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Inleiding

Filosofie rond de eeuwwende 1900

"Omstreeks 1900 vonden veranderingen en vernieuwingen in de filosofie
platys, die hun invloed en doorwerking in de gehele twintigste eeuw
hebben gekregen", zo constateert Van Dooren in zijn Denkwegen in de
geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte. Het was de tijd van de
opleving van vele neo-richtingen zoals neokantianisme, neohegelianis-
me, neothomisme, maar meer nog van de opkomst van volstrekt nieuwe
visies die al spoedig toonaangevend zouden worden voor wetenschappe-
lijk onderzoek. Na de fundamentele kritiek van Nietzsche (overleden in
1900) op het wetenschappelijke en filosofische bedrijf en zijn ont-
maskering van alle eigenbelang daarin, pakte men het fundamenteel
filosofische onderzoek weer serieus op. Verstrekkende gevolgen in de
gehele twintigste eeuw hebben de fenomenologie (Husserl) en de taal-
analyse (Moore, Russell) gehad voor logica, taalwetenschap en mens-
beschouwing, en daarnaast ook de filosofie van Bergson voor de
levenswetenschappen. Husserl en Bergson werden in 1901 hoogleraar;
Russell en Moore publiceerden hun fundamentele werk over respec-
tievelijk wiskunde en ethiek in 1903. Het is niet toevallig dat hier
al twee Nobelprijswinnaars zijn genoemd: Bergson en Russell. Hoewel
Wittgenstein met zijn eerste publikatie pas later kwam (zijn Tractatus
verscheen in 1922) moet hi j toch ook als een van de grondleggers van
het vroege twintigste-eeuwse filosoferen worden beschouwd. Latere
stromingen zoals existentialisme en structuralisme zijn in principe wel
tot de eeuwwende terug to voeren, maar blijven als zodanig nu nog
buiten beschouwing; wel wordt de grote invloed die Nietzsche hierop
en op nog veel ander (post)modern filosoferen in onze tijd heeft uit-
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geoefend, expliciet gemaakt.
Een van de meest opvallende trekken van de filosofie rond 1900 is de
universitaire betrokkenheid en daarmee tegelijk de vruchtbare wissel-
werking met de wetenschappen. De vooraanstaande filosofen streven
ook inderdaad naar een zo objectief mogelijk fundament en proberen
een wetenschappelijke filosofie op to zetten. Moore's Principia ethica
(1903) en Husserls Logische Untersuchungen (1901, 1902) hebben
grotendeels bepaald hoe wij nu met het verschijnsel taal en met de
logica omgaan, zowel in analytische zin als in fenomenologisch opzicht.
Op een wat grotere afstand kunnen we nu gaan constateren hoezeer
deze twee als tegengesteld opgevatte richtingen, analytische en fenome-
nologische wijsbegeerte, grote verwantschap vertonen en veel onderling
gemeenschappelijk hebben gehad. Daarom is er alle reden voor om nu
de filosofie rond 1900 als een samenhangend geheel to gaan behandelen
en die to illustreren aan de hand van enkele grote denkers.

(De bijdrage van prof.dr. SJ. Doorman met de lezing over Bertrand Russel is
niet opgenomen in deze bundel.)
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Nietzsche als Januarius
W. van Dooren

Meer dan wie ook kan Nietzsche worden gezien als een filosoof van de
eeuwwende, en dat niet zozeer omdat hij toevallig in het jaar 1900 is
overleden. Nietzsche is de filosoof die op de grens staat, terugkijkt,
evalueert wat de negentiende eeuw heeft gedacht en voortgebracht, en
vooruitziet naar wat de twintigste eeuw aan perspectief to bieden zal
hebben. De god Januarius met zijn twee gezichten, een naar het oude en
een naar het nieuwe gekeerd, kan daarom als symbool voor Nietzsche gel-
den. Niet voor niets heeft hij zelf een gedeelte (boek IV) van zijn Die
frohliche Wissenschaft voorzien van de titel'Sanctus Januarius' en er een
lofdicht op de god als motto aan meegegeven. Nietzsches filosofie laat ons
steeds deze twee kanten zien: het afbreken van de oude zekerheden en het
profeteren van een toekomstige filosofie. De eerste kant heeft hij in een
gedicht over zichzelf met de titel 'Ecce Homo' (opgenomen in Die f roh-
liche Wissenschaft, nr. 62) als volgt onder woorden gebracht:

Ja! Ich weiss woher ich stamme!
Ungesattigt gleich der Flamme
Gluhe and verzehr ich mich.
Licht wind alles, was ich false,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich.

De noodzaak tot afbraak als enige weg om tot het nieuwe to komen,
wordt door hem aan Zarathustra in de mond gelegd: "Und wer ein
Schopfer sein muss im Guten and Bosen; wahrlich, der muss ein Vernichter
erst sein and Werte zerbrechen.i1) Hiermee wordt een sfeer aangegeven,
die zeker vrij algemeen was in het Fin de Siecle; we kunnen bijvoorbeeld
aan de uitspraak van Bakoenin denken, die de vernietigende geest ook
een scheppende geest noemde. Ook is de verwantschap met Freuds ont-
maskering van de redelijkheid, die de onbewuste drijfveren verbergt,
groot. Marx kan hier eveneens genoemd worden, die de oude maatschap-
pijstructuur zag verdwijnen voor een nieuwe toekomstmaatschappij.
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Overigens is niemand erg concreet over de nieuwe tijd. Ook bij Nietzsche
moeten we vaak, in en door zijn weergave van de afbraak heen, zijn
voorstelling van het nieuwe ontdekken en slechts zelden is hij er expli-
ciet over. Toch schrijft hij over deze tweede kant van zijn filosofie: was
ich erzahle, ist die Geschichte der nachsten zwei Jahrhunderte.i2)
Veiligheidshalve zullen wij het maar op de twintigste eeuw alleen
houden.

De afbraak

We kunnen het werk van Nietzsche globaal in twee fasen indelen: een
eerste fase van afbraak en absolute onzekerheid en een tweede face van
uitzicht en voorzichtige opbouw. Daarmee worden de drie perioden
gedekt, waarin zijn leven meestal wordt ingedeeld: de eerste fase beslaat
dan zowel zijn professoraat in Bazel vanaf 1869 tot aan zijn ziekteverlof
in 1876 (formeel bleef hij hoogleraar tot 1879) alsook zijn werk als'vrije
geest' (vooral tot uiting komend in zijn Die frohliche Wissenschaft van
1881/1882). De tweede fase valt met de derde periode, de'Zarathustra'-
episode (Also sprach Zarathustra verscheen in 1885) samen en eindigt
met zijn ineenstorting in januari 1889.

Nietzsches werk begint met het richten van de aandacht op het aardse in
plaats van op alles wat bovenaards genoemd zou kunnen worden. Dit the-
ma zal zijn werk blijven beheersen. Later zal hij onverhuld oproepen tot
'trouw aan de aarde', aanvankelijk zegt hij dit meer impliciet. We kun-
nen het lezen in zijn eerste gepubliceerde boek, Die Geburt der Tragodie
aus dem Geiste der Musik (het verschijnt op 1 januari(!) 1872). Dit bevat
op het eerste gezicht niets anders dan een nieuwe visie op de Griekse
cultuur, maar filosofisch gezien is het van veel verder strekkende beteke-
nis. In plaats van het tot dan toe gebruikelijke beeld van de Griekse
cultuur als een ideale (bovenaardse) harmonie, waarin redelijheid en
schoonheid de toon aangeven, wordt nu de andere kant getoond: het
driftmatige en onredelijke, waarin het aardse heerst. Zo staat tegenover
het apollinische van het zuiver-geestelijke het dionysische van de roes.
In plaats ervan dat het apollinische een totale cultuur kenmerkt, is het
slechts de oppervlakte waaronder het dionysische zich verbergt, maar
waarvandaan het zijn invloed doet gelden. We moeten dan bedenken, dat
dit dualistische beeld niet uitsluitend van toepassing is op de Griekse
cultuur, maar van zeer algemene strekking is. Elke cultuur heeft zijn
hogere redelijkheid aan de oppervlakte en zijn emotionele driftleven in
de aardse onderkant en elke cultuur probeert die onderkant zoveel
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de aardse onderkant en elke cultuur probeert die onderkant zoveel
mogelijk weg to werken, of (om met Freud to spreken) to verdringen en
to sublimeren. De hogere kant wordt nog versterkt door een projectie in
bovenaardse sferen, zodat onze sfeer als van minder belang dan het he-
melse wordt beschouwd en veronachtzaamd. Plato's ideeenleer is hiervan
een uitdrukking. Tegen deze onaardsheid trekt Nietzsche fel van leer;
later in de 'Zarathustra' zal hij de aanhangers van het bovenaardse
'Hinterweltler' noemen; sarcastisch is zijn parodie op het slotkoor van
Goethes Faust, waarin het'Vergangliche' als slechts een'Gleichnis' wordt
beschouwd. Bij hem kunnen we in omgekeerde zin lezen in een gedicht
An Goethe:3)

Das Unvergangliche
Ist nur dein Gleichnis!
Gott, der Verfangliche,
Ist Dichter-Erschleichnis ...

Het spreekt daarmee vanzelf, dat de godsdienst zwaar onder vuur wordt
genomen. Vanaf Die frohliche Wissenschaft tot en met Der Antichrist is
er een grate ontmaskering van de godsdienst, en dan vooral als maat-
schappelijke institutie. De kerk steunt op bedrog: "Glaube heisst nicht
wissen wollen was wahr ist"; dit wordt door de clerus in praktijk gebracht
omdat "ein Theologe, ein Priester, ein Papst mit jedem Satz den er sprich-
t, nicht nur irrt sondern lugt.n4) Voor de figuur van Jezus (met wie hij zich
zelfs wel identificeerde) had Nietzsche waardering, maar zeker niet voor
het latere christendom; hij drukte dit pregnant uit in de uitspraak: er was
maar een christen, en die stierf aan het kruis. Het godsbegrip als zodanig
had voor Nietzsche afgedaan: ook al laat hij door een idioot in Die froh-
liche Wissenschaft de dood van God melden,) de boodschap komt over
en wordt herhaald. Wij leven immers in een tijd dat het geloof in God
ongeloofwaardig is geworden; er zijn mensen, niet alleen ten tijde van
Nietzsche, maar zelfs nu nog, die dit nog niet hebben ontdekt. We moeten
daarbij bedenken, dat Nietzsche niet God aanvalt, maar constateert, dat
hij niet meer bestaat. Het is de vrolijke wetenschap tussen aanhalingste-
kens, die hij bezit en die hij min of meer gedwongen, tegen wil en dank
moet meedelen. Wij zijn volledig gedesorienteerd, wat niet zozeer het
gevolg is van de dood van God maar omgekeerd is de dood van God uit-
drukking en symbool van deze desorientatie. De afbraak betreft immers
niet alleen de godsdienst, maar onze gehele cultuur met alle
uitingsvormen. Een op de voorgrond tredend element daarvan is de tra-
ditionele (christelijke) moraal, to karakteriseren als 'slavenmoraal'. Alle
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moralen hebben altijd een bepaald doel gediend en fungeerden daarbij
als onderdrukkingsinstrument. De Griekse norm was: de eerste zijn, de
Perzische: de waarheid spreken, de joodse: vader en moeder eren, de
Duitse: trouw zijn; dit zijn voorbeelden van de 1001 doelen, waarop
moralen zijn gericht. Met de ontmaskering is ook het doel verdwenen. Te
constateren valt, dat moraal het eigenbelang dient, zowel het belang van
degene die de moraal oplegt, alsook, merkwaardig genoeg, het vermeende
belang van degene die aan de moraal gehoorzaamt. Om als groep sterk to
staan tegenover heersende figuren (met hun heersersmoraal) heeft de
groep een moraal van onderwerping gecreeerd, die vervolgens aan leiders
weer de kans bood om de groep to beheersen. Het christendom geeft alle
gelegenheid aan onderdrukkers om met behulp van een moraal van mede-
lijden en onderdanigheid hun slag to slaan. Ook elke andere bestaande
moraal is overigens verdacht en moet ontmaskerd worden met als cri-
terium de vraag naar het belang dat door de moraal gediend wordt.
Vervolgens dienen kennis en wetenschap eveneens ontdaan to worden van
hun objectief-neutrale status; ook zij berusten op belang en hebben
alleen de schijn dat ze zekerheid en waarheid verschaffen. Wat is
trouwens 'waarheid'? In maatschappelijke zin is waarheid niets anders
dan een onweerlegbare dwaling, en waarheid spreken is niet anders dan
'volgens een vaste conventie liegen'. Deze uitspraken wijzen er op, dat
Nietzsche wel degelijk een onderscheid tussen waarheid en leugen erkent,
maar dat in zijn ogen dat wat bij ons voor waarheid doorgaat, die naam
niet mag dragen. Ook hier wordt dus alles volkomen onzeker en twij-
felachtig. In feite is dus het tijdperk van een volkomen nihilisme
aangebroken, ook al zijn er maar weinigen die zich dit met Nietzsche
realiseren. Misschien tegen beter weten in probeert de huidige mensheid
zich nog aan moraal en wetenschap vast to klampen, maar het zijn de
laatste stuiptrekkingen van wat Nietzsche 'de laatste mens' noemt. In
Also sprach Zarathustra wordt er meewarig naar dat mensentype gekeken:
"Die Erde ist dann klein geworden, and auf ihr hiipft der letzte Mensch,
der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh;
der letzte Mensch lebt am langsten." En uit een paar volgende zinnen kan
wel blijken, hoezeer wij nu hiermee bedoeld zijn: "Ein wenig Gift ab and
zu, das macht angenehme Trdume, and viel Gift zuletzt, zu einem ange-
nehmen Sterben. [... j Man hat sein Lustchen fur den Tag and sein
Lustchen fur die Nacht; aber man ehrt die Gesundheit.n6)

Wie dit alles gewaarwordt, kan niet anders dan met en in onzekerheid
leven, of anders gezegd: degene die met Nietzsche een 'vrije geest' is,
weet, dat hij 'gevaarlijk' moet leven en hoogstens kan hopen op totaal
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in unerforschte Meere. Es gibt noch eine andere Welt zu entdecken - and
mehr als eine! Auf die Schi f fe, ihr Philosophen!'). Door het nihilisme
heen moet het mogelijk zijn nieuwe waarden en waarheden to scheppen.
Jenseits von Gut and Bose heeft als ondertitel: 'Vorspiel einer Philosophie
der Zukunft' en inderdaad begint Nietzsche to preluderen op een toe-
komstperspectief. In een geniale samenvatting van de geschiedenis van de
gehele westerse filosofie zoals die aan het einde van Gotzendl mmerung
wordt gegeven, wordt er een mogelijk uitzicht geboden met het oog op
Zarathustra: het grondthema is de 'ware wereld', dat zes fasen doormaakt:
de platoonse, waarin de wijze in de ware wereld leeft, de christelijke,
waarin de ware wereld aan de vrome wordt beloofd, de kantiaanse,
waarin slechts een imperatief overblijft, de positivistische, waarin de
ware wereld onbekend is geworden, het optreden van de vrije geest, door
wie de ware wereld wordt afgeschaft, en tenslotte de laatste fase waarin
met de ware wereld ook de schijnbare is afgeschaft, het punt waarop
Zarathustra begint.

