
theoretiserend op zoek is, t.w. de wetsstructuur van de werkelijkheid,
vanwege haar verborgenheid en onwaarneembaarheid nooit logisch kan
worden bewezen, doch slechts in geloof erkend en gekend (241, 257). 6
Ook de beweringen (statements), zoals deze binnen een theorie functioneren, hebben volgens Stafleu betrekking op de objectieve natuurwetten.
Zij moeten als `law-statements' daarom duidelijk worden onderscheiden van
wat hij noemt existentiële beweringen die betrekking hebben op feiten (25).
Daarbij moeten we in het oog houden, dat ook `law-statements' uitvindingen van de mens zijn en derhalve, in tegenstelling tot wetten, waar
(bijna waar) of vals kunnen zijn. Zij zijn als zodanig onderscheiden van de
wetten, waarop zij betrekking hebben, en geen copieën, modellen of voorbeelden daarvan. De natuurwetten gaan alle menselijke ervaring en denken te
boven. Hetzelfde geldt voor alle waarneembare feiten en feitelijkheden.
Stafleu distancieert zich op deze grond radicaal van de Aristotelische en
Scholastische waarheidsidee. Theorieën zijn niet waar, omdat zij overeenstemmen met de feiten, maar met de (bovenwillekeurige) wetten. Waarheid
in theoretische zin is een zaak van gehoorzaamheid, van onderwerping van
het menselijke denken aan de goddelijke wet (25, 241). Stafleu maakt een
duidelijk onderscheid tussen de wet(ten) in ontische zin — hij gebruikt
terzake de m.i. minder gelukkige term ontologisch (25, 238, 257) — en de
ontologisch-theoretische duiding daarvan als feitelijk activiteit, een onderscheid dat zijn bredere fundering hee ft in het universele, overal zich voordoende onderscheid tussen de wets- en de subjects-zijde van de werkelijkheid (25).
Het kenmerkende van theoretisch denken is, dat het onderscheidingen
maakt en verbindingen legt. De eerste en meest fundamentele manier om
onderscheidingen en verbindingen te expliciteren is de invoering van
concepten (begrippen). Classificering en conceptualisering behoren tot de
eerste fase op elk gebied van theoretisch denken. Begrippen als zodanig
kunnen echter niet in theorieën functioneren. Zij zijn namelijk geen bewering (statement). Daa rt oe dienen zij eerst gedefinieerd te worden. Een
definitie is namelijk wel een bewering, welke als zodanig waar of vals kan zijn.
Ook zij is onderworpen aan de logische wet van de uitgesloten tegenspraak.
Stafleu spreekt van definities als `low-level statements', om daarmede tot
uitdrukking te brengen, dat een verzameling van definities alleen geen theorie kan vormen (19-20). Daaraan voegt hij evenwel toe, dat het onmogelijk is