Perspectief

Zo zijn we bij de tweede fase van Nietzsches denken gekomen en kunnen
we bekijken, hoe hij overtuigd is dat na alle kritiek en afbraak iets
nieuws opgebouwd kan worden. Met het verlies van alle waarden vindt
er een herwaardering, een 'Umwertung', plaats en worden nieuwe waar-
den geschapen. In 'Zarathustra' wordt het dualisme van het apollinische
en het dionysische opgeheven in een nieuwe eenheid. Het ideaal daarvan
is de 'Uebermensch', de synthese van wat eerst uiteenlag, maar dan
geprojecteerd in een verre toekomst als in een utopie.

In het beeld van de 'Uebermensch' onderkennen we een aantal nieuwe
waarden, waarvan de meest fundamentele is de 'Wille zur Macht'. We
moeten deze 'machtswil' niet misverstaan: het betreft hier niet de macht
die over anderen wordt uitgeoefend, het gnat om de macht over zichzelf
omdat de 'Uebermensch' zichzelf heeft 'overwonnen'. Het echte leven,
dat machtswil is, is ook "das, was sick immer selber fcberwinden muss."')
De 'Uebermensch' is niet aan iets of iemand onderworpen, maar handelt
uit zichzelf; hij gehoorzaamt niet aan normen, maar schept ze zelf. Hij
is zo onschuldig als een kind, zoals dit omschreven is in de passage'Von
den drei Verwandlungen'.9) Ook hier krijgen we een beeld van de cul-
tuurgeschiedenis in vogelvlucht, in drie fasen: de fase van het kameel,
dat zijn plicht doet als lastdrager, de fase van de leeuw, die zich vrijheid
verschaft en zich zelfs tegen de plicht verzet, en de fase van het kind:
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"Unschuld ist das Kind and Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus
sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen." In het
kind wordt zo de 'Uebermensch' gezien in diens onschuldig vanzelf-
sprekend leven.

Enkele nieuwe waarden worden door Nietzsche aangeduid, waarvan ik er
twee noem: 'Fernstenliebe' en 'schenkende Tugend'. De 'Fernstenliebe' is
het alternatief voor de christelijke naastenliefde en vanuit de kritiek
daarop to begrijpen: de naastenliefde is ontmaskerd omdat "der eine zum
Nachsten geht well er sich sucht, and der andere, weil er sich verlieren
mochte".10) 'Fernstenliebe' moeten we niet uitleggen als liefde voor verre
toekomstigen, zoals deze in verband met de huidige milieu-ethiek rele-
vant geworden is, want de 'Fernstenliebe' betreft iets heel anders,
namelijk het doorbreken van de nauwe cirkel waarbinnen de naasten-
liefde slechts van kracht is.

De'schenkende Tugend' is een duidelijk kenmerk van de' Uebermensch',
omdat er bij hem immers sprake is van het vanzelf overdragen van goed
op anderen, zonder dat daartoe een verplichting bestaat. De 'Ueber-
mensch' stroomt over en daardoor wordt zijn omgeving vervuld van het
goede. "Ungemein ist die hochste Tugend and unnutzlich, leuchtend ist sie
and mild im Glanze: eine schenkende Tugend ist die hochste Tugend."")
Er zou een misverstand kunnen rijzen, indien men meent, dat de'Ueber-
mensch' het einde of zelfs het doel zou zijn van een evolutieproces.
Nietzsche heeft hiertoe wet enige aanleiding gegeven door aan het begin
van zijn Also sprach Zarathustra de ontwikkeling van aap naar mens met
die van mens naar Uebermensch to vergelijken. De gedachte dat het om
een hoger mensentype zou gaan, wordt door Nietzsche resoluut van de
hand gewezen. In 'Ecce Homo' schrijft hij, dat men ten onrechte de
'Uebermensch' opgevat heeft als een "Typ hochster Wohlgeratenheit, im
Gegensatz zu 'modernen' Menschen, zu Christen and anderen Nihilisten";
naief, "mit voller Unschuld" begreep men hem als een idealistisch type
van "einer hoheren Art Mensch, halb 'Heiliger', halb 'Genie [...] Andres
gelehrtes Hornvieh hat mich seinethalben des Darwinismus verdl chtigt
[... J" zelfs de heroencultus van de 'valsemunter' Carlyle is erin
herkend.12 Als aanvulling op de Uebermensch-gedachte moeten we
namelijk een andere fundamentele visie van Nietzsche naar voren halen:
de leer van de 'ewige Wiederkehr'.

De eeuwige terugkeer wordt door Nietzsche zeer plastisch en concreet
beschreven: alles wat nu, op dit moment gebeurt zal over een x-aantal
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jaren exact worden herhaald, en dat niet een keer, maar ontelbare keren.
Straks zit en staat u hier met zijn allen weer net zo om mijn lezing over
Nietzsche aan to horen. Bovendien waren we hier al eerder bij elkaar,
hoewel we dat ons merkwaardig genoeg niet herinneren. Welke conse-
quenties heeft deze visie nu op ons leven van nu? Het zou kunnen
betekenen, dat alles, wat we doen, geheel zinloos is, omdat het al gedaan
is en weer gedaan gaat worden zonder dat wij er iets aan veranderen.
Omgekeerd zou het ook kunnen betekenen, dat we juist zeer zorgvuldig
moeten handelen, omdat ons leven van nu zich steeds weer zal herhalen.
Zo werken wij zelf aktief mee aan dit kosmisch proces. Ik geloof niet,
dat een van beide mogelijkheden is bedoeld. Het gnat vooral om het
onmogelijk en dus zinloos verklaren van vooruitgang in evolutionaire zin.
Wij zouden ons buiten het tijdsproces moeten plaatsen en volledig in het
nu opgaan. Het nu, ons leven, deze aarde, zijn het die gelden, niet een of
ander doel in nabije of verre toekomst. Het geluk ligt in het ogenblik, de
lust is eeuwig. In geluk en lust plaatsen we ons buiten de tijd, "denn alle
Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit.n13) Hiermee zijn we terug bij
de eerdere boodschap die we van Nietzsche hebben gekregen, namelijk
dat wij de aarde trouw moeten blijven.

4

15



Noten

1. Werke. K. Schlechta (ed.) 1960, Miinchen, II, tweede druk. p. 372. Naar deze
editie wordt in het vervolg geciteerd.

2. III. p. 634.

3. II. p. 261 (het eerste van de 'Lieder des Prinzen Vogelfrei' in Die frohliche
Wissenschaft).

4. Citaten uit Der Antichrist, resp 52 en 38, II. p. 1218 en 1199.

5. In het aforisme 125, 'Der toile Mensch', II. p. 126-128.

6. 11. p. 284.

7. II. p. 166.

8. II. p. 371.

9. II. p. 293/294.

10. II p. 325.

11. 11. p. 336.

12. 11. p. 1100/1.

13. II. p. 473.
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Edmund Husserl en de fenomenologie
KJ. Schuhmann

Inleiding

Terwijl de Duitse filosofie in het begin van de negentiende eeuw
grootse en alomvattende begripsmatige stelses produceerde, komt in de
tweede helft van de eeuw een reactie op gang. Mede onder invloed van
de snelle ontwikkelingen in de natuurwetenschappen ruimt de abstrac-
te speculatie over grote, holle termen als 'het zijn' of 'het absolute' het
veld. Hiervoor in de plaats komt ervaringsgebonden onderzoek van
overzichtelijke en juist daarom ook oplosbare detailproblemen. Men
ging ervan uit dat zo de diversiteit van arbitrair aandoende gedachten-
stelses verlaten kon worden ten gunste van een streng wetenschappe-
lijke filosofie. Het feit dat in het verleden iedere denker er zijn eigen
opvattingen over de wereld op na hield, wordt juist gezien als het
bewijs van de onwetenschappelijkheid van de oude filosofie. Stel je
maar eens een natuurkunde voor waarin iedere fysicus er trots op zou
zijn dat hij zijn hoogst individuele denkbeelden heeft ontwikkeld!
Welnu, in de wetenschap zijn omvattende theorieen steeds het resultaat
van daaraan voorafgaand speurwerk waarop deze theorieen steunen.
Aan de kosmologische theorieen van de astronomie gnat de astrono-
mische observatie vooraf, aan de fysiologische theorieen de anato-
mische observatie en aan de geologie de geografische. Geldige theo-
rieen zijn dus niet mogelijk zonder een voorafgaande nauwkeurige
beschrijving van de gegeven feiten. Precisie, analyse, descriptie,
respect voor wat zich voordoet en gegeven is, zijn dan ook de metho-
dische leuzen in de kringen die definitief een echt wetenschappelijke
filosofie willen vestigen.

Husserl (1859-1938) is van huis uit wiskundige. Veel waardering voor
de filosofie heeft hij dan ook niet. Kort na zijn promotie to Wenen
komt hij min of meer bi j toeval terecht in de colleges van de filosoof
Franz Brentano. Deze weet hem ervan to overtuigen dat de filosofie
net zo goed een serieuze wetenschap kan zijn als de wiskunde.
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Brentano had al bij zijn benoeming tot universitair docent in het
openbaar de stelling verdedigd dat de filosofie precies dezelfde
methode moet gebruiken als de natuurwetenschap: in beide gevallen
moet men uitgaan van nauwkeurige analyses en beschrijvingen van de
feiten. Terwijl nu de natuurwetenschap zich volgens Brentano bezig-
houdt met de verschijnselen van de wereld buiten ons, is de filosofie
gericht op de innerlijke wereld van het bewustzijn. M.a.w.: filosofie is
in feite psychologie. Net als alle andere wetenschappen is echter ook
de psychologie tweeledig van aard: de experimentele psychologie
onderzoekt de causale verbanden tussen de psychische verschijnselen,
to weten de acten van denken, voorstellen, voelen etc. Deze wordt
gefundeerd door een daaraan voorafgaande beschri jvende of analy-
tische psychologie die probeert vast to stellen wat kenmerkend is voor
acten als denken, willen etc. De filosofie, die zich natuurlijk tot
het fundamentele bewustzijnsonderzoek beperkt is dus meer bepaald
descriptieve psychologie. De eerste taak van een dergelijke psychologie
is de afbakening van haar onderzoeksterrein tegenover de natuur-
wetenschap. Brentano komt hier tot de conclusie dat alle psychische
verschijnselen, in tegenstelling tot de fysische fenomenen, 'intentio-
neel' zijn. Met deze term bedoelt hij dat alle psychische acten ergens
op gericht zijn, ze hebben een object of 'intenderen' iets. In ieder
voorstellen wordt lets voorgesteld, in ieder willen lets gewild en in
ieder voelen lets gevoeld. Deze gerichtheid op iets is essentieel en ken-
merkend voor alle psychische verschijnselen.

Betekenissen

Husserl neemt van zijn leermeester deze bepaling van het psychische
over. Maar hij komt al gauw in de problemen waar het zijn eigen vak,
de wiskunde, betreft. Indien je enerzijds de fysische verschijnselen
van de natuurkunde hebt en aan de andere kant de psychische ver-
schijnselen van de filosofie respectievelijk de psychologie: waar horen
dan de getallen thuis? Wiskundige vergelijkingen zijn natuurlijk geen
fysische objecten. Maar het zijn evenmin vergelijkende denkacten,
want deze acten ontstaan en vergaan immers op een bepaald moment,
terwijl dit niet opgaat voor de waarheid dat twee plus twee vier is.
Husserls conclusie is dat getallen idealiteiten zijn. Hij ziet overigens al
gauw dat er daarnaast ook nog andere idealiteiten bestaan. De beteke-
nissen van uitdrukkingen en woorden zijn hiervan het meest opmerke-
lijke voorbeeld. De betekenis van een woord is niet het ding dat daar-
mee wordt aangeduid, want anders zouden de betekenissen met de

18

i rT



dingen verdwijnen. Maar de betekenis is ook niet de act waarin de
betekenis gedacht wordt. Mijn denkact is immers individueel, terwijl
de betekenis van de term strikt algemeen en voor iedereen hetzelfde is.
Husserl lost het vraagstuk van wat de idealiteit van een betekenis of
getal eigenlijk inhoudt dan ook op door to opereren met de noties van
het algemene en het individuele. Een betekenis of getal is volgens hem
een 'species' of soort waarvan de betrokken denkacten de individuele
realisaties zijn. Verschillende personen kunnen naar believen vele
keren hetzelfde denken, voorstellen of willen. 'Hetzelfde' betekent in
dit verband zeker niet hetzelfde fysische object. Getallen zijn immers
geen dingen in de natuur. 'Hetzelfde' kan ook niet dezelfde act zijn,
want jouw act is niet de mijne. Wat zij gemeenschappelijk hebben, wat
in al die acten hetzelfde is, is dat deze acten van dezelfde soort zijn:
zij zijn identiek wat hun species betreft. Zo is ook de diersoort
(species) 'leeuw' niet een afzonderlijke entiteit naast al de leeuwen die
op de wereld rondlopen, maar evenmin een van deze leeuwen zelf: de
species is wat alle leeuwen gemeenschappelijk hebben of waarin zij
identiek zijn.

Deze betekenistheorie ontwikkelt Husserl rond de eeuwwisseling in
zi jn Logische Untersuchungen (1900/1901). De logica houdt zich vol-
gens Husserl inderdaad met betekenissen bezig. De logische waarheid
dat, indien A B is en B C, dan ook A C is, is niet (zoals de dingen in
de natuur) beperkt tot een plek in de ruimte of (zoals de psychische
acten) in de tijd. Het gaat hier om universele wetmatigheden van ieder
denken. Dit betekent dat de drager van dit soort logische wetten dan
ook slechts het echt algemene in het denken kan zijn. Welnu, dit
algemene element wordt gevormd door de betekenissen, opgevat als
species.

Daarmee ligt de verhouding tussen denkact en betekenis vast: iedere
act is een instantie, een voorbeeld of een individu van een species. Hoe
zit het nu met de verhouding tussen betekenissen en fysische dingen?
De betekenis van een woord of van een hele uitspraak kan op iets in
de wereld slaan, maar dit is niet per se noodzakelijk. Of aan mijn
uitspraak 'daar staat een boom' al dan niet iets in de realiteit beant-
woordt, verandert helemaal niets aan de betekenis ervan. Het maakt
voor betekenissen niets uit of er in de werkelijkheid iets mee corre-
spondeert of niet.

19



Dit heeft volgens Husserl de consequentie dat een act, die volgens
Brentano's intentionaliteitsbeginsel op iets gericht moet zijn, daarom
nog geen revel voorwerp nodig heeft. Als ik aan de god Jupiter denk,
is dit mijn individuele nadenken over Jupiter. Jupiter echter bestaat
niet en heeft ook nooit bestaan. Het enige dat in dit geval bestaat, is
mijn denken, en wel als zodanig dat het gericht is op de god Jupiter.
Die gerichtheid of intentie is aanwezig en revel, maar niet de god die
daarmee bedoeld wordt. Het is net als bij het boogschieten. Je mikt
een bepaalde kant op, en daarmee is als vanzelf een doelwit vastgelegd.
Dit betekent echter niet dat op die plek ook echt een voorwerp hoeft
to staan. Wij kunnen zelfs met z'n allen onze pijlen naar hetzelfde punt
richten zonder dat daar iets aanwezig hoeft to zijn. In die zin kunnen
wij ook met z'n allen over de god Jupiter praten en het er gezamenlijk
over eens zijn dat hij de Romeinse oppergod is, zoals we anderzijds
ook de uitspraak 'Jupiter is een Assyrische god' gezamenlijk als on-
waar kunnen verwerpen. Dit kan allemaal zonder dat er ergens in de
wereld, ook niet in ons hoofd, een god Jupiter bestaat. Op dezelfde
manier kunnen we na onderlinge afspraak over het doel van onze
schietoefening ook zeggen dat de uitspraak 'het doel ligt honderd
meter verderop' waar is, en de uitspraak dat het vijftig meter verderop
zou liggen, onwaar. Het enige wat telt is onze intentie. Als het onze
intentie is een bepaald punt als doel to beschouwen, dan ligt het per
definitie daar en nergens anders.

Nu is het echter zo dat er in sommige gevallen ook werkelijk iets aan
onze intentie beantwoordt, of althans dat het de bedoeling is dat er iets
aan beantwoordt. We kunnen een en dezelfde tafel fingeren, maar ook
waarnemen. Het verschil zit hem daarin dat de gefingeerde tafel niet
geacht wordt ook werkelijk to bestaan, de waargenomen tafel daaren-
tegen wel. Als die niet blijkt to bestaan, spreken we niet langer van
onze waarneming ervan, maar van een illusie. Het verschil tussen
beiden duidt Husserl aan met de term 'vulling'. Er is sprake van waar-
neming als de intentie niet leeg blijft, maar als hij als het ware in
vervulling gaat of gevuld wordt door het bijpassende object; als de
intentie dus inderdaad ergens op slaat of raak is.

Voordat ik hier nader op in ga, een korte opmerking over de algemene
signatuur van Husserls filosofie. Zijn leven lang is Husserl zijn denken
'fenomenologie' blijven noemen, d.w.z. de leer van de fenomenen of
verschijnselen. Waarom? Welnu, een verschijnsel is, heel triviaal ge-
zegd, iets dat verschijnt. Dit 'iets' is in dit verband echter niet zo
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belangrijk als het op het eerste gezicht wel lijkt. Zo'n iets zou best
kunnen zijn wat het is, om het even of het bovendien ook nog ver-
schijnt. Van verschijnselen kan daarentegen slechts sprake zijn, voor-
zover de zaak in kwestie aan iemand verschijnt of zich voordoet. En
dit 'aan iemand' betekent, dat iets slechts verschijnt voorzover het in
iemands bewustzijn is opgenomen. De uitspraak 'iets verschijnt' houdt
in dat er een act is die daarop gericht is. 'Er zijn verschijnselen of
fenomenen' is dus gelijk aan 'er zijn intenderende acten'. Welnu, alles
waarover we het zinvol kunnen hebben moet ofwel zich direct voor-
doen ofwel op de een of andere manier met de gegeven verschijnselen
verbonden zijn. lets waarvan we helemaal niets weten (zelfs niet, dat
we er niets van weten), waarop dus op geen enkele wijze intenderende
acten gericht zijn, kunnen we niet denken of voorstellen, en evenmin
kunnen we er over spreken. De onmisbare basis van al onze kennis is
dus in ieder geval het verschijnen. Anders gezegd: het fundament van
al ons weten is een intenderend bewustzijn. De leer van de verschijn-
selen, de fenomenologie, is daarmee de basiswetenschap uberhaupt.
Verder valt hieruit of to leiden dat de fenomenologie bewustzijns-
wetenschap is. Wat dat betreft, neemt Husserl Brentano's bepaling van
de filosofie als psychologie over. Het verschil ligt echter daarin, dat
Brentano's psychologie de natuurwetenschap naast zich heeft staan,
terwijl de fenomenologie van Husserl ook de basis of het fundament
van de natuurwetenschap wil zijn. Dit vloeit voort uit het radicaal
subjectieve standpunt van Husserls fenomenologie. De werkelijkheid
buiten het bewustzijn - en daarmee pakken we de draad weer op -
wordt door Husserl niet gedefinieerd als bijvoorbeeld datgene wat aan
fysische wetmatigheden onderworpen is, maar als vervulling van in-
tenties. Husserl definieert het begrip werkelijkheid dus in relatie tot
bewustzijnsacten.

De waarneming

Wanner we de vervulling van intentionele acten nader beschouwen,
kunnen we met een singuliere vervulling geen genoegen nemen. Als ik
een ziens-act voltrek waarvan het de betekenis of bedoeling is, het
zien-van-deze-stoel to zijn, en ik zie hier daadwerkelijk een stoel
staan, dan is de kous daarmee nog niet af. Want het zou net zo goed
een illusie kunnen zijn. Zekerheid dat dit werkelijk een stoel is, heb ik
pas dan als het voorwerp van de momentane act het ook toelaat om van
een andere kant bekeken to worden of als het mogelijk is er bepaalde
dingen mee to doen, zoals erop gaan zitten, het vast to pakken en to
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verplaatsen etc. In fenomenologische termen gesteld: een ding is slechts
werkelijk naarmate het zich niet alleen aandient in een bepaalde act,
maar ook andere erop gerichte acten toestaat en ons daartoe zelfs uit-
nodigt. Bovendien moet er een bepaalde continuiteit en coherentie be-
staan tussen al die acten. Een werkelijk ding dat in een bepaalde act
gegeven is, geeft daarmee al een soort voorschrift of instructie van hoe
het verder kan en moet. Immers, een ding zien betekent slechts een
bepaalde karat van het ding zien. Maar dit houdt zonder meer in dat er
ook nog heel wat andere kanten aan vastzitten die men in principe een
voor een in ogenschouw kan nemen, naarmate men in een continue
beweging zijn gegeven standpunt verlaat en andere standpunten in-
neemt. Indien die continue reeks van ziensacten afbreekt, zeggen we,
dat het toch niet datgene was waar we het voor hielden - het was een
illusie of iets anders dan wij dachten.

Aan deze vaststelling verbindt Husserl in zijn in 1913 gepubliceerde
werk Ideen I een aantal zwaarwegende consequenties. Ten eerste wordt
het duidelijk dat de werkelijkheid van iets niet als het ware in een
oogopslag waarneembaar is. De pretentie van de waarneming, om ons
in een enkele act het werkelijke ding to laten aanschouwen, is niet
waar to maken. Werkelijkheid betekent veeleer coherente waarneem-
baarheid, en houdt daarmee een verwijzing in naar waarnemingsmoge-
lijkheden buiten de feitelijk gegeven waarneming. Dit betekent ten
tweede dat geen enkele waarnemingsact de werkelijkheid van enig
ding absoluut kan garanderen. Van werkelijkheid kan slechts sprake
zijn in voorwaardelijke zin: iets is werkelijk zolang en voorzover de
aanname van zijn werkelijk bestaan niet ontkracht wordt door andere
waarnemingen die met de daaraan voorafgaande acten strijdig zijn.
M.a.w.: iets is werkelijk voorzover onze ervaring aantoont dat de
betrokken waarneming to rijmen valt met andere waarnemingen. Daar-
bij horen overigens ook de waarnemingen van andere dingen. Alle
dingen staan immers met elkaar in onderling verband en beinvloeden
elkaar. Enerzijds kunnen we nu zeggen: we hebben geen zekerheid
omtrent enig ding in de wereld, maar wel omtrent de wereld als geheel
waarin alle dingen ingebed zijn. Anderzijds zouden we net zo goed
kunnen beweren dat de wereld, die niets anders is dan de totaliteit van
de dingen, ons geen absoluut houvast wat betreft haar werkelijkheid
biedt. In ieder geval moeten wij dus accepteren dat absolute werke-
lijkheid voor de dingen in de wereld niet is weggelegd. De kans, hoe
denkbeeldig klein die ook moge zijn, dat er in de toekomst ooit een act
zou optreden die al het voorafgaande ontkracht en nietig verklaart, is
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nooit volkomen uitgesloten. De wereld kan dan ook niet het uitgangs-
punt zijn van een filosofie die exact en onbetwijfelbaar wil zijn. Dit is
trouwens ook de reden waarom Husserl niet de wereld, maar het be-
wustzijn naar voren schuift als de grondslag van de filosofie; anders
gezegd: waarom hij niet ontoloog is, maar fenomenoloog.

Verder kunnen we nu inzien dat dingmatige werkelijkheid niets anders
is dan transcendentie tegenover een daarop gerichte act. Dit is in ze-
kere zin al de opvatting van het alledaagse of voor-fenomenologische
bewustzijn. Als ik een huis zie, kan ik zeggen dat het huis in dit zien
aanwezig is, precies voorzover het gnat om niet zomaar een zien, maar
een zien-van-dit-huis. Dit betekent echter niet dat het huis in kwestie
een onderdeel van mijn zien zou zijn, zodat het met dit zien zou ont-
staan, en ophouden to bestaan. Dit is ook de opvatting van Husserl. Hij
geeft er echter een heel bepaalde draai aan. De transcendentie van het
huis tegenover mijn waarnemende act betekent niet dat ik hier sta met
mijn bewustzijnsacten, terwijl buiten mij de objectieve wereld zijn
gang gnat. Neen, de objectiviteit van de wereld is niets anders dan de
mogelijkheid, om mijn gegeven waarnemingsact to transcenderen naar
andere waarnemingsacten toe waarin hetzelfde voorwerp onder een
ander gezichtspunt verschijnt. De werkelijkheid van het object houdt
in dat er systeem en samenhang zit in mijn waarnemingen, dat de
waarneming geen bokkesprongen maakt, maar een inherente redelijk-
heid vertoont. De waarneming wordt geleid door een zekere ordening
of wetmatigheid. Dit en niets anders dienen we to verstaan onder de
transcendentie van de fysische dingen in de wereld.

Subjectiviteit en intersubjectiviteit

Primair zijn dus in ieder geval de bewustzijnsacten. Bij de term act
hoeft men overigens niet noodzakelijkerwijs to denken aan actie of
activiteit. Act is bij Husserl een neutrale term. Alles wat ik onderga,
wat zich op een of andere manier aan mij voordoet, is een act. De ge-
dachte aan creativiteit speelt hierbij geen rol. Verder moet men erop
letten dat de hierboven gehanteerde uitdrukkingen als 'een act' of
'meerdere acten' niet in de mathematische betekenis van eenheid en
veelheid begrepen mogen worden. Het is zeker zo dat als ik eerst naar
het huis kijk en dan naar de boom ernaast, er sprake is van twee acten.
Een huis is niet een boom en het huis-zien niet het boom-zien. Maar
er is een zone van onduidelijkheid in de overgang van het kijken naar
het huis naar het kijken naar de boom. Er is niet echt sprake van twee
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acten in die zin dat ik met de ene act stop, en pas daarna aan de
andere begin. Het is meer zo dat beide in elkaar overlopen, en slechts
in bepaalde centrale segmenten mag ik zeggen 'nu zie ik de boom' of
nu zie ik het huffs'. Dit betekent dat acten geen scherp omlijnd profiel
hebben, maar in elkaar overvioeien. Er is in feite maar een coherente
massa van fenomenen of gebeurtenissen in het bewustzijn. Er is sprake
van een onafgebroken verloop van acten die samen een enkel bewust-
zijn constitueren. Acten zwerven niet vrij en afzonderlijk rond, maar
zitten aan elkaar vast en vormen een eenheid - de eenheid van een be-
wustzijn. Tot dit individuele bewustzijn behoren alle acten die in el-
kaar overlopen of een dergelijke continue eenheid vormen. Welnu, de
eenheid van al die acten ligt volgens Husserl in hun continue tijds-
opeenvolging. Acten die op deze manier op elkaar aansluiten, makers
samen een individueel ik uit en constitueren de identiteit van dit ik.
Acten volgen elkaar op in een continu tijdsverloop en vormen een
eenheid', betekent dus niets anders dan dat ze de structuur hebben van
een ik zie, ik denk, ik voel, enz.

In zijn in 1931 in Franse vertaling gepubliceerde Meditations Carte-
siennes gaat Husserl nader op dit punt in. Het bewustzijn heeft steeds
weer verschillende inhouden, niet alleen in die zin dat er nu een wils-
act en vervolgens een denkact wordt voltrokken, maar ook in die zin
dat de ene act op dit gericht is en de andere op dat. Toch hebben ze
alle dezelfde vorm, nl. die van een continu verloop in de tijd met
de vaste structuur van verleden, heden en toekomst. Wat dat betreft
vergelijkt Husserl het bewustzijn graag met een rivier die eveneens
continu een bepaalde kant op stroomt. Het verschil tussen de rivier en
het bewustzijn zit hem echter daarin, dat bij de rivier de watermassa
als geheel verder wordt getransporteerd en tenslotte geheel en al in zee
terecht komt, terwijl in het bewustzijn altijd iets over blijft van wat er
ooit in aanwezig was. Het nu verdwijnt niet in het niets zonder enig
spoor achter to laten, maar wordt steeds op de een of andere manier
gesedimenteerd', zoals Husserl het met een geologische term graag
uitdrukt. De nu aanwezige en vervolgens wegglijdende acten worden
op een bepaalde manier bijgehouden. Iedere act is, in Husserls termi-
nologie, via 'retentie' met de daaraan voorafgaande acten verbonden,
en het is die retentie die steeds verder wegzakt en als geheugen gesedi-
menteerd wordt, waardoor in laatste instantie de eenheid van het be-
wustzijn tot stand komt. Als ik nu naar de stoel kijk en er zo dadelijk
weer naar kijk, doe ik niet zonder meer tweemaal hetzelfde. Als ik zeg
twee en twee is vier', dan verschilt de eerste twee in niets van de
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tweede twee. Maar als ik nu naar de stoel kijk, kijk ik er voor het
eerst naar, en als ik het straks weer doe, kijk ik ernaar, nadat ik dit al
eens gedaan had. Dit uit zich ook in een ander verschil tussen beide
waarnemingen. Als iemand me zegt: 'kijk, daar staat een stoel', weet ik
veel minder wat ik precies to zien krijg als ik ernaar kijk, dan wan-
neer ik er al eens eerder naar heb gekeken.

Gesedimenteerde ervaringen bouwen dus een traditie op die een ver-
wachtingspatroon schept voor toekomstige acten. Hoe meer ervaring
we al geaccumuleerd hebben, hoe meer toekomstige acten inhoudelijk
voorbepaald zijn. Compleet leeg is de horizon van onze verwachtingen
echter nooit. Volgens het bovengenoemde intentionaliteitsbeginsel is
het bewustzijn altijd bewustzijn van lets. Dit houdt in dat toekomstige
ervaringen onze tradities weliswaar kunnen herwaarderen en herbe-
palen, maar ook dat ze deze niet helemaal ongedaan kunnen maken.
Hoe volslagen nieuw een object ook zou kunnen zijn: we weten toch
altijd dat het lets (en niet bijvoorbeeld niets) zal zijn. Onvertrouwd
zijn met dingen is volgens Husserl dan ook slechts mogelijk binnen een
horizon van principiele vertrouwdheid. Als het ongewone, het verras-
sende of vreemde op geen enkele manier bi j het oude en bekende zou
aansluiten, dan zou het niet tegen die achtergrond bekeken en in ver-
gelijking ermee als wezenlijk nieuw ervaren kunnen worden.