4 A.a., I, 176.
5 A.a., I, 173.

6 Over het functioneren van het geloof in theorievorming i.h.a. zie a.w., 146, 231, 251, 253254, 257.
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alle concepten te definiëren, omdat wij concepten nodig hebben om andere
te definiëren. Elke theorie heeft een aantal `primitieve' concepten, die niet
binnen de theorie kunnen worden gedefinieerd (20). Een structureel vereiste
voor alle concepten is, dat zij constant zijn (17).
Daarbij rijst de vraag, of Stafleu definities eveneens als wetsuitspraken
(lawstatements) ziet. Ik meen van niet
Definities zijn in dit verband volgens hem definities van concepten. Concepten zijn, voorzover ik het zie, op hun beurt reëel in het bewustzijn van de
mens functionerende, generale noties, die elk betrekking hebben op groepen van verschijnselen met fundamenteel overeenkomstige trekken. Dit
houdt in, dat definities via concepten gericht zijn of betrekking hebben op
de feitelijke en niet op de wets-zijde van de werkelijkheid, zij het dat zij
daarin functioneren als noodzakelijke basis op grond waarvan de sprong naar
verantwoorde wetsuitspraken kan worden gemaakt.
Een volgende vraag is, of definities in het verlengde van of op gelijk niveau
functioneren met wat Stafleu als (wetenschappelijke) data in de zin van
feitelijke beweringen aanduidt (86), data die op hun beurt het niet-wetenschappelijk inzicht (common sense), verbeelding, waarneming en experimenten als hun bron hebben (117-125), en welke als zodanig onmisbaar zijn
voor de oplossing van de meeste, zo niet alle theoretische problemen (86).
In de theorievorming hebben we dus in een voortgaande lijn te maken
met verzamelen van wetenschappelijke data, definitie van concepten, wetsuitspraken, uitlopend op een theorie als een deductief geordende verzameling van ware wetsuitspraken (lawstatements), welke naar haar aard moet
voldoen aan de eis dat zij consistent is, d.w.z. vrij van tegenspraken (17).
Het laatste impliceert, dat er niet alleen een weg is van concepten via
definities en wetsuitspraken naar theorieën, maar dat omgekeerd wetsuitspraken op hun beurt op grond van de theorieën op hun waarheidsgehalte
(moeten) worden tetoetst, met betrekking tot de aanvankelijke veronderstellingen, axiomata en data. Een wetsuitspraak is namelijk eerst waar binnen
het geheel van een theorie, indien zijn niet in tegenspraak is met andere
wetsuitspraken binnen dezelfde theorie (17 18, 26).
In dit verband is van belang, dat Stafleu stelt, dat niet alle wetsuitspraken,
zoals zij binnen een bepaalde theorie functioneren, vrucht behoeven te zijn
van het onderzoekswerk dat de ontwerpers van de theorie hebben verricht.
Als wetsuitspraken vermeldt hij ook (85-87):
1. Axiomata die verondersteld worden waar te zijn binnen de context van
de theorie, zonder dat zij door deze bewezen kunnen worden. Stafleu stelt,
dat geen theorie het zonder één of meer axiomata kan stellen. Elke theorie
wordt daardoor zelfs gekarakteriseerd. Het voorgaande houdt niet in, dat zij
vanuit zichzelf evident zijn. Vanwege hun wetenschappelijk karakter zijn zij
veeleer contra-intuïtief (101, 119, 249, 258).
2. Vooronderstellingen (presuppositions) die worden ontleend aan andere theorieën en welke geacht worden waar te zijn.
3. Stellingen in de zin van uit de theorie afgeleide wetsuitspraken, welke
alleen waar zijn, voorzover de axiomata, vooronderstellingen en data waarvan
zij zijn afgeleid geacht worden waar te zijn.
4. Hypothesen als wetsuitspraken die mogelijk bijdragen aan de oplossing
-
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van een probleem. Zij zijn dikwijls speculatieve elementen in een theorie.
In de theorie hebben we derhalve te maken met een innerlijke samenhang van de theorie en de binnen haar functionerende wetsuitspraken en
(gedefinieerde) concepten (17, 26-27, 29, 237). 7 Dit geldt ook voor hun respectieve structuren. Deze zijn namelijk logisch gekwalificeerd. Hun voornaamste functie is bemiddelen tussen subjectief logisch denken of, beter, het
logisch denkende subject en het logische object. Stafleu spreekt hier van een
logische subject-object-relatie. Met het oog hierop duidt hij theorieën,
wetsuitspraken en concepten aan als instrumenten tussen het logische subject en het logische object (13, 18, 29, 238, 254, 260). Ter nadere onderscheiding tussen deze drie fenomenen verbindt hij dan theorieën met
consistentie als niet zichzelf tegensprekende samenhang, wetsuitspraken
met waarheid, en concepten met zin of betekenis (meaning) (26, 237).
De verbinding van concepten en zin vindt waarschijnlijk zijn grond hierin,
dat conceptualisering, zoals we zagen, de eerste fase is op elk gebied van
theoretisch denken en dat concepten, zo mogen we er wellicht aan toevoegen, die elementen binnen een theorie zijn, waardoor de meest directe
relatie met het veld van onderzoek wordt onderhouden. In dit verband is van
belang, dat Stafleu niet alleen spreekt van een logische subject-object-relatie,
maar in de lijn van Dooyeweerd stelt, dat theorieën een bipolair karakter
hebben, inzoverre elke theorie een logische en een niet-logische pool kent,
omdat zij altijd betrekking heeft op iets niet-logisch. Theorieën hebben een
logische structuur, namelijk als instrumenten van het denken, en een nietlogische zin. Zij verwijzen naar niet-logische standen van zaken. Daarom is
het ook niet mogelijk alleen op basis van de logische structuur waarheid vast
te stellen. Met het oog hierop spreekt Stafleu ook van vorm en inhoud. Dit
betekent, dat men niet alleen op basis van de logische structuur waarheid kan
vaststellen. Deze kan alleen gevonden worden, indien het verwijzend karakter van een theorie in aanmerking wordt genomen (18, 19). 8 Voor wat het
verwijzend karakter van een theorie betreft zal Stafleu in de eerste plaats
gedacht hebben aan de wetsstructuur van de werkelijkheid, maar voorts ook
aan de (op grond van wetenschappelijke criteria geselecteerde) data.
Ook op andere wijze maakt Stafleu duidelijk, dat theorieën geen puur logische aangelegenheden zijn. Zij hebben, zo stelt hij in zijn eerder aangehaald
artikel, ook een practische, een technische en een sociale functie. Voorts
wordt een theorie in sterke mate bepaald door de modale aspecten die aan
het logische voorafgaan. 9
Om in dit verband meer duidelijkheid te krijgen is het m.i. van belang
enkele zaken te onderscheiden, t.w.
1. De analogische momenten in modale zin, die binnen de logische modaliteit te ontdekken zijn en als zodanig reëel meespelen in het proces van
theorievorming.
Door het delen van data, concepten en wetsuitspraken is er ook een samenhang tussen
theorieën onderling (16, 108, 117vv.).
8 A.a., I, 169. Hier rijst de ook aan Dooyeweerd gestelde vraag, hoe het in deze gedachtengang staat met de logica als de wetenschap van het logische aspect van de
werkelijkheid.
9 A.a., I, 170.
7
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2. Het al of niet actueel zijn van de relatie van deze analogische momenten
in dit proces met de modaliteiten waarheen zij verwijzen.
3. Het al of niet reëel meefunctioneren van deze modaliteiten in theorieën
als menselijke artefacten, zodat daaraan al of niet andere aspecten te onderscheiden zijn dan het logische.
4. Het al of niet entitair karakter van theorieën.