We hebben al gezegd dat het geheel van in de tijd aaneengesloten acten
de eenheid van een ik vormt. Hieraan kunnen we nu toevoegen dat het
ik door zijn geschiedenis van acten en ervaringen omgevormd wordt
tot persoon. De ene ik verschilt niet van de andere. Mijn stroom van
ervaringen heeft evenzeer de ik-vorm als die van een ander. Maar als
personen zijn we allemaal verschillend. Mijn levensloop heeft mij
anders laten worden dan anderen. De ervaring die ik meebreng of de
geschiedenis die ik op dit ogenblik al achter de rug heb, geeft mi j
bijvoorbeeld een inhoudelijk meer bepaalde toegang tot het denken
van Husserl dan iemand die nog nooit van hem gehoord heeft.

Met deze opmerkingen lopen we echter al vooruit op het vraagstuk van
de intersubjectiviteit. Immers, zijn er fiberhaupt andere subjecten dan
mijn individuele ik? Een ander ik zou een geheel van acten moeten
zijn die niet in de eenheid van mijn ik opgenomen kunnen worden,
die er niet bij aansluiten en daartegenover dus transcendent zijn. Twee
vormen van transcendentie zijn wij intussen al tegengekomen. Ener-
zijds is dat de transcendentie van de dingen in de wereld. Dit is echter
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geen absolute transcendentie, maar houdt slechts in dat de singuliere
waarnemingen die op die dingen gericht zijn, het ding niet in zijn
geheel, maar slechts vanuit een bepaald perspectief to zien geven.
Andere waarnemingsacten zijn daarmee niet uitgesloten, want door de
gegeven act zelf wordt er als het ware naar verwezen als naar andere
waarnemingsmogelijkheden. Verder is er de transcendentie van mijn
eigen acten tegenover elkaar. De waarnemingsact van gisteren is niet
dezelfde als die van vandaag; hij bevindt zich daarbuiten. Echter, ook
dit is niet een absolute transcendentie, want deze act is juist als zijnde
die van gisteren gerelateerd aan die van vandaag. Het ik daarentegen
als het geheel van mijn vroegere, tegenwoordige en toekomstige acten
is een absolute en in zich besloten eenheid. Een ander bewustzijn is nu
juist gekenmerkt door het feit dat het hier zonder meer buiten staat,
d.w.z. door het gegeven dat ik er op geen enkele manier in kan kijken.
De acten van elk individu zijn alleen voor de betrokken persoon zelf
direct toegankelijk. Hoe vinden wij dan een toegang tot de ander?
Volgens Husserl is dit alleen mogelijk doordat wij allemaal in de voor
iedereen toegankelijke wereld van dingen aanwezig zijn, doordat we
dus daarin belichaamd zijn. Net als wij de betekenis van oordelen die
wij in onze geest concipieren slechts kunnen mededelen door gebruik
to maken van de fysische klank van het woord, zijn ons ook de psy-
chische acten van de ander slechts op indirecte wijze gegeven, name-
lijk doordat deze acten op de een of andere manier dankzij ons
lichamelijk bestaan tot uiting kunnen worden gebracht. Het lichaam
van de ander is present of aanwezig, zijn bewustzijn wordt daarin
slechts 'geappresenteerd', d.w.z. is daarin mede aanwezig. Op dezelfde
manier ben ik trouwens ook voor de ander aanwezig. Maar terwijl ik
altijd 'hier' ben, is de ander altijd 'daar'. De ander is dus 'ik in het
daar'. Zelfs als, zoals in het geval van Robinson op zijn eiland, de
ander niet altijd feitelijk binnen mijn waarnemingsveld aanwezig is,
blijft de ander toch altijd mede constitutief voor de waarneming van
dingen. Immers, bij nader inzien blijkt dat het objectieve bestaan van
dingen niet slechts inhoudt (wat we tot nu uitsluitend naar voren heb-
ben gebracht) dat de dingen transcendent zijn aan al mijn individuele
waarnemingsacten. Het betekent net zo goed dat zij in principe ook
voor ieder ander toegankelijk zijn. 'Hier staat werkelijk een stoel'
betekent niet alleen: 'ik kan er omheenlopen en zie dan hetzelfde
voorwerp vanuit een ander perspectief, maar ook: 'iedereen die mijn
plaats zou innemen, zou er eveneens omheen kunnen lopen en in al die
gevallen hetzelfde zien als W. Objectiviteit in stricte zin is dus niets
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anders dan de tegenhanger van een gemeenschap van subjecten waar in
principe iedereen bij hoort.

Leefwereld en geschiedenis

Husserls fenomenologie is naar eigen zeggen idealistisch omdat volgens
hem de wereld geen absoluut en onafhankelijk bestaan bezit, maar
verwijst naar een welbepaalde ordening van acten die in principe door
ieder subject voltrokken kunnen worden. Slechts in en dankzij een
vaste structuur van onze waarneming (die voorkomt dat we niet op
ieder willekeurig moment een willekeurige chaotische waarneming
hebben) kunnen we zeggen dat er een wereld bestaat. De acten ont-
wikkelen zich continu uit elkaar, en alles wat aan een act voorafgaat is
de bron voor wat eruit voortvloeit. In die zin is de ordening van de
acten intern en immanent aan het bewustzijn. Het enig ware absolute
is dus het subject als de eenheid van zijn acten; meer nog is het de
hele intersubjectieve gemeenschap van zich ontwikkelende subjecten.
Juist daarom moet aan het correlaat van de intersubjectief voltrokken
ervaringsacten zonder meer objectiviteit toegekend worden.

Wat hier met objectiviteit bedoeld wordt, heeft Husserl in zijn laatste
werk Die Krisis der europkischen Wissenschaften (1936) nader onder-
zocht. Wi j zijn al gauw geneigd alleen de voorwerpen van de natuur-
wetenschap als de enige echte objecten to beschouwen. Objectieve
betekenis kennen we juist niet toe aan onze subjectieve ervaringsacten,
maar in plaats daarvan aan de uitspraken van de wetenschap - het
liefst aan de wetenschap voorzover die meetbare of kwantificeerbare
gegevens oplevert. Geen huis-, tuin- en keukenobjecten, maar tril-
lingen, stralingen, atomen of subeenheden ervan zijn de laatste bouw-
stenen van de objectieve realiteit. Volgens Husserl wordt in deze op-
vatting over het hoofd gezien dat alle wetenschappelijke begrippen en
objectiveringen het resultaat zijn van een bewerking van de alledaagse
ervaringswereld. Wetenschappelijke begrippen gaan, hetzij onmiddel-
lijk, hetzij via een hele reeks van bemiddelingen, in laatste instantie
terug op deze 'leefwereld', zoals Husserl haar noemt. De objectiviteit
van de natuurwetenschap staat of valt met die van de leefwereld. Als
men deze ontstaansgeschiedenis van de wetenschap uit het oog verliest,
vervaagt ook de rol die de wetenschap zou moeten spelen in het leven
van alledag. De wetenschap wordt verabsoluteerd, en in plaats van een
instrument ter vergroting van het menselijke levensgeluk to zijn,
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ontaardt zij in een nietszeggende technocratie die ons boven het hoofd
dreigt to groeien.

Dit is precies de ontwikkeling die de wetenschap volgens Husserl in de
moderne tijd heeft doorgemaakt. Daarom heeft hij het ook over een
crisis van de wetenschappen. Op het eerste gezicht lijkt Husserls dia-
gnose onzinnig. De wetenschap beschikt over een corpus van onbetwij-
felbare kennis waarop generatie na generatie voortbouwt in een
gestage, grensverleggende vooruitgang. Verder laat het succes van de
wetenschap zich aflezen aan de technische toepasbaarheid van weten-
schappelijke kennis op alle gebieden en in de daardoor bereikte
ongekende welvaart in de landen die hun cultuur laten bepalen door
een hoge waardering van de wetenschap. Omdat de wetenschap histo-
risch in Europa is ontstaan, noemt Husserl een door wetenschap en
techniek bepaalde cultuur een Europese cultuur. Het succes van de
wetenschap kan men dan ook opmaken uit het feit dat alle overige
culturen op onze planeet zich zijn gaan europeaniseren. De overwin-
ning van de Europese cultuur is niet to stuiten. Als er in dit hele
proces iets is dat zich in een crisis bevindt, dan lijkt het dus niet
zozeer de wetenschap to zijn, maar erder de filosofie die er immers
nog steeds niet in is geslaagd het peil van exactheid en wetenschap-
pelijke betrouwbaarheid to bereiken waarop de wetenschappen kunnen
bogen.

Husserl stelt nu ten eerste, dat de crisis waar hij het over heeft, niets
to maken heeft met details binnen de wetenschap, maar met de funde-
ring van de wetenschap in de menselijke leefwereld. Verder zegt hij,
dat deze crisis een geheel vormt met die van de onwetenschappelijke
filosofie. De wetenschap heeft bij het grote publiek veel krediet en
geloofwaardigheid verspeeld juist door het feit dat het wetenschaps-
bedrijf zijn eigen interne stuwkracht en onderzoeksontwikkeling volgt
en alle vragen naar zin of waarde van het menselijke bestaan volkomen
links last liggen als zijnde onwetenschappelijk. Naar eigen zeggen
heeft de wetenschap niets van doen met de fundamentele vragen m.b.t.
ons geluk en de zinvolheid van het leven. Het daardoor ontstane
vacuum wordt zo maar al to gretig gevuld door irrationele en mystieke
stromingen die de wetenschap in het beste geval als irrelevant en in het
slechtste zelfs als bedreigend en verwerpelijk bestempelen.

Ook al stelt Husserl het falen van het oude rationalisme van de weten-
schap vast, daarom wil hij echter nog niet toegeven aan een of andere
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vorm van irrationalisme dat zich door gevoelens laat meeslepen en
bijvoorbeeld de rationele oplossing van de conflicten waarvoor de
geschiedenis ons plaatst, zonder meer van de hand wijst. Husserl pleit
in tegendeel voor een soort superrationalisme. Volgens hem is het
rationalisme van de wetenschap niet echt rationeel; het is verworden
tot een beperkte versie van het voile idee van wetenschappelijkheid en
rationaliteit. En dit idee is nu precies het ware idee van de filosofie.

Het idee van filosofie als alomvattende wetenschappelijkheid is vol-
gens Husserl voor het eerst gevormd in het oude Griekenland, en wel
door de grote Griekse denkers die daarmee aan de wieg staan van de
Europese cultuur. De filosofie werd door hen echter niet alleen als een
intellectuele sport gezien, noch was het filosofische ideaal van louter
theoretische aard. In tegendeel, de Griekse filosofen richtten zich op
een door en door rationeel en in die zin goed leven, d.w.z. op een
leven volgens de rede. Voorzover nu de rede een bij uitstek menselijk
vermogen is, inherent aan ieder individu en aan het mensdom in zijn
geheel, is dus de leidraad van het goede leven aan de mens zelf in-
herent. Een levee volgens de rede betekent in die zin een leven in
volle autonomie, volgens regels die ons niet van buitenaf worden op-
gedrongen, ook niet door de traditie van het volk waartoe wij toevallig
behoren. Een redelijk mens handelt volgens eigen inzicht en op grond
van het eigen denkvermogen. De Grieken slaagden er echter niet in dit
ideaal van vrije zelfbepaling van de mens, d.w.z. het ideaal van de
filosofie in de voile zin des woords, in streng wetenschappelijke vorm
uit to werken en to realiseren.

Pas in de Renaissance steekt dit Griekse ideaal van een leven op zuiver
redelijke grondslag, zowel van het individu als van de gemeenschap,
weer de kop op. De theorie moet in dienst staan van de bevrijding van
de mens van zijn afhankelijkheid van niet-redelijke machten als reli-
gie, traditie of natuur. Alle wetenschappen zijn zo ieder een afzonder-
lijke tak aan de ene boom van de filosofie. In feite slaagt men er
slechts ten dele in dit ideaal to realiseren, nl. voorzover, vooral door
het werk van Galilei, via een methodische abstractie van wat in onze
leefwereld gegeven is, een gemathematiseerde natuurwetenschap ont-
staat. Men vervangt de werkelijke en in waarneming en ervaring als
enige gegeven wereld door een idealiserende constructie. Op zich be-
tekent dit een belangrijke stap vooruit. Terwijl onze ervaring slechts
een aantal inductief verkregen betrekkelijke zekerheden en ervarings-
uitspraken oplevert, die ons helpen in meer of mindere mate to kunnen
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ingrijpen in de wereld, maakt de wiskundige idealisering een volledige
beheersing van het natuurgebeuren mogelijk. De problemen duiken
echter op, zodra men de mathematiserende methode als de bepaling
van de ware zi jnswi jze van natuur en wereld beschouwt. Daarmee
interpreteert men - volgens Husserl ten onrechte - de natuurweten-
schap als de enige toegang tot wat objectief en werkelijk bestaat. Alles
wat niet in dit keurslijf past, wordt d.m.v. de denigrerende kwalifi-
cering 'slechts subjectief' aan de dijk gezet. Nooit ofte nimmer is ons
de leefwereld echter gegeven zonder kleuren of geuren. Toch worden
kleuren, geuren etc. door de wetenschap als een subjectieve, wille-
keurige vervalsing van de objectieve natuur beschouwd die geacht
wordt uit golven, deeltjes etc. to bestaan. Alles wat subjectief is of
betrekking heeft op het subject, wordt als arbitrair, onbetrouwbaar en
irrationeel ter zijde geschoven.

Tot op zekere hoogte is dit trouwens terecht. Men mag niet vergeten
dat in de moderne tijd alleen de op de wereld van de objecten gerichte
natuurwetenschappen, niet de op de wereld van de subjecten gerichte
filosofie de weg van de strenge wetenschap heeft ingeslagen. Dit leidde
niet alleen tot een voordien onbekende splitsing tussen wetenschap en
filosofie, maar ook tot het van de kant van de wetenschap terecht
geuite verwijt dat de filosofie onwetenschappelijk is. Nu pas, en dank-
zij de fenomenologie, heeft ook de filosofie het peil van methodisch
en wetenschappelijk verantwoord onderzoek bereikt, zodat door de
fenomenologie de wetenschappen nu op dezelfde manier gefundeerd
kunnen worden als waarop de leefwereld als de tegenhanger van de
wereld van de subjecten door haar gefundeerd wordt.

Met dit alles verleent Husserl aan de wereld van de alledaagse ervaring
een opmerkelijke voorrang tegenover de tot natuur gereduceerde we-
reld van de wetenschap. Bovendien slaagt hij er in de historische
noodzaak van de fenomenologie to beargumenteren door haar aan to
prijzen als de enige radicale en definitieve uitweg uit de impasse
waarin onze cultuur door de eenzijdige ontwikkeling van de weten-
schap is beland.

Terwijl wij zijn begonnen met een vrij onschuldig onderzoek naar het
zijnsstatuut van de getallen, zijn wij nu uiteindelijk beland in een
alomvattend en bovendien nog zich zelf legitimerend systeem. Laat ik
eraan toevoegen dat Husserl een dergelijk systeem - iets waarvan men-
sen als Brentano dachten dat het overwonnen was - nooit doelbewust
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heeft nagestreefd. Hij was telkens weer verrast wanneer hij tot de
ontdekking kwam dat de verschillende door hem verrichte detailonder-
zoekingen in een systematisch verband met elkaar bleken to staan.

Het is daarom geen wonder dat hij pas op het einde van zijn leven in
de Krisis der europiiischen Wissenschaften de lezer een blik kon gunnen
in de systematische opbouw van zijn denken. Evenmin hoeven we ons
er over to verbazen dat de invloed van Husserl niet uitging van het
grote geheel van zijn fenomenologie, maar van zijn uitgebreid detail-
werk en van de verfijnde analyses die hij op zijn colleges en in zijn
publikaties presenteerde. Vanaf 1901 was hij hoogleraar in G6ttingen
en vanaf 1916 to Freiburg. In beide plaatsen heeft hij tal van studen-
ten aangetrokken die telkens aansloten bij de nieuwste fase in Husserls
denkontwikkeling. Alleen al de omvang van de groepen filosofen en
wetenschappers (m.n. uit de menswetenschappen) die door Husserls
colleges en zeker ook door de drie a vier door hem gepubliceerde
boeken zijn beinvloed, maakt het onmogelijk om slechts van een
Husserl-school to spreken. Correcter is dan ook de gangbare benaming
'de fenomenologische beweging'. Een beweging, die ondertussen een
mondiale omvang heeft aangenomen.
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George Edward Moore (1873-1958)
Zijn aandeel in de opkomst van de analytische filosofie

G.RF.M. Nuchelmans

Meestal wordt de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw
geassocieerd met een bijzondere fin de siecle-sfeer, in de zin van een
wijd verbreide overtuiging van decadentie en ondergang, uitmondend in
een stemming van wanhoop en cultuurpessimisme, zoals die vooral in
Wenen en Midden-Europa to vinden was. Het moet onmiddellijk gezegd
dat een dergelijke diep ingrijpende crisis vreemd was aan de omgeving
waarin George Edward Moore rond de eeuwwisseling verkeerde. Opge-
groeid in een harmonieus en welgesteld gezin, studeerde hij klassieke
talen en wijsbegeerte in Cambridge, aan Trinity College, dus in het
Mekka van het Britse onderwijs. Bovendien was hij een trouw en toe-
gewijd lid van een zeer elitair en nogal snobistisch studentengezelschap,
de zogenaamde Apostles, waartoe bijvoorbeeld ook Bertrand Russell
(1872-1970) en de econoom John Maynard Keynes (1883-1946) behoor-
den. De enorme invloed die deze omgang met de 'intellectual aristocracy'
op de vorming van Moore heeft gehad, is in alle uitvoerigheid beschreven
door Paul Levy in het boek Moore. G.E. Moore and the Cambridge
Apostles (London, 1979). In deze exclusieve discussieclub van hoog
begaafde en door hechte vriendschappen verbonden studenten en afge-
studeerden heerste weliswaar een ludieke vrijdenkerij, waardoor men
zich afzette tegen diverse kanten van het gevestigde bestel, maar die
houding was een geheel andere dan de gevoelens van geestelijke crisis en
depressie die elders zijn waar to nemen. Wat deze groep samensmeedde,
is treffend gekarakteriseerd door Crane Brinton in zijn voorwoord bij
het tweede deel van de heruitgave van Sir Leslie Stephens History of
English Thought in the Eighteenth Century (New York/Burlingame, 1962,
p. VIII):

This common link is membership in an intellectual privileged lass sure
of its position, little troubled by what we now call problems of status, of
pecking order, relatively free from economic worries, with no drive
toward conspicuous consumption, much addicted to understatement and
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ambivalent - perhaps for all concerned profitably ambivalent - in their
feelings about the behavior and potential behavior of the 'lower classes'.

Voor deze kringen scheen nog steeds volop de zon in het Britse impe-
rium. De grote ontgoocheling kwam pas in de Eerste Wereldoorlog met
zijn rampzalige gevolgen.

De linguistic turn

Wat wel kan worden vastgesteld, is een opvallende kentering in de filoso-
fiebeoefening die rond de eeuwwisseling op vele plaatsen optreedt en die
gewoonlijk als de linguistic turn wordt aangeduid. In die beweging,
waarvan de koers bepaald wordt door een sterke belangstelling voor taal
en taalgebruik bij het oplossen van wijsgerige problemen, heeft Moore
een specifiek aandeel gehad. Deze concentratie op taalaspecten is
gedeeltelijk to verklaren uit de algemene tendenties tot ontmaskering die
de tweede helft van de negentiende eeuw kenmerken. Allerlei verschijn-
selen van culturele en geestelijke aard werden niet langer gezien als
datgene wat ze op het eerste gezicht lijken en pretenderen to zijn, maar
eerder als gedetermineerd door geheel andere factoren en processen.
Zoals bekend, schrijft Marx een beslissende rol toe aan economische
verhoudingen, terwijl Darwin, Nietzsche en Freud de ogen openden voor
verklaringsbeginselen als evolutie, levenswil en onderbewustzijn. Het kon
bijna niet anders of dit demasque richtte zich ook op taal en taalgebruik.
Het min of meer vanzelfsprekende vertrouwen dat doorgaans in de taal
als instrument van kennen en denken was gesteld, maakte plaats voor
argwaan en kritiek.

Een radicaal vertegenwoordiger van deze stroming is Fritz Mauthner
(1849-1923), die in 1901 en 1902 to Stuttgart drie delen Beitri ge zu einer
Kritik der Sprache in het licht gaf. Volgens Mauthner zijn de menselijke
zintuigen niet meer dan een toevallig produkt van de grillig verlopen
evolutie, Zufallssinne, die gebonden zijn aan de menselijke soort en dus
slechts zeer beperkte facetten van de bonte werkelijkheid toegankelijk
maken. Aangezien hij verder aanneemt dat de menselijke kennis in het
algemeen tot zintuiglijke waarneming to herleiden is, deelt het verstand
in diezelfde toevalligheid: het is een Zufallsvernunft. En dat geldt ook
voor de taal als het voertuig van verstandelijke activiteiten. Om de
werkelijkheid to bereiken zoals die eigenlijk is, schiet de taal derhalve
noodzakelijk to kort. Als instrument van kennen en denken is ze volstrekt
ongeschikt. Men kan er dus maar beter het zwijgen toe doen.
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Anderen, die eveneens overtuigd waren van de gebrekkigheid van de na-
tuurlijke talen en kenmerken als meerzinnigheid en metaforisch karakter
als hinderpalen voor een adequate vorm van filosoferen beschouwden,
zochten hun heil in het ontwerpen van een kunstmatige vaktaal, precies
afgestemd op de filosofische behoeften. In het bijzonder in de logica
waren vanouds pogingen ondernomen om een taaleigen in to voeren dat
de logische structuur van allerlei redeneringen exact zou weergeven en
waarin alles en alleen dat wat voor de geldigheid ter zake doet, genoteerd
zou kunnen worden, zonder storende overtolligheden of tekortkomingen.
In het begin van deze eeuw hebben Bertrand Russell en Alfred North
Whitehead in de Principia mathematica (Cambridge, 19/0-/913) zo'n
kunsttaal tot volle wasdom gebracht. Bovendien meende Russell dat ook
de filosofie in het algemeen er grote baat bij zou vinden als ze in plaats
van zich argeloos to verlaten op de vaak misleidende vormen van de
natuurlijke taal, gebruik zou maken van dat vervolmaakte logische
idioom.

Het verschil in opleiding tussen Russell en Moore - behalve wijsbegeerte
studeerde de eerste wiskunde en de tweede klassieke talen - verklaart
waarschijnlijk gedeeltelijk het feit dat Moore de voorkeur aan een andere
weg heeft gegeven. In zijn geschriften zal men nauwelijks een formule
tegenkomen. Ze zijn gesteld in een Engels dat weliswaar niet uitblinkt
door literaire elegantie, maar in het algemeen voor de gewone gebruiker
van die taal zonder ernstige moeilijkheden verstaanbaar is. Er is echter
meer. Moore beschouwde niet alleen het gewone Engels, mits met de
nodige omzichtigheid gehanteerd, als een geschikt medium om erin to
filosoferen; hij was ook de mening toegedaan dat men bij het stellen en
beantwoorden van vele filosofische vragen er verstandig aan doet zoveel
mogelijk rekening to houden met gegevens die aan een natuurlijke taal
als het Engels ontleend kunnen worden. Daarmee heeft hij een belangrij-
ke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de zogenoemde filosofie van
de gewone taal (ordinary language philosophy), een tak van de analy-
tische wijsbegeerte waarop iets later ook Ludwig Wittgenstein (1889-
1951), en in Oxford Gilbert Ryle (1900-1976) en John Langshaw Austin
(1911-1960) hun stempel hebben gedrukt. Een tweetal voorbeelden moge
dienen om de inspirerende rol van Moore binnen deze stroming wat
nader toe to lichten.

1
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Ethiek

De enige boeken die Moore over een bepaald onderwerp heeft geschre-
ven, hebben beide betrekking op het gebied van de ethiek: Principia
ethica (Cambridge, 1903) en het meer populariserende Ethics (London,
1912). Voor een goed begrip van de inhoud van deze werken is het nuttig
enkele varianten van dit snort interesse voor ogen to houden. Wat met
ethiek wordt aangeduid, is in eerste instantie van normatieve aard.
Iemand die zich met ethiek bezighoudt, heeft de bedoeling zichzelf en
anderen een stelsel van waarden, normen en regels voor to houden en de
geldigheid daarvan aannemelijk to maken. Heeft een gemeenschap zich
zo'n systeem eenmaal eigen gemaakt, dan kan het ook object worden van
een empirisch onderzoek waarin de inhoud van die heersende moraal
nauwkeurig wordt beschreven en eventueel met andere componenten van
de totale cultuur in verband wordt gebracht. Naast deze normatieve en
descriptieve vormen van ethiek is er verder een type dat tegenwoordig
dikwijls meta-ethiek wordt genoemd. Wanneer men als gegeven aanneemt
dat mensen zich van een normatief-ethische woordenschat bedienen en
met elkaar over zedelijke kwesties discussieren, is er plaats voor een
beschouwingswijze waarin een antwoord wordt gezocht op de vraag wat
precies de strekking is van de gebruikte normatieve termen en hoe de
partijen in de gevoerde debatten standpunten met kracht van argumenten
proberen to verdedigen en to weerleggen. De meta-ethicus slaat als het
ware de wegen waarlangs partijen tot hun zedelijke waarderingen komen
vanuit een hoger gezichtspunt kritisch gade, zonder zelf inhoudelijk kleur
to bekennen en zich in de bestudeerde controversen to mengen. Zijn be-
langstelling is primair gericht op de eigenaardigheden van het normatief-
ethische taalgebruik als zodanig en niet op een direct deelnemen aan de
beslissing van de kwesties die daarin ter sprake worden gebracht.

Wanneer we nu naar de inhoud van Principia ethica kijken, valt op dat
aan de normatieve ethiek slechts een betrekkelijk geringe ruimte wordt
toegemeten. In het zesde en laatste hoofdstuk, getiteld The Ideal', geeft
Moore een opsomming van zaken die volgens hem intrinsiek goed zijn,
dat wil zeggen, waarvan de goedheid niet van iets anders afgeleid is,
maar die louter op grond van zichzelf nastrevenswaardig zijn. De kern
daarvan wordt gevormd door "certain states of consciousness, which may
be roughly described as the pleasures of human intercourse and the
enjoyment of beautiful objects" (p. 188). Als verreweg het meest waar-
devol gelden bepaalde bewustzijnstoestanden die ruwweg omschreven
kunnen worden als de geneugten van de omgang van mensen met elkaar
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en het genieten van schoonheid. Overigens is de invloed van dit zesde
hoofdstuk onverwacht groot geweest, in het bijzonder op de zogeheten
Bloomsbury-groep, de kring die zich in Londen rond Virginia en
Leonard Woolf en Vanessa en Clive Bell had gevormd. Deze kunstenaars
en intellectuelen, die ook voor een deel nauwe banden met de Apostles
in Cambridge hadden, voelden zich sterk aangetrokken door de voorrang
die Moore toekende aan het ideate goed van liefde en vriendschap en van
esthetisch genot. (Wat Moore's algemene invloed op het werk van
Virginia Woolf betreft, is lezenswaard het artikel van S.P. Rosenbaum
The Philosophical Realism of Virginia Woolf , in S.P. Rosenbaum (red.)
English Literature and British Philosophy. Chicago/London, 1971,
pp. 316-356.) Naast datgene wat intrinsiek goed is, besteedt Moore voorts
aandacht aan hetgeen als juist of correct (right) kan worden gekwali-
ficeerd. Dat is in zover een afgeleide normatieve categorie als een
handeling dan juist kan worden genoemd wanner de gevolgen ervan een
maximum aan goed helpen bewerkstelligen. Voor dat deel sluit Moore
zich aan bi j de traditie van het utilitarisme zoals dat door Jeremy
Bentham (1748-1832) en John Stuart Mill (1806-1873) was ontwikkeld,
zij het met een wat andere opvatting van het laatste doel waaraan de
juistheid van handelingen moet worden afgemeten.