5. Het functioneren van wetenschappelijke theorieën in een niet-wetenschappelijke, maatschappelijke of technische context. In dit laatste is derhalve niet primair de interne structuur van de theorie aan de orde, maar gaat
het om haar externe relaties en effecten via de weg van inkapseling in nietwetenschappelijke, entitaire structuren.
In het vervolg zullen genoemde zaken alle aan de orde komen. Met het
oog hierop is het van belang te constateren, dat Stafleu, voorzover ik het zie,
deze niet steeds voldoende uit elkaar houdt. Daarbij rijst de vraag, of dit
mogelijk mede het gevolg is van het eerder geconstateerde buiten spel
zetten van Dooyeweerd's terminologie, zonder dat deze is vervangen door
een even nauwkeurige andere voor het (wetenschappelijk) duiden van de
door Dooyeweerd bedoelde standen van zaken. Dit is een taalkundig verlies,
dat m.i. ook zijn wetenschappelijke gevolgen hee ft .
Ter illustratie wijs ik op Stafleu's benadering van het sociale aspect van de
theorie. Wanneer hij binnen zijn systematisch opgebouwde analyse van de
modale aspecten van de theorie toekomt aan dit aspect, houdt hij zich in
feite niet bezig met de interne structuur van de theorie. In het desbetreffende achtste hoofdstuk (171-185) spitst hij zijn betoog namelijk toe op een
beschrijving van de organisatie van het wetenschappelijk bedrijf door de
eeuwen heen naar zijn institutionele zijde: academies, instituten, universiteiten. Vervolgens op het functioneren van theorieën en, in ruimer zin, het
wetenschappelijk bedrijf in de maatschappelijk context: de emancipatie van
de wetenschap, de verhouding van wetenschap en kerk en, in het bijzonder,
de sociale verantwoordelijkheid van de beoefenaars van de (natuur-)wetenschappen. Ik herinner aan hetgeen hierboven reeds gezegd werd over de
practische, technische en sociale functies van een theorie.
Hieraan voeg ik echter onmiddellijk toe, dat het sociale aspect in feite wel
dege lijk aan de orde komt in Stafleu's analyse van de interne structuur van een
theorie, zij het niet in het desbetreffende hoofdstuk en ook niet onder deze
benaming.
Om op dit punt tot meer helderheid te komen is het nodig het sociale
aspect als fundamentele zijnswijze van de werkelijkheid nader idee-matig te
duiden, en wel door zijn eigenlijke zinkern aan te geven als verbondenheid,
gemeenschappelijkheid, relationaliteit of — een neologisme — samenhankelijkheid. Dit is namelijk een fundamentele kwaliteit van alles wat in de
werkelijkheid bestaat naast geloofwaardigheid, dienstbaarheid, gerechtigheid,
eenparigheid, redelijkheid, ruimtelijkheid, enz.
Dit moment van samenhankelijkheid vinden we naar mijn overtuiging bij
Stafleu binnen theorievorming en theorie als logisch gekwalificeerde figuren
op analogische wijze terug. Zo wanneer hij wijst op de onverbrekelijke
relatie tussen het logisch denkende subject en het logische object. Voorts
wijst hij op de noodzakelijke samenhang tussen de theorie en de daarbinnen
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functionerende wetsuitspraken, (gedefinieerde) concepten en data. Daarvoor
geldt de logische norm van de logische con-sistentie of samen-hang. In de
hier genoemde samenhang gaat het om een zakelijk verantwoorde duiding
van een reëel binnen het logische als modaal aspect fungerend moment of
gegeven van analogische aard, dat verwijst naar het oorspronkelijke moment
van de samenhankelijkheid.
Ook in ander opzicht treffen we bij Stafleu dit moment van samenhankelijkheid op analogische wijze aan binnen de logische structuur van een
theorie. Geen enkele theorie komt namelijk volgens hem in een vacuum tot
stand of, anders uitgedrukt, is vrucht van pure verbeelding. Theoretisch
denken kent, zoals hij opmerkt, zijn geschiedenis (13). Theorieën worden
gevormd op basis van hetgeen vorige geslachten aan denkresultaten hebben
overgedragen. Bovendien worden zij dikwijls in samenwerking ontwikkeld
en wordt in elke theorie gebruik gemaakt van axiomata, stellingen en data, die
aan andere theorieën zijn ontleend. Er is dus tevens sprake van een (logische)
samenhang tussen theorieën. Zonder deze zou zelfs elke vergelijking tussen
theorieën onmogelijk zijn en daarmede het wetenschappelijk gesprek tot
zwijgen worden gebracht (108, 117).
Het moment van samenhankelijkheid, in de zin waarin ik dit meen te
moeten verstaan, is dus volop in Stafleu`s theorie van de theorie aanwezig.
Daarin is sprake van een structurele verbondenheid die, zo voeg ik er in de
geest van Stafleu aan toe, haar grond en garantie vindt in de souvereine wil van
de levende God, in Zijn scheppend en herscheppend woord in zijn blijvende actualiteit.
Stafleu wijst evenwel ook expliciet op andere analogische momenten
binnen de logische structuur van een theorie. Hij constatee rt terzake een
geleidelijke ontwikkeling in de geschiedenis. Pythagoras streeft er naar de
natuurlijke verschijnselen rationeel te beschrijven in termen van rationele,
hele getallen. Plato legt op zijn beurt nadruk op ruimtelijke verhoudingen. En
hoewel Aristoteles de vinger legt op het moment van beweging, hebben ook
voor hem ruimtelijke relaties nog een hoge prioriteit als verklaringsbeginselen. Eerst met Copernicus gaat beweging als een eigenstandig verklaringsbeginsel meespelen (52-57). Met Newton verschijnt het concept kracht op
het natuurwetenschappelijk toneel (72-73). Daarin gaat het om de successieve
ontdekking van oorspronkelijke, onderling onherleidbare modaliteiten als
fundamentele bestaanswijzen van de natuurwerkelijkheid, die tevens als verklaringsprincipes van diezelfde werkelijkheid gaan functioneren (52vv., 140).
Stafleu laat zien, hoe het voorgaande ook bepalend is voor onze kijk op de
logische structuur van een theorie. In die structuur komen genoemde
momenten namelijk op analogische wijze terug. Zo spreekt hij . van concepten en beweringen waardoor concepten worden verbonden als respectievelijk numeriek en ruimtelijk gefundeerde artefacten. 10 In het voorspellend karakter van een theorie worden we geconfronteerd met een
kinematische analogie: we bewegen ons in en met een theorie, indien zij op
consistente wetsuitspraken berust, logisch naar de toekomst toe (18, 31, 3839, 50-51). Het verklarend karakter van een theorie bepaalt ons bij de
10 A.a., I, 170-173.
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fysische analogie binnen de logische structuur van een theorie (18, 51),
waarbij door Stafleu het kernmoment van het fysische in oorspronkelijke
(niet-analogische) zin wordt aangeduid als interactie (72-80, 82-83, 97, 162,
246). Er is voorts een biotische analogie. Leven betekent groei, stofwisseling
en generatie. Dit moment vinden we in de logische structuur van de theorie
terug in de groei van kennis, de verwerking (transformation) van data en de
oplossing van problemen (84). Stafleu wijst op de samenhang tussen de
theorievorming en de zintuigelijke waarneming, nader het sensorische, maar
geeft te kennen, dat niet het zintuigelijk als zodanig binnen de theorie
functioneert. Elke zintuigelijke verkregen waarneming moet namelijk, om in
een theorie te kunnen functioneren, worden omgezet in een bewering (112).
Zulk een bewering is naar zijn aard volgens Stafleu niet zintuigelijk, maar
logisch.
In de hoofdstukken 6 tot en met 11 analyseert Stafleu de logische structuur
van de theorie in haar complexiteit in de anteciperende richting op de
boven- of post-logische modaliteiten. Met het oog op de beschikbare ruimte
kan daarop nu niet verder worden ingegaan.