De andere hoofdstukken van Principia ethica zijn overwegend aan meta-
ethische beschouwingen gewijd. Moore is van oordeel dat een verant-
woorde fundering van de normatieve ethiek slechts tot stand kan worden
gebracht wanneer ze gepaard gaat met een kritische reflexie over de
betekenis en het geldigheidskarakter van de uitspraken die bij het beraad
op normatief niveau een beslissende rot spelen. Een van de bekendste
passages uit dit meta-ethische gedeelte is Moore's bestrijding van wat hij
de naturalistische misvatting (naturalistic fallacy) doopt. Hij keert zich
daar tegen degenen die een normatieve term als goed willen definieren
door middel van een gelijkstelling met niet-normatieve termen, bijvoor-
beeld met een empirisch-beschrijvende term als aangenaam. Tegen zo'n
identificatie kunnen twee doorslaggevende bezwaren worden aangevoerd.
Als goed werkelijk synoniem was met aangenaam, dan zou het uitgeslo-
ten moeten zijn to zeggen dat iets goed is maar niet aangenaam, of dat
iets aangenaam is maar niet goed; hetgeen nochtans niet alleen mogelijk,
maar zelfs vrij gebruikelijk is. Ten tweede, als goed en aangenaam
dezelfde betekenis hadden, zou de vraag Is het aangename goed? precies
even triviaal en wonderlijk moeten klinken als de vraag Is het goede
goed?, terwijl we in werkelijkheid de overtuiging bezitten dat de eerste
vraag een geheel andere strekking en wel degelijk een pointe heeft. De
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voorgestelde gelijkschakeling komt klaarblijkelijk in botsing met
gegevens die we niet geneigd zijn voetstoots to negeren en dient daarom
verworpen to worden (wat overigens onverlet laat dat sommige goede
dingen aangenaam kunnen zijn en sommige aangename dingen goed).
Pogingen om de normatieve term goed to herleiden tot termen met een
niet-normatieve betekenis zijn tot mislukken gedoemd doordat ze ken-
nelijk iets van de oorspronkelijke kracht van de ethische term verloren
doen gaan. Daartegenover plaatst Moore zijn eigen opvatting van het
goede als een unieke en enkelvoudige hoedanigheid, niet to analyseren of
to definieren, ontoegankelijk voor de zintuigen en enkel bereikbaar voor
een bijzonder soort intuitie. Op het eerste gezicht lijkt deze opvatting
nogal to verschillen van de empiristische theorieen die zich aan de
naturalistische misvatting schuldig maken. Tot op zekere hoogte is dat
ook zo. Maar bij scherper toezien hebben de twee benaderingen toch iets
gemeen. In beide gevallen werkt op de achtergrond de vanzelfsprekend
geachte vooronderstelling dat aan elk bijvoeglijk naamwoord een be-
paalde eigenschap in de werkelijkheid buiten de taal beantwoordt. Als
er een woord als goed bestaat, dan moet het een tegenhanger in de bui-
tentalige werkelijkheid hebben in de vorm van een kwaliteit waarvan de
aanwezigheid langs een of andere weg to constateren valt; analoog aan
hetgeen bij een observatieterm als geel het geval is. Moore kiest welis-
waar een zeer specifieke hoedanigheid, voorbehouden aan een zeer spe-
ciaal kenorgaan, en distantieert zich in zoverre van de empiristen, die
immers alleen een beroep op zintuiglijke waarneming toelaten, maar hij
beweegt zich niettemin in precies hetzelfde denkspoor. Wanneer onbe-
twijfeld blijft dat goed en gelijksoortige adjectieven staan voor eigen-
schappen die in de werkelijkheid gegeven zijn, en wanneer gebleken is
dat voor gewone ervaring vatbare eigenschappen niet als zodanig in
aanmerking komen, rest er eigenlijk maar een stap, die Moore inderdaad
zet: het aannemen van een zeer bijzondere eigenschap die slechts voor
een even bijzonder kenorgaan toegankelijk is. Moore blijft dus veel
dichter in de buurt van degenen die hij bestrijdt dan men oppervlakkig
gezien zou denken, en dat merkwaardigerwijs terwijl in zijn overwe-
gingen met betrekking tot de naturalistische misvatting de kiem van een
geheel andere visie at aanwezig is.

Die andere visie is ontstaan uit twijfel of ethische uitspraken waarin
goedheid of juistheid aan iets wordt toegeschreven, wel tot het cognitieve
genre van taalgebruik behoren, dat wit zeggen, of ze filosofisch gezien
het karakter hebben van beweringen die een aanspraak op waarheid en
kennis omtrent een stand van zaken in de werkelijkheid doen gelden. Het
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inzicht dat juist het normatieve aspect, dat wezenlijk is voor ethische
uitspraken, ontsnapt aan voorstellen om de verheldering to beperken tot
toelichtingen die aan het louter beschrijvende taalgebruik zijn ontleend,
bracht sommigen op het idee dat veeleer een beroep op andere soorten
taalgebruik moet worden gedaan. Normatief-ethische termen als goed en
juist zouden niet verwijzen naar corresponderende eigenschappen in de
wereld buiten de taal, maar eerder gerekend dienen to worden tot de
karakteristieke bestanddelen van expressief en dynamisch taalgebruik.
Taal staat niet alleen in dienst van descriptieve doeleinden, maar wordt
evenzeer gebezigd om uitdrukking to geven aan eigen gevoelens en hou-
dingen en om gevoelens, houdingen en gedragingen bij anderen op to
roepen. Deze emotivistische stroming in de meta-ethiek kan kort en
bondig aldus worden samengevat: het woordt goed heeft geen beschrij-
vende functie, maar is het meest algemene middel om iets aan to bevelen.

Dat de meta-ethiek in de loop van deze eeuw een markante en soms
dominerende positie binnen de praktische filosofie heeft verworven, is
zeker grotendeels to danken aan de impuls die Moore aan deze be-
schouwingswijze heeft gegeven. Hij was ook niet ongevoelig voor de
argumenten die de niet-cognitivisten of emotivisten onder de meta-ethici
naar voren brachten. Maar zoals zo vaak bij Moore, hij zag to scherp de
voors en de tegens van het strijdpunt om tot een definitieve keuze to
komen.

Het beroep op common sense en gewone taal

Een helder inzicht in de opvatting die Moore in het algemeen met
betrekking tot de taak van de filosofie had, is misschien het gemak-
kelijkst to verkrijgen uit zijn artikel'A Defence of Common Sense', een
bijdrage tot het tweede deel van de door J.H. Muirhead geredigeerde
bundel Contemporary British Philosophy (London, 1925, pp. 193-223).
Onder common sense verstaat Moore bepaalde overtuigingen die voor het
gemene mensenverstand zo vanzelfsprekend zijn dat vrijwel niemand er
zich aan kan onttrekken. Zulke opvattingen waarvan iedereen in zijn
normale doen met zekerheid meent to weten dat ze waar zijn, betreffen
bijvoorbeeld het bestaan en diverse lotgevallen van het eigen lichaam, het
bestaan van stoffelijke dingen die onafhankelijk van ons bewustzijn in
ruimte en tijd gegeven zijn, en het bestaan van andere mensen die soort-
gelijke psychische ervaringen hebben als ik in mijn eigen binnenste
beleef. Voor zover dergelijke onomstotelijke achtergrondkennis ons
dagelijkse doen en laten begeleidt en haar neerslag heeft in de gewone
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omgangstaal, vormen noch de betekenis noch de waarheid van de verbale
inkledingen een serieus probleem. Wat Moore wel telkens opnieuw tot
nadenken prikkelde, waren de uitspraken van filosofen die lijnrecht met
overtuigingen van het gemene mensenverstand in strijd zijn. Naar
Moore's eigen zeggen zijn het niet zozeer de wereld en de positieve
wetenschappen die hem tot filosoferen hebben aangezet, maar zijn het
de dingen die andere filosofen over de wereld en de positieve weten-
schappen ten beste hebben gegeven die bij hem filosofische problemen
hebben opgeroepen, en wel in de eerste plaats het probleem erachter to
komen wat een bepaalde filosoof met een of ander gezegde in 's hemels
naam bedoeld kan hebben. Moore is een typische philosophers' philo-
sopher, die niet moede wordt zich het hoofd to breken over de bizarre
stellingen welke bij herhaling door collegae worden verkondigd.

Laten we als voorbeeld nemen het reele bestaan van de tijd. Pikant is dat
het allereerste artikel van Moore, in het tijdschrift Mind van 1897, tot
titel heeft In What Sense, if any, do Past and Future Time Exist?'.
Bovendien had een van Moore's leermeesters, J.M.E. McTaggart
(1866-1925), het meest radicale antwoord op zo'n vraag gegeven: Time
is unreal." Geconfronteerd met deze wonderlijke bewering waartoe
McTaggart zich via een reeks subtiele argumenten laat verleiden, zal
Moore eerst proberen die these van haar hoge abstractheid to ontdoen,
door ze in meer alledaagse uitingen over concrete tijdsverhoudingen to
vertalen. Wil degene die het reele bestaan van de tijd ontkent werkelijk
volhouden dat allerlei gebeurtenissen niet op gegeven tijdstippen zijn
voorgevallen, de ene eerder dan de andere en die andere na die ene? De
kans is groot dat al bij het beantwoorden van zulke concrete vragen de
verdediger van de gewraakte stelling zich in contradicties verstrikt
doordat hij zich in onbewaakte momenten min of meer vanzelf uitdruk-
kingen laat ontvallen die alleen zin hebben wanneer datgene waarvan hij
het bestaan ontkent deel van de werkelijkheid uitmaakt. Deze situatie is
vergelijkbaar met een geval dat Russell vermeldt in zijn boek Human
Knowledge. Its Scope and Limits (London, 1948, p. 196). Hij wijdt daar
een hoofdstuk aan het solipsisme, ruw gezegd de leer dat alleen ikzelf
(solus ipse) besta en dat alle andere dingen, zogenaamde medemensen
incluis, niet meer dan vluchtige complexen van mijn zintuiglijke
gewaarwordingen zijn, een soort filmbeelden die zich voor mijn be-
wustzijn ontrollen. Welnu, Russell vertelt dat hij eens een brief van een
eminente beoefenaarster van de logica heeft gekregen waarin deze to
kennen gaf dat ze solipsiste was en tegelijk haar verbazing uitte dat geen
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anderen dat waren. "Coming from a logician, this surprise surprised me"
tekent Russell aan.
Behalve op zulke tegenspraak waarin als het ware in een adem de tijd
wordt geloochend en aanvaard, is Moore's tactiek gebaseerd op wat men
een welting van zekerheden zou kunnen noemen. Hoewel hij geenszins
van mening is dat alle overtuigingen van het gemene mensenverstand
zonder meer waar zijn, wijst hij er voortdurend op dat in elk geval de
zekerheidsgraad van vele ervan aanzienlijk hoger ligt dan die van de
conclusies van zelfs de meest spitsvondige filosofische betogen. Een
filosoof kan nog zo scherpzinnige argumenten bedenken om bijvoorbeeld
aan to tonen dat er geen stoffelijke dingen als bomen en bedden in de
wereld buiten het bewustzijn bestaan, niemand, ook hijzelf niet, last zich
daardoor overtuigen in de volle zin, met alle consequenties van then in
het praktische leven van alledag. Er is geen sprake van dat de opvat-
tingen van de common sense het zonder slag of stoot afleggen tegen de
eerste de beste filosofische redenering met een uitkomst die er vierkant
tegenin gaat. Integendeel, er is een harde kern van zulke opvattingen
waartegen geen filosoferen iets vermag.

Evenzeer als de plausibiliteit van de common sense verdedigt Moore het
goed recht van de gewone omgangstaal waarin de overtuigingen van het
gemene mensenverstand ingebed liggen. Voor bepaalde doeleinden en
binnen zekere kaders is een natuurlijke taal een voortreffelijk functio-
nerend instrument, waarvan we ons in het onderlinge verkeer op een re-
delijk efficiente manier weten to bedienen. Het valt dus niet in to zien
waarom bij de wijsgerige behandeling van problemen waarbij de natuur-
Hike taal ten nauwste betrokken is, de stem van de gewone taalgebruiker
niet gehoord zou mogen worden. Daarbij is het Moore natuurlijk niet to
doen om de zuiver uitwendige eigenaardigheden die de ene bijzondere
taal verschillend van de andere maken, maar veeleer om de begrippen en
beweringsinhouden die in de uiteenlopende inkledingen tot uitdrukking
worden gebracht. Op impliciet gebruiksniveau beheerst de normale
spreker of hoorder deze begrippen en beweringsinhouden in dier voege
dat hij er in de praktijk van het taalverkeer blijk van geeft dat hij de
strekking ervan doorheeft en ze op zinvolle wijze in de conversatie kan
inpassen. Meestal zal hij echter niet in staat zijn om expliciet rekenschap
of to leggen van hetgeen hij doet, door de toegepaste regels to formuleren
en de diverse consequenties naar alle kanten en in onderlinge samenhang
overzichtelijk weer to geven. Voor zover het filosofisch relevant taal-
gebruik betreft, is deze theoretische verheldering een task van de
wijsbegeerte.
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Deze taak wordt door Moore op een drietal manieren vervuld. In de
eerste plaats neemt bij hem het onderzoek van begrippen en bewerings-
inhouden soms de vorm aan van een soort inspectie. Hi j concentreert zich
zo intensief mogelijk op een begrip of beweringsinhoud die hij zich voor
de geest heeft geplaatst en probeert het geschouwde nauwgezet onder
woorden to brengen. Om bijvoorbeeld aan to tonen dat een vraag als Is
het aangename goed? niet hetzelfde is als de vraag Is het aangename
aangenaam?, meent hij to kunnen volstaan met de lezer uit to nodigen om
zich de inhoud van beide vragen scherp voor de geest to stellen; iedereen
zal dan het verschil in een oogopslag zien. Het object van de verheldering
wordt hier niet ontleed in elementen en relaties tussen die elementen,
maar als een totaliteit ineens omvat. Vandaar dat deze methode in be-
ginsel ook bruikbaar is voor begrippen die een absoluut enkelvoudige
hoedanigheid tot inhoud hebben en niet nader to analyseren of to
definieren zijn.

Een tweede methode om begrippen en beweringsinhouden to verduidelij-
ken bestaat uit een poging om ze in samenstellende delen to ontbinden.
Het spreekt vanzelf dat deze methode, die een echte analyse is, alleen
past op begrippen die een zekere mate van complexiteit vertonen. Het
klassieke voorbeeld van zo'n analyse is de definitie De mens is een met
rede begaafd bezintuigd wezen. Het begrip 'wens' wordt hier toegelicht
door een bepaling die bestaat uit een begrip dat algemener is, het genus
'bezintuigd wezen', en een begrip dat het verschil met andere begrippen
van dezelfde algemeenheidsgraad als 'mens' aangeeft en zo het ene
species van de andere onderscheidt, het soortelijk verschil 'met rede
begaafd'.

In het verlengde van deze definitorische analyse ligt de derde methode,
die zowel op enkelvoudige als op samengestelde begrippen kan worden
toegepast. Begrippen vormen met elkaar systemen waarvan ze in onder-
linge betrekkingen de elementen zijn. Een definitie is niets anders dan
een compacte formule waarin enkele van de meest typerende relaties
waarin een begrip tot andere begrippen staat kernachtig worden samen-
gepakt. Door ook andere relaties dan de genus/species-verhouding in de
verheldering to betrekken en het veld van bijeenhorende begrippen uit
to breiden, is het mogelijk een bepaald begrip to karakteriseren door het
binnen dat conceptuele patroon een eigen plaats aan to wijzen, die
geconstitueerd wordt door het gehele web van diverse relaties waarin dat
ene begrip tot alle andere staat. Het is vooral deze methode die, mede
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door Moore's toedoen, in de analytische wijsbegeerte tot een veel ge-
bruikte werkwijze is geworden.
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Ludwig Wittgenstein
H. Fuser

Wittgenstein is een van de meest raadselachtige figuren uit de geschie-
denis van de filosofie. Speciaal de Logisch-filosofische verhandeling of
Tractatus is na zijn dood een onuitputtelijke bron voor interpretatie
geworden. Dit werk werd al in 1918 voltooid, maar nog steeds stelt het
commentatoren voor problemen. Zelden is zo'n mengeling van logi-
sche, ontologische, taalfilosofische, wetenschapsfilosofische, antifilo-
sofische en mysticistische opmerkingen in een werk verenigd. Geen
wonder dat commentatoren het spoor bijster raakten en zich dan maar
liever beperkten tot een onderdeeltje van de verhandeling. Zo is het
mogelijk gebleken artikelen to schrijven die als titel een nummer van
een alinea van de Tractatus dragen. Daarbij hebben sommige auteurs
formele methoden niet geschuwd, ook al bestonden die in de tijd van
Wittgenstein nog niet eens.

Plaatsing van Wittgenstein in het kader van filosofie rond de eeuw-
wende van 1900 levert een aantrekkelijke vraagstelling op: is het mo-
gelijk de ideeen van Wittgensteins merkwaardige boek in verband to
brengen met verschillende stromingen die bij de overgang van de ne-
gentiende op de twintigste eeuw opgang deden? In hoeverre sloot
Wittgenstein aan bij filosofen die uitdrukkelijk een filosofische ver-
nieuwing voorstonden, zoals Husserl en Russell?

De vraag door wie Wittgenstein tijdens het schrijven van de Tractatus
zou kunnen zijn beinvloed houdt historici al geruime tijd bezig. Veel
aandacht is al besteed aan het werk van Hertz; betrekkelijk nieuw is de
ontdekking dat enkele stellingen van de Tractatus zo sterk lijken op
passages in de Popular-wissenschaftliche Vorlesungen van Mach, dat
men bijna van plagiaat zou spreken.

Het is bij denkers die als 'hoogst origineel' to boek staan soms buiten-
gewoon lastig om er achter to komen in hoeverre zij inderdaad oor-
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spronkelijk zijn en in hoeverre zij conclusies van anderen verwerken.
Het schoolvoorbeeld was tot voor kort de Duitse logicus Frege, wiens
'formidabele prestaties' Wittgenstein expliciet erkende. Freges ver-
nieuwing van de logica lijkt in 1879 helemaal uit het niets to zijn
voortgekomen. Niettemin is uit recent onderzoek gebleken dat Frege
wel degelijk voortging op werk van anderen. Door systematisch de
literatuur na to gaan die Frege in zijn boek over de grondslagen van de
rekenkunde van 1884 noemt, kunnen opvallende overeenkomsten wor-
den vastgesteld tussen delen van zijn eerste logische werk van 1879 en
fragmenten van andere auteurs, waaronder Gauss en Herbart. Het bij-
zondere van Frege blijkt dan uit de briljante wijze waarop hij zoge-
zegd de verschillende puzzelstukjes van anderen tot een coherente en
nieuwe logische theorie weet to combineren.

De vraag is of zoiets ook bij Wittgenstein het geval zou kunnen zijn -
ofschoon de coherentie van zijn nieuwe theorie misschien meer in zijn
gedachten bestond en het juist de veelheid van verschillende invloeden
is die de Tractatus zo problematisch maakt. De moeilijkheid is echter
dat Wittgenstein anders dan Frege opzettelijk geen of nagenoeg geen
bronnen aangeeft:

In hoeverre mijn inspanningen met die van andere fdosofen[!] samen-
vallen, ga ik niet beoordelen. Nee, wat ik hier heb geschreven, maakt
in detail[!] helemaal geen aanspraak op nieuwheid; en daarom geef ik
ook geen bronnen aan, omdat het mij koud laat of datgene wat ik
gedacht heb, voor mij al door een ander is gedacht.

Toch noemt Wittgenstein in de Tractatus nog wel enkele namen van
auteurs: Frege, Hertz, Mauthner, Russell en Whitehead. Hiervan lijkt
de antifilosoof Mauthner echter al meteen of to vallen. Want aan de
bekende stelling dat "alle filosofie taalkritiek is" voegt Wittgenstein
toe: "Weliswaar niet in de zin van Mauthner" (4.0031). Dus Mauthners
Beitrage zu einer Kritik der Sprache of diens Worterbuch der Philoso-
phie stond Wittgenstein niet zozeer als voorbeeld voor ogen - wat niet
wil zeggen dat hij die werken nooit ingekeken zou hebben. Wel kan
worden aangenomen dat Wittgenstein, net zoals Weininger, Mauthner
maar een platte geest (Flachkopf) vond.

Ook anders dan bij Frege en een gelukkige bijkomstigheid is wel dat
van Wittgensteins vroege dagboeken nog iets bewaard is gebleven, om
precies to zijn een uit de periode tussen 22 augustus 1914 en 22 juni
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1915, en een uit de periode tussen 15 april 1916 en 10 januari 1917.
Deze laten voor een deel zien hoe Wittgensteins denkbeelden zich in
die tijd ontwikkeld hebben en ook hoe hij nog in een schijnbaar ver-
gevorderd stadium de moed bijna opgeeft.

Helaas helpen deze aantekeningen niet echt als het er om gaat andere
inspiratiebronnen to vinden. Met een duidelijke uitzondering: in de
tweede helft van 1916 leest of herleest Wittgenstein kennelijk
Schopenhauer, want hij citeert bijna letterlijk uit Die Welt als Wille
and Vorstellung. lets daarvan keert terug in de Tractatus, met name in
het volgende fragment (5.63): "Ik ben mijn wereld. (De microkosmos)".
De oorspronkelijke passage luidt in Wittgensteins aantekeningen
(12.10.1916): "Het is waar: de mens is de microkosmos. Ik ben mijn
wereld". Schopenhauer had geschreven: "Ieder is dus (...) de hele we-
reld zelf, de microkosmos".

Hier toont zich het raadsel Wittgenstein al in optima forma: hoe kan
een volgeling van Frege, de grootste logicus na Aristoteles, instemmen
met een holist als Schopenhauer? Was Wittgenstein zo schizofreen dat
hij zich nu eens logicus, dan weer mysticus voelde?

Wittgensteins brieven munten evenmin als Freges correspondentie uit
door verwijzingen. De eerder genoemde Mach is een van de weinige
uitzonderingen: Wittgenstein schrijft aan Russell in januari 1913 dat
deze in zo'n verschrikkelijke stijl schrijft dat hij er bijna misselijk van
wordt. Helaas is er uit die periode geen dagboek meer over. Wel lijkt
Wittgenstein in een notitie van 12 oktober 1916 terug to denken aan
Machs opmerkingen over het 6enrichtingskarakter van de tijd (die
Einsinnigkeit der Zeit); misschien reflecteerde hij toen over eerder
gemaakte aantekeningen naar aanleiding van Machs Popular-wissen-
schaftliche Vorlesungen.

Tenslotte zijn er nog de veelgeciteerde opmerkingen die Wittgenstein
later maakte - als hij zegt to zijn beinvloed door Boltzmann, Hertz,
Schopenhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, Spengler en
Sraffa. Aangezien het hier alleen om de context of discovery van de
Tractatus gaat, kunnen Spengler en Sraffa buiten beschouwing worden
gelaten. Van de anderen inspireerden Boltzmann en Hertz kennelijk
Wittgenstein op het gebied van de filosofie van de natuurwetenschap-
pen, Schopenhauer op het gebied van de ethiek, Frege en Russell op
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het gebied van de logica en de filosofie van de wiskunde, Kraus en
Loos op het gebied van taal, kunst en cultuur. Maar Weininger?

Hier blijkt weer het raadsel Wittgenstein: hoe kan een leerling van
Russell, voorstander van een wetenschappelijke aanpak op alle gebie-
den, bewonderaar zijn van een warhoofd dat zich to buiten ging aan
ongegronde generalisaties? Stilstaan bi j de kwestie Weininger maakt
het mogelijk om alvast een beweging van rond de eeuwwende wat na-
der toe to lichten: het mysticisme waar Wittgenstein ook niet on-
gevoelig voor was. Eerder werd de vraag gesteld of Wittgenstein zich
nu eens logicus, dan weer mysticus voelde. Maar zou het niet zo zijn
dat Wittgenstein van zichzelf juist dacht dat hij "de problemen in es-
sentie definitief had opgelost, omdat hij er naar zijn mening in ge-
slaagd was logicisme en mysticisme, logica en mystiek op een coheren-
te manier to verenigen?

Het is nauwelijks mogelijk het over de eeuwwende of althans over het
begin van de twintigste eeuw to hebben, zonder aandacht to besteden
aan Weiningers Geschlecht and Charakter. Het verscheen in mei 1903
en had in twee jaar tijd al zeven drukken; vervolgens werd het bijna
elk jaar herdrukt. In hedendaagse ogen onbegrijpelijk - wat een ver-
schrikkelijk boek - maar wel tekenend voor die tijd. Was Wittgenstein
voornamelijk geimponeerd door Weininger vanwege diens preoccupatie
met sexualiteit en was hij hem dankbaar voor zijn conclusie dat homo-
sexualiteit geen 'anomalie' is? Of betekende Weiningers boek meer
voor hem, bijvoorbeeld omdat dit hem al in zijn jeugd de diepte van
levensproblemen liet zien?

Het is mogelijk dat Wittgensteins kennis van de filosofie aanvankelijk
buitengewoon beperkt was en dat hij er pas door Weininger toe werd
gebracht filosofen zoals Schopenhauer to lezen. Want Weininger
hechtte veel waarde aan diens ideeen; met name het idee van "de ziel
van de mens als de microkosmos" wordt ook door hem uitgebuit. Daar-
bij komt dat Weininger de neiging heeft om enkele van zulke ideeen
tot principe to verheffen, een aanpak die door Wittgenstein als ama-
teurfilosoof gretig werd overgenomen. Bijvoorbeeld in 6.45:

De aanschouwing (Die Anschauung) van de wereld sub specie aetemi
is haar aanschouwing als-begrensd-geheel. Het gevoel van de wereld
als begrensd geheel is het mystieke (das Mystische).
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Weininger had geschreven dat Weltanschauung niet de grote synthese is
die iemand van achter zijn bureau, to midden van een grote biblio-
theek, tot stand brengt; Weltanschauung is iets wat beleefd wordt en als
geheel toch helder en ondubbelzinnig kan zijn. Wel komt zo'n
Weltanschauung in de zin van "aanschouwing van de wereld als geheel"
met name tot stand bij mensen die iets betekenen (bedeutende
Menschen) zoals filosofen en kunstenaars, kortom genieen. Hij schrijft
dan ook: "de mens die lets betekent heeft de hele wereld in zich, het
genie is de vitale microkosmos".

Wittgenstein 'objectiveert' deze gedachte zogezegd door niet over spe-
ciale mensen to spreken, maar over een bijzondere beschouwingswijze:
sub specie aeternitatis, in het licht der eeuwigheid. Wittgensteinkenners
verwijzen hier altijd naar Schopenhauer die op zijn beurt Spinoza ci-
teert. Het denkbeeld van een bijzondere beschouwingswijze is niet iets
vreemds voor de tijd omstreeks 1900 waarin aan kunst en kunstenaars
in hedendaagse ogen zo'n 'overschatte waardering' wordt toegekend.
Ook door Wittgenstein, zoals blijkt uit zijn aantekeningen uit septem-
ber-oktober 1916, met name die van 7 oktober 1916:

Het kunstwerk is het object sub specie aetemitatis gezien; en het goe-
de leven is de wereld sub specie aeternitatis gezien. Dit is het verband
(der Zusammenhang) tussen kunst en ethiek.

Wat dat betreft was Wittgenstein een kind van zijn tijd: rond de eeuw-
wisseling bestond er bij sommige, zo niet bij veel algemeen ontwik-
kelde mensen, die allemaal Schopenhauer lazen, een grote belangstel-
ling voor "leven, kunst en mystiek". Zij hebben het gevoel dat zij zich
moeten "verhef fen boven het aardsch gedoe" en dat daartoe kunst een
mogelijkheid biedt. Aanwijzingen daarvoor worden in de mystiek ge-
vonden: Jacob Bohme, Meister Eckart en de Bhagavad-Gita worden
gretig gelezen.

Wetenschap wordt door deze neo-mystici met argwaan bekeken: we-
tenschappelijke werkwijzen zouden wijsheid in de weg staan. Russell
noemde dit de negatieve kant van het mysticisme. Een sprekend voor-
beeld hiervan levert een Nederlands auteur, als hij schrijft:

Der tegenwoordige wetenschap echter is niets heilig; is eenmaal een
invloed geconstateerd, dan moet hij worden onderzocht, en gebracht
binnen oude, intellectuele cathegorieen, en beantwoord moeten daar-
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over de vragen: "hoe oud?" - "hoe ver?" - "hoe groot?" - "hoe sterk?"
en "hoe duur?".

Maar wiens gevoel nog treden kan buiten de dressuur van publieke
verstandhouding en wiens fijnere waarneming is gekweekt en geeerd
en niet als 'niet ter zake' opzij geschoven, die zal vast vertrouwen op
zijn droomgezichten en voorgevoelens, zonder to willen begrijpen; die
zal de hem gegeven teekenen buiten zijn hoofd om verstaan, en die
zal ieders karakter lezen uit zijn aangezicht, of lichter en direkter uit
zijn handen, waar geen maskers van comedie en behaagzucht of to
rukken vallen; voor hem staan de meest beroemde en geleerde man-
nen, met zelfgenoegzaamheid op hun gelaat, door dwazen toegejuicht,
bewonderd en op een troon gehouden - naakt ontdaan van die glorie
daar, na een blik op hun handen. En de handigsten rhetor of philo-
soof, waartegen hij geen woord kan zeggen, zijn handen zullen hem
ontmaskeren.

Maar niet voor wie de Physiognomiek van Lavater of de Chiromantie
van Papuss heeft bestudeerd, of ook maar eenige intellectuele attentie
in zijn intuitieve aanschouwing heeft gemengd.

Dit krasse staaltje van anti -intellectualisme is afkomstig van L.E.J.
Brouwer, die kennelijk ook zijn Weininger kende. Deze had geschre-
ven dat ieder mens nu eenmaal onafhankelijk van ervaring fysiono-
miek bedrijft. Alleen hield de schrijver van Geschlecht and Charakter
het niet voor onmogelijk tot een wetenschappelijk systeem hiervoor to
komen.

Ook Wittgenstein hield zich met dit snort zaken bezig, zoals blijkt uit
zijn aantekeningen van 15 oktober 1916:

Een opvatting: zoals ik uit mijn fysionomie tot mijn geest (karakter,
wil) kan concluderen, zo kan ik dat ook uit de fysionomie van elk ding
tot de geest (wil) ddarvan.

Kan ik echter uit mijn fysionomie tot mijn geest concluderen (schlies-
sen)? Is dit verband niet zuiver empirisch?

Toch is het bijzondere van Wittgenstein dat hij niet echt voor de nega-
tieve kant van het mysticisme kiest. Hij komt tot een Weltanschauung
waarin zowel 'discursieve' wetenschap als intuitieve 'openbaring' (in
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niet-religieuze zin) een plaats hebben. Zijn beroemde brief van 19
augustus 1919 aan Russell licht al een tip je van de sluier op:

Ik ben bang dat je mijn voornaamste opvatting niet echt door hebt; de
hele kwestie van de logische uitspraken is hier alleen maar een uit-
vloeisel van. Het voornaamste punt is de theorie over wat uitgedrukt
(gezegd) kan worden door uitspraken - d.w.z. door taal - (en, wat op
hetzelfde neerkomt, wat gedacht kan worden) en wat niet kan worden
uitgedrukt door uitspraken, maar alleen maar getoond (gezeigt) kan
worden. Dat is volgens mij het kardinale probleem van de filosofie.

Met andere woorden: wetenschap houdt zich bezig met alles wat ge-
zegd kan worden, maar er zijn ook zaken die niet gezegd kunnen wor-
den, maar wel getoond kunnen worden (6.522).