Enkele vragen
In het voorgaande heb ik mij beperkt tot het weergeven van enkele
hoofdgedachten van Stafleu met betrekking tot de aard en structuur van
wetenschappelijke theorieën. Zijn boeiende, historische, alsook zijn typisch
natuurfilosofische uiteenzettingen heb ik geheel buiten beschouwing moeten
laten. Dit is alleen daarom gerechtvaardigd, dat Stafleu zelf met zijn boek een
specifiek, systematisch doel voor ogen heeft, t.w. de wijsgerige bezinning op
de aard en structuur van (wetenschappelijke) theorieën en van de haar
samenstellende elementen. Dat doet hij op een grondige, zeer systematische
wijze. Hij geeft ons zo een grote schat aan `materiaal', dat ons intensief aan het
denken zet en ons in belangrijke mate verder helpt.
Stafleu zal echter de eerste zijn om te erkennen, dat hetgeen hij in stellige
zin te berde heeft gebracht niet het laatste is wat terzake te zeggen is. Hij
wijst zelf, zoals we zagen, op het voorlopig karakter van elke theorie. 11 Elke
theorie is volgens hem een open systeem (16). Dat geldt voor hem zeker ook
voor zijn eigen theorie van de theorie.
Hieraan ontleen ik de vrijmoedigheid om ter afsluiting van deze boekbespreking enkele kritische vragen te stellen met betrekking tot het door
Stafleu naar voren gebrachte. Deze vragen gaan in tweeërlei richting, t.w.
1. in die van de onderscheiden aard, structuur en kwalificatie van concept,
wetsuitspraak en theorie als samenhangend geheel van wetsuitspraken;
2. in die van het al of niet entitaire karakter van theorieën.