Met het onderscheid tussen wat gezegd kan worden en wat getoond
kan worden, lijkt een duidelijke vooruitgang geboekt op diegenen die
alleen maar opmerken dat sommige dingen wel en andere dingen niet
gezegd kunnen worden. Wat dat betreft is het voorwoord van de
Tractatus en de laatste stelling (7) - "Waarvan men niet spreken kan,
daarover moet men zwijgen" - lichtelijk misleidend. Onzegbaarheid
(ineffability) is, om met William James to spreken, alleen maar een
negatief kenmerk.

Het merkwaardige is dat Wittgenstein aan zijn positieve karakterise-
ringen van het mystieke komt bi j zijn onderzoekingen naar de grond-
slagen van de logica. Vandaar zijn uiteindelijke gevoel dat hij logica
en mystiek kan verenigen. Hoe dit plaatsvond is echter geen kwestie
van filosofie van de logica alleen. Het is waar dat Wittgenstein zich
aanvankelijk als leerling van Russell hoofdzakelijk met de grondslagen
van de logica bezighield; ook dat hij kritiek had op de wijze waarop
Russell bijvoorbeeld de logische versie van zijn paradox van "de verza-
meling van alle verzamelingen die zichzelf niet als element bevatten" in
Principia mathematica meende to kunnen oplossen. Maar men zou
Wittgenstein onrecht aandoen door hem alleen als logicus to zien. Ook
andere gebieden die omstreeks 1900 een vernieuwing ondergaan wor-
den door hem betreden. Misschien is het niet al to gewaagd om to stel-
len dat het uitzonderlijke van Wittgensteins Tractatus is dat daarin
zoveel terreinen worden bestreken. Sterker nog: de auteur kon van
mening zijn dat hij de problemen van de filosofie in essentie definitief
had opgelost, doordat hij de voornaamste nieuwe theorieen en be-
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schouwingen van de eeuwwende vanuit een hoger standpunt tot een
coherent geheel wist to verenigen. In dat geval kan aan Wittgenstein
meer recht worden gedaan door de Tractatus to beschouwen als een
poging om zes richtingen to combineren:

(1) realiteitstheorie (Husserl, Russell);
(2) taaltheorie (Frege, Husserl);
(3) logische theorie (Frege, Russell);
(4) wetenschapsbeschouwing (Hertz);
(5) filosofiebeschouwing (Boltzmann);
(6) levensbeschouwing en mystiek (Schopenhauer).

Om to beginnen was Wittgenstein wellicht al vroeg geinteresseerd in de
(laatste) drie genoemde vormen van 'wereldbeschouwing'. Dit moet
voor hem een probleem geweest zijn: hoe kan men een hertziaanse
modelopvatting over wetenschap en een boltzmanniaanse anti-metafy-
sische instelling verenigen met een mystiekgericht gevoel? Zou het
bijzondere van Wittgenstein niet zijn dat hij dit probleem dacht to
kunnen oplossen door de (eerste) drie genoemde theorieen, dus een
realiteitstheorie, een taaltheorie en een logische theorie gezamenlijk to
ontwikkelen? Hoe dan ook, Wittgenstein bracht iets nieuws; denkers
voor hem kwamen hoogstens toe aan een combinatie van twee van deze
theorieen; daarbij kwam dat Wittgenstein geen van de pogingen van
met name Frege, Husserl en Russell bevredigend kon vinden: van een
echte integratie was bi j hen geen sprake.

Er is nu al een filosoof genoemd waar nergens door Wittgenstein in
zijn vroege werk naar wordt verwezen: Husserl. Dit is de eerste auteur
die aan Wittgenstein context of discovery wordt toegevoegd; de tweede
is Couturat - ook deze gaf een aantal overwegingen waar Wittgenstein
van gebruik zou kunnen hebben gemaakt. Het ligt zelfs voor de hand
om met de laatste to beginnen omdat Couturat ook vanuit de logica
begonnen is en zich expliciet bewust was van het verband tussen logica
en taaltheorie. Betoogd zal worden dat het punt waar Couturat stopt,
precies het punt is waar Wittgenstein op inspringt.

Couturat was een Franse wiskundige en Leibniz-kenner die vooral
bekend werd door zijn boek over de grondslagen van de wiskunde - in
de lijn van Russell - dat ook in het Duits werd vertaald. Dit werk
werd niet in het minst bekend door een appendix over Kants filosofie
van de wiskunde. Het zou wet heel vreemd zijn als Wittgenstein dit
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boek niet tenminste had ingezien. Bovendien zijn er enkele opvallende
terminologische overeenkomsten tussen beide denkers. Zowel Couturat
als Wittgenstein spreken over logische methode en wiskundige methode.
Kants probleem van de symmetrische figuren die wet congruent zijn,
maar niet met elkaar tot dekking zouden kunnen worden gebracht,
wordt vanzelfsprekend door Couturat uitgebreid behandeld; hierbij
wijst hij ook op de aanwezigheid van dit probleem in een eendimen-
sionale ruimte en Wittgenstein hoefde dit alleen maar over to nemen
(zie 6.3611). Alleen zou Wittgenstein hier ook direkt bij Mach hebben
kunnen aangeknoopt.

Couturat onderscheidde ook zuivere meetkunde, als een apriorische
wetenschap, van toegepaste meetkunde als een empirische weten-
schap - niets nieuws natuurlijk, maar hij noemde de zuivere meet-
kunde 'het logische deel' van de toegepaste meetkunde en dit komt
dicht bij Wittgensteins opvattingen over wereldbeschrijvingen door
middel van mechanica. Alleen weet Wittgenstein - wellicht dankzij
zijn bestudering van Hertz - een voor hem bevredigende formulering
to vinden door vorm en inhoud van wereldbeschrijvingen to onder-
scheiden (vergelijk 6.32, 6.33, 6.34 en 6.36).

Zoals gezegd was Couturat ook geinteresseerd in taal, maar die in-
teresse komt in een andere publikatie naar voren: zijn bijdrage over
logica in het eerste deel van de bekende Encyclopadie der philoso-
phischen Wissenschaften van 1912. Het gedeelte dat over eigenlijke
logica gaat, bevat at heel wat aanknopingspunten voor Wittgensteins
opvattingen over een logisch symbolisme, maar dat is geen verrassing
als men in aanmerking neemt dat Couturat in de lijn van Frege en
Russell to werk gaat. Alleen in de laatste paragraaf, 'Logica en taal'
(Die Logik and die Sprache), geeft Couturat een uitgebreide be-
schouwing over de meerduidigheid van natuurlijke (d.w.z. historische)
talen, met de eis van eenduidigheid voor een kunsttaal die logisch en
helder is. Wittgenstein laat zich in die zin uit als hij onderscheid maakt
tussen de omgangstaal en een 'tekentaal' (Zeichensprache) die aan de
logische syntaxis gehoorzaamt (3.322 - 3.325).

Voorts kent Couturat aan talen een 'innerlijke Logica' toe en daarmee
lijkt hij vooruit to lopen op Wittgensteins opvattingen over de taal-
logica (Sprachlogik) van de omgangstaal. Alleen komt Couturat niet zo
erg ver; natuurlijk wijst hij op het voorkomen van samengestelde uit-
drukkingen zoals Wittgenstein dat doet aan de hand van het woord
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'ambulo' (4.032), maar hij mist Wittgensteins voornaamste stelling op
dit punt:

Een uitspraak (Satz) is slechts in zoverre een beeld van een situatie
(Sachlage) als zij logisch geleed (geglieden) is.

Couturat had namelijk geen realiteitstheorie. Wel geeft het idee van
interpretatie van formele axiomasystemen van zgn. "elementaire zin-
nen" in de werkelijkheid hem grote problemen:

Wie garandeert ons bovenal dat de werkelijkheid met de logica over-
eenkomt - daaraan conform is - en dat de bestaande entiteiten de
wetten van de logica niet heimelijk schenden?
Men ziet, dat de logische methode die door wiskundigen geregeld
wordt toegepast, serieuze metafysische problemen geeft of onverhoopt
wakker roept.

Tot zover Couturat. Diens Engelse collega Russell had echter wel een
aanzet gegeven tot een realiteitstheorie en iets daarvan was zelfs in
Principia mathematica terechtgekomen:

Het universum bestaat uit objecten die verschillende eigenschappen
hebben en in verschillende relaties staan. Sommige van de objecten
die in het universum voorkomen zijn complex. Wanneer een object
complex is, bestaat het nit onderling gerelateerde delen. Laten we een
complex object beschouwen dat samengesteld is uit twee delen a en b
die met elkaar in de relatie R staan. Neem aan dat het complex 'a-in-
de-relatie R-met-b' waargenomen kan worden; wanneer het wordt
waargenomen, wordt het waargenomen als een object. Neem aan dat
aandachtige beschouwing laat zien dat het complex is; we oordelen
dan dat a en b in de relatie R staan. Zo'n oordeel dat afgeleid is uit
waarneming op grond van uitsluitend aandachtige beschouwing, kan
een 'waarnemingsoordeel' worden genoemd.

Maar nadere uitwerking van deze gedachtengang bleek problematisch:

In feite kunnen we waarheid met betrekking tot zulke oordelen
definieren als bestaande uit het feit dat er een complex is dat over-
eenkomt met (corresponding to) de discursieve gedachte gevormd door
het oordeel. Dat wil zeggen, wanneer we oordelen 'a heeft de relatie
R tot b', dan heet ons oordeel waar als er een complex 'a-in-de-rela-
tie-R-met-b' is, en onwaar als dit niet het geval is.
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Het probleem met deze definitie is volgens Wittgenstein dat elke on-
zinnige uitspraak onwaar wordt; hierdoor zou de ontkenning van een
onzinnige bewering waar moeten zijn, hoewel er geen complex mee
correspondeert. (Wittgensteins voorbeelden zijn: 'Plato Socrates' en 'de
eigenschap niet groen to zijn, is niet groen'.) Dit kan uiteindelijk een
reden voor Wittgenstein zijn geweest om niet met een theorie over
zinnen to beginnen, maar met een theorie over de realiteit. En zo be-
gint dan ook de Tractatus met "De wereld is alles, wat het geval is,
en - contra Russell - "De wereld is de totaliteit van feiten, niet van
dingen". Aanvankelijk moet Wittgenstein gedacht hebben dat hij met
een logische syntaxis zou moeten beginnen, maar een aspect van zijn
theorie maakte dat uiteindelijk niet mogelijk. Hij werd gedwongen om
het 'corresponderen', waar Russell het over had, op to vatten als het
hebben van dezelfde 'logische vorm' van zowel een beschrijvende zin
als het beschreven complex. Om dit mogelijk to maken vatte hij be-
schrijvende zinnen zelf (ook) op als feiten, zodat hij tenslotte met fei-
ten moest beginnen. Daarbij moest hij, om Russells probleem to kun-
nen oplossen, zoiets als 'mogelijke feiten' onderkennen.

Hier was de keuze van een goede terminologie belangrijk. Couturat
had dat niet gedaan toen hij schreef:

Een oordeel is bovenal de bevestiging van een feit; het is juist als het
feit werkelijk is, en onjuist als het feit onwerkelijk is.

Het is begrijpelijk dat Wittgenstein deze terminologie niet overnam.
Gelukkig was er een auteur die min of meer zelfstandig al een reali-
teitstheorie had uitgedacht: Husserl, de andere auteur naast Couturat
waardoor de context of discovery van Wittgensteins Tractatus begrijpe-
lijker wordt. Dit geldt met name voor de achtergrond van de stellingen
van de Tractatus die aan de zgn. beeldtheorie voorafgaan (met name de
commentaren op 2.01).

Al stelling 2, 'Wat het geval is, een feit, is het bestaan van situaties'
(Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten),
doet sterk denken aan Husserls formulering dat 'een feit' (die Tat-
sache) 'de in zijnswijze gestelde situatie' (der in der Seinsweise ge-
setzte Sachverhalt) is. Alleen worden 'situaties' (Sachverhalte) bij
Wittgenstein als 'simpele situaties' opgevat die beschreven kunnen
worden zonder gebruikmaking van logische voegwoorden; het zijn
pure verbindingen van ob jecten in de ruime zin van het woord - in-
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clusief eigenschappen en relaties, maar exclusief logische betrekkin-
gen. Want zoiets als'logische objecten' zijn er niet.

Wat dat betreft lijkt Wittgenstein dicht aan to sluiten bij Otto Selz, die
echter de voorkeur gaf aan de term 'Sachverhaltnis' boven 'Sachver-
halt', juist om de nadruk to leggen op de verbinding van objecten.
Meinong daarentegen achtte een term als 'Sachverhalt' niet zo geschikt
omdat die niet zo gemakkelijk kan worden gebruikt voor situaties dat
iets niet het geval is. Maar dit kan juist de reden zijn waarom
Wittgenstein de term 'Sachverhalt' wel bruikbaar achtte.

(Aan de andere kant zijn feiten (Tatsachen) bij Wittgenstein niet
noodzakelijk eenvoudig of simpel; zij zijn to beschrijven met behulp
van meerdere zinnen voor situaties (Sachverhalte) of, anders gezegd,
zij corresponderen met afbeeldingen die doorgaans complex zijn.)

Belangrijk is dat Wittgenstein van begin of aan zijn realiteitstheorie zo
opzet dat hij een bijbehorende logische theorie kan ontwikkelen. Dit is
een duidelijk verschil met Husserl die in de eerste plaats geinteresseerd
is in de relaties die mensen tot situaties hebben. Wittgenstein gaat het
daarentegen primair om de relatie tussen uitspraken (Satze) en situa-
ties. Hij neemt geen genoegen met de opvatting dat een uitspraak
(Satz) net zo een situatie (be)noemt, als naamwoorden dingen, eigen-
schappen of relaties aanduiden. De laatste opvatting is die van Husserl.
Ook betrekt Wittgenstein pas in laatste instantie het subject in zijn
beschouwingen. Dus hij nam een opvallende vernieuwing in de filoso-
fie van rond de eeuwwende van 1900 niet klakkeloos over.

De overeenkomsten van Husserl en Wittgenstein zijn niet alleen van
terminologische aard. Er kan een parallel worden gezien tussen
Husserls leer van gehelen en delen en een uiterst belangrijk aspect van
Wittgensteins realiteitstheorie - of moet men zeggen 'realistische logi-
ca'? - dat al naar voren komt in de uitwerkingen van het eerste com-
mentaar (2.01) op stelling 2 - "Een situatie is een verbinding van objec-
ten (zaken, dingen)" (2.011):

Het is essentieel voor een ding dat het bestanddeel van een situatie
kan zijn.
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Wellicht is bet voldoende om uit Husserls uiteenzetting een korte pas-
sage to lichten; bet gaat hier om noties als 'zelfstandig' en 'onzelf-
standig':

Ter vaststelling van bet begrip 'onzelfstandigheid' is bet al voldoende
to zeggen dat een onzelfstandig object dat wat bet is (d.w.z. krachtens
zijn wezensbepalingen) slechts in een omvattender geheel kan zijn. In
voorkomende gevallen zal bet object echter nu eens van deze, dan
weer van gene aard zijn en daarmee varieert ook de soort aanvulling
die bet behoeft om to kunnen bestaan.

Van de relevante commentaren