Concepten, wetsuitspraken, theorieën
Is het juist deze drie zo te onderscheiden, dat de eerste verband houden
met zin, de tweede met waarheid en de derde met consistentie (26, 237)?
Stafleu verbindt, zo heb ik begrepen, zin met waarneembare inhoud, deze
11

A.a., I, 173.
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inhoud nader verstaan als feitelijke werkelijkheid. Is zulk een begrenzing te
verantwoorden? Zijn ook wetsuitspraken niet gekenmerkt door zin? Dit niet
alleen gelet op het feit, dat zij als ware wetsuitspraken haar legitieme plaats
hebben in het geheel van de theorie, maar meer in het bijzonder dat zij, ook
al is dit verwijzend, iets zeggen omtrent en betrekking hebben op (gerelateerd zijn aan) iets dat niet feitelijk, maar wel reëel en als zodanig
werkzaam is, t.w. natuurwetten? Natuurwetten die binnen de scheppingsorde
in haar onverbrekelijke samenhang functioneren en waarmede de mens
krachtens diezelfde scheppingsorde ook in zijn theoretisch bezig zijn verbonden is en blijft? Hebben wetsuitspraken, zo verstaan, ook een inhoudelijk bepaald karakter? Nader toegespitst: Kunnen wetsuitspraken, zoals Stafleu blijkbaar doet (16, 18, 19), als logische vorm gesteld worden tegenover
het inhoudelijke van concepten en data? Of heeft het logische denken
binnen het wetenschappelijk theoretiseren zijn eigen inhoudelijke zin? Kan
voorts gesteld worden, dat de voornaamste functie van theorieën is het
testen van het waarheidsgehalte van wetsuitspraken? Of hebben theorieën
ook zelf het karakter van een wetsuitspraak? En dit in deze zin dat zij
eveneens, verwijzend, uitspraken doen inzake de, het feitelijke te boven
gaande, wetsorde, i. c. inzake een verscheidenheid van natuurwetten, in het
bijzonder in haar onderlinge, zinnige samenhang? Zou het, zo verstaan, theoretisch niet verantwoord zijn van theorieën te spreken als samengestelde
wetsuitspraken? En, tenslotte, wat moeten wij, gelet op het reëel gelden
(werkzaam zijn) van natuurwetten in en met betrekking tot het bestaan in
zijn alledaagsheid — het gaat om wetten, waardoor ook volgens Stafleu God de
wereld regeert —, verstaan onder haar verborgenheid en onwaarneembaarheid mede gelet op het feit dat het tot de taak van de wetenschap behoort
deze wetten op te sporen en te vinden?
Al of niet entitair karakter van theorieën

Stafleu laat de theorie zien als een structureel opgebouwd geheel dat, hoewel het slechts zinnig in relatie tot de (theoretiserende) mens kan functioneren, een eigen identiteit heeft. In gelijke zin zou men kunnen spreken van
de wetsuitspraken en concepten als bouwstenen van een theorie. Zij kunnen
namelijk uitgeruild worden en ook in verschillende theorieën functioneren,
evenals de data. Dit hebben van een eigen identiteit blijkt ook hieruit dat zij,
zoals we zagen, een rol kunnen gaan spelen in allerlei constellaties van nietwetenschappelijke aard.
Mogen we daaruit concluderen, dat een theorie gezien kan worden als een
entiteit of, in de terminologie van Dooyeweerd, een individualiteitsstructuur,
die als zodanig wel door een bepaalde modaliteit wordt gekwalificeerd, maar
niet daarmede mag worden vereenzelvigd, omdat zij in alle modaliteiten
(modale aspecten) fungeert? Zo verstaan zou een theorie op één lijn gesteld
kunnen worden met andere artefacten of producten van menselijke arbeid.
We zouden dan in het theoretiseren en de theorieën te maken hebben met
een typisch, door het logisch aspect gekwalificeerde wijze van ontsluiting van
de (geschapen) werkelijkheid in de vorm van een wetenschappelijk verdiept
inzicht in de wetsstructuur van de werkelijkheid, met dien verstande dat
noch het theoretiseren, noch de theorieën als zodanig in het logisch aspect
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zouden opgaan. We zouden in deze mening kunnen worden versterkt,
indien we in het eerder genoemde a rt ikel lezen: `As a logical a rtefact having
an objective structure, a theory is strongly determined by the modal aspects
preceding the logical one. These are the numerical, spatial and kinematic
aspects...' 12 Enkele bladzijden later zegt Stafleu, dat logische activiteit
psychische vooronderstelt. Een belangrijk soort van psychische activiteit is
de communicatie van gevoelens. Deze vindt niet plaats via kunstmatige,
symbolische talen in (oorspronkelijk) talige zin, maar kan de vorming van
kunstmatige beelden meebrengen. In een zeer primitief stadium kunnen
theorieën gevormd worden op de basis van de onderscheiding van
psychisch gekwalificeerde beelden. 13 Ter verdere ondersteuning van het
voorgaande zou kunnen dienen, dat Stafleu ook spreekt van theorieën als
logisch gekwalificeerde figuren (29) en van de functie van een theorie,
voorzover deze de logische structuur betreft (15). Dit sluit ook aan bij de
gedachte, dat theoretisch denken een ontsluiting is van het natuurlijke
denken (13). Deze formuleringen houden de mogelijkheid open, dat
theorieën reëel functioneren in andere modaliteiten dan de logische.
Toch zou het m.i. onjuist zijn in deze richting verder te denken. Blijkbaar
is het volgens Stafleu nodig, dat het genoemde primitieve stadium, waarin
psychisch gekwalificeerde beelden een dominante rol vervullen, wordt
verlaten. En dit heeft zich in feite ook voltrokken. In zijn Theories at work
laat hij zich dan ook op een geheel andere wijze over de aard en structuur van
een theorie uit. Aan het slot van zijn boek stelt hij met nadruk `theoretical
thought to be of limited relevance, to be concerned with only the logical
aspect of human experience' (260). Aan het begin stelt hij het nog scherper:
`In theoretical thought we make abstractions, we restrict our conceptual
activity, and we switch off our other modes of experience — for instance our
feelings' (14). Theoretiseren en theorieën als vrucht van dit theoretiseren
krijgen hier een exclusief logische structuur. Wel zijn aan theorieën als
zodanig andere aspecten te onderscheiden, zoals het numerieke, ruimtelijke,
kinematische, fysische, enz, maar daarbij heeft Stafleu blijkbaar niet modaliteiten op het oog, die als zodanig fundamenteel van de logische onderscheiden zijn, maar veeleer analogische momenten binnen het logische (29,
31).
Bij deze gedachten wil ik de volgende vragen stellen en opmerkingen
maken: Is het voor de mens, antropologisch gezien, mogelijk om in enigerlei
activiteit, i.c. het theoretiseren, bepaalde vermogens die tot de grondstructuur van zijn menszijn behoren, zoals b.v. zijn zintuigelijk, technisch,
taal- of wils-vermogen, al is het ook tijdelijk, buiten werking te stellen (to
switch off)? Breder gesteld: Is de mens in staat zich op enigerlei wijze en in
enigerlei activiteit los te maken van de al-zijdige zin-samenhang waarin de
werkelijkheid bestaat? Zoals bekend is, is Dooyeweerd van mening dat de
mens, wanneer hij wetenschappelijk bezig is, abs tr aheert van de tijd en
daarmede van de tijdelijke zin-samenhang tussen de modale aspecten. Een
aspect wordt er uitgelicht en komt als niet-logisch veld van onderzoek te
12

A.a., I, 170. Cursivering van mij, JDD.

13 A.a., I, 175.
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staan tegenover de logische functie van het denkende subject. Stafleu
beweegt zich, voorzover ik het zie, in dezelfde lijn (18, 19). Hoewel? Bij hem
speelt binnen de theorie als logische structuur, zoals we zagen, juist ook de
relatie tussen het logisch denkende subject en het eveneens logische object
een centrale rol (13, 18, 29, 238, 254, 260). Maar dan rijst de vraag, of wij door
middel van abs tractie het logische zo op zichzelf kunnen stellen. Is het niet
treffender, indien we stellen, dat we in het theoretiseren te maken heben
met een logisch gekwalificeerde aandachtsconcentratie, onder de nadere
bepaling dat hetgeen zich in de min of meer directe `omgeving' van het veld
van onderzoek bevindt als gevolg van de concentratie aan de aandacht
ontsnapt, zonder dat de reële band daarmede op enigerlei wijze wordt
verbroken? En is zulk een aandachtsconcentratie echter ook niet kenmerkend voor alle andere activiteiten van de mens, zij het dat zij daarin telkens
op een andere wijze is gekwalificeerd? Worden wij voorts in het wetenschappelijk onderzoek zelf niet met die blijvende, reële samenhang van het veld
van onderzoek met zijn directe omgeving geconfronteerd, zodra wij voor
wat be treft de modaliteiten stuiten op de analogische momenten, die op haar
beurt ons weer leiden naar die modaliteiten waarheen zij verwijzen en
zonder welke zij zelf niet in haar actueel functioneren kunnen worden verklaard?
Toegespitst op het veld van onderzoek waarop Stafleu zich concentreert:
Hij wijst terecht op de analogische momenten die binnen de theorie naar zijn
logische structuur aanwezig zijn. Maar kunnen deze analogieën reëel binnen
de theorie functioneren zonder een reële en duurzame band met de modaliteiten waarheen zij verwijzen? Kunnen voorts theorieën zinvol in breder
maatschappelijk verband functioneren, indien zij zelf niet opgenomen zijn in
het al-zijdige zinverband van de werkelijkheid? Stafleu spreekt in zijn genoemd artikel zelf van het numerieke, het ruimtelijke, het fysische, het
biotische en het psychische als funderende aspecten in de typische structuur
van theorieën, waardoor deze ook in sterke mate worden bepaald (determined). 14 Volgens hem speelt ook het geloof een onontkoombare rol in de
theorievorming (146, 231, 241, 257). Daarnaast heeft een theorie een intern
technische, talige, samenbindende, teleotische functie, enz. Al deze kwaliteiten functioneren wel op een typische, in het bijzonder door het logische
ontsloten wijze, maar behouden daarin tegelijkertijd haar eigen oorspronkelijkheid, d.w.z. wij mogen haar niet logificeren door haar als analogieën
binnen het logische te duiden.
Het voorgaande houdt m.i. in, dat een theorie wel mag worden gezien als
een logische structuur, maar dan in die zin dat het logische haar kwalificerende of leidende functie is (met haar analogische momenten), welke het
functioneren van de theorie als zodanig in alle andere modaliteiten niet uitsluit, maar juist impliceert.
Of Stafleu zich al of niet met dit standpunt kan verenigen is mij uit zijn
boek niet geheel duidelijk geworden.
Stafleu's boek is naar mijn overtuiging een zeer belangrijke bijdrage aan de
14
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ontwikkeling van de wetenschapstheorie, nader van de theorie van de
theorieën. Het is niet eenvoudig en laat zich dan ook niet tussendoor' lezen.
De bestudering ervan vraagt om een stevige inspanning. Aan het einde daarvan zal men echter ontdekken, dat deze rijk beloond wordt. Van belang is in
het bijzonder, dat Stafleu laat zien, hoe vruchtbaar de reformatorische wijsbegeerte met name ook op het gebied van de wetenschapstheorie kan zijn.
Hij toont daarbij zijn eigen vruchtbaarheid zowel in het aandragen van systematische oplossingen alsmede — en dat is ook geheel in zijn geest van
denken — het genereren van nieuwe problemen. Ik wil daarom eindigen met
de m.i. beste en tevens dringende aanbeveling: Tolle et lege.
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H. G. Geertsema, Hoe kan de wetenschap menselijk zijn? Oratie bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar voor de Reformatorische
Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Utrecht. VU Uitgeverij, Amsterdam,
1988.
Max Webers vaststelling dat wij in de doodlopende straat van het waardenpolytheisme zijn vastgelopen en het kultuurpessimisme van het eind van de
vorige eeuw en begin van de twintigste zijn de `Leitmotive' in de oratie die
H. G. Geertsema bij de aanvaarding van zijn ambt als hoogleraar voor de
Reformatorische Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Utrecht in november
van het vorig jaar uitsprak.
Geertsema doet recht aan het programmatische karakter dat een oratie
dient te hebben. Hij beperkt zich niet tot het signaleren en analyseren van
problemen maar doet ook een konstruktief voorstel voor een mogelijke
reaktie er op.
Centraal in de oratie staat de vraag naar de menselijkheid van wetenschap.
Geertsema begrijpt deze vraag als de filosofische vraag naar de menselijkheid
van de mens, d.w.z. als de vraag naar de rol van vrijheid en rationaliteit in ons
zelfbeeld, en dan vooral als vraag naar de menselijkheid in het zelfbeeld van
de wetenschapper.
Uitgangspunt voor de behandeling van deze vraag is de al door Weber en
in zijn spoor door vele sociologen en filosofen gesignaleerde spanningsverhouding tussen rationeel opererende, probleemoplossende wetenschappen enerzijds en filosofische waardeoriëntaties anderzijds. Terwijl de wetenschappen zich alleen bezig houden met de verhoging van de efficiency van
de middelen, veroorzaakt hun ontwikkeling en toepassing immense problemen ten aanzien van de legitimatie van hun doen. Wij zien ons gekonfronteerd met de zogenaamde `Sinnkrise'. Dit probleem noopt ons, zo betoogt Geertsema, opnieuw de vraag naar de betrokkenheid van de mens bij
de wetenschap te stellen. Om deze vraag te verhelderen neemt Geertsema
drie opties onder de loep. Ten eerste grijpt hij terug op de Verlichting en de
door de spraakmakende franse filosoof Jean-Francois Lyotard daarop geuite
kritiek, ten tweede gaat hij in op de amerikaanse verlichtings- en vooruitgangskritiek van Maclntyre en Bellah en ten derde relevee rt hij het belang
van de Reformatorische Wijsbegeerte voor het antwoord op de door hem
aan de orde gestelde vraag.
Voor wat betreft het eerste punt kan bij de lezer enige verwarring ontstaan omdat Geertsema slechts zeer ko rt iets over de Verlichting als zodanig
zegt en meteen overgaat tot de kritiek van Lyotard op de Verlichting. Een
oratie is, ook in geschreven vorm, noodzakelijkerwijze van beperkte omvang maar, voor het betoog cruciale, uitspraken over verankering en de
begrenzing van de rationaliteit in — en door de vrijheid van de mens vereisen
nadere uitleg. Ook aan de positie van Lyotard wordt niet geheel recht gedaan
wanneer de auteur zich voor wat betreft Lyotards conceptie van `de mens'
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uitsluitend aan diens Condition Postmoderne oriënteert en niet aan het latere,
en juist voor dit concept veel belangrijkere werk Le Différend .
In zijn kommentaar op Maclntyre en Bellah gaat Geertsema in op de
kritiek die beiden op de ontwikkeling van de noord-amerikaanse samenleving hebben. Gemeenschappelijk beklagen zij het teloor gaan van de
klassieke politieke deugden die burgers hadden; een gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid. Ook hier doen de moderniseringsprocessen
hun vernietigend werk. De tegenstrijdigheid die reeds in de boezem van de
continentale Verlichting aan te treffen is, leidt ook in de VS tot het uithollen
van de oude tradities en van het normbesef, omdat uiteindelijk de funktionalistische, formele rationaliteit het pleit voor zich beslecht.
In een derde punt tenslotte schetst Geertsema de bijdrage die de Reformatorische Wijsbegeerte aan de oplossing van het probleem van de niet
langer op het verwezenlijken van menselijkheid gerichte wetenschap zou
kunnen leveren.
Geertsema benadrukt dat de Reformatorische Wijsbegeerte, anders dan
m.n. Maclntyre en Bellah, een mogelijke synthese van de griekse filosofische
traditie en van het Christendom strikt van de hand wijst.
Geertsema schijnt hier echter niet zo zeer over `de' griekse tr aditie (een
op zich problematische generalisatie) te spreken, maar eerder over het
beeld van de griekse traditie zoals de Reformatorische Wijsbegeerte die
percipiee rt . Toch zou de spanningsverhouding tussen de klassieke traditie en
het Christendom (c.q. de Reformatorische Wijsbegeerte), een in de filosofie
(Nietzsche), de kunst (Klingers `Beethoven' -standbeeld in de `Sezession') en
de literatuur veelvuldig behandeld thema, de moeite waard zijn nader onder
de loep te worden genomen.
Niet minder geldt dit voor de door Geertsema slechts zijdelings genoemde protagonist van de `voltooiing van het onvoltooide projekt van het
Moderne': Habermas. Juist als tegenstander van de door hem als neoconservatief bestempelde Lyotard heeft Habermas de, in het spoor van de Verlichting voltrokken, éénzijdige funktionalistische invulling van het rationaliteitsconcept geanalyseerd. Het voorstel van Habermas deze funktionalistische
eenzijdigheid weer te integreren in een ook waardeoriëntaties omvattend
concept van rationaliteit verdient Geertsema's aandacht.

Daarmee is natuurlijk niet verondersteld dat Geertsema in zijn overwegingen tot een andere konklusie zou komen dan hij aan het eind van zijn in
veel opzichten tot denken stemmende oratie trekt, namelijk dat het antwoord op de vraag: hoe kan wetenschap menselijk zijn? de grenzen van de
wijsbegee rt e overschrijdt en geartikuleerd wordt als eerbied voor de schepping en voor God als de Schepper. Een nadere precisering van de `weg' naar
die konklusie die Geertsema met zijn oratie heeft geschetst kan met belangstelling tegemoet worden gezien, want nog steeds zien wij ons met
Webers `polytheïsme' gekonfronteerd. Ook als het antwoord op de meest
centrale filosofische vragen jenseits' van de filosofie te vinden zou zijn
(waarover geen consens bestaat), dan — en misschien juist dan — is consens
niet te verwachten.
W. VAN REIDEN
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ANNOUNCEMENT
What right does Ethics have?
Public Philosophy in a Pluralistic World

On March 15 and 16 1990, the Department of Philosophy at the Free
University of Amsterdam will organize a conference entitled: "What right
does ethics have? Public philosophy in a pluralistic world".
The subject concerns the place, function, nature and possibilities of ethics
in social life. This question is raised against the background of a pluralistic
world. The conference theme will therefore border on the areas of "Social
Ethics" and "Public Philosophy".
Speakers are:

Karl-Otto Apel, West Germany
Arnold Burms, Belgium
Mary Stewart Van Leeuwen, USA
Ralph Mclnerny, USA
Johan van der Hoeven, The Netherlands
James Olthuis, Canada

Chairman:

Nicholas Wolterstorff, USA

Respondents:

A number of respondents from The Netherlands and
abroad will react to the papers given.

Admission fee:

fl. 50 — (Students: fl. 25 ).

For further information and registration please contact the Department of
Philosophy of the Free University of Amsterdam.
Faculteit der Wijsbegeerte
Vrije Universiteit
Postbus 7161
1007 MC AMSTERDAM
tel.: 020 — 5482606.

The organising Committe,

Prof. Dr. Sander Griffioen.
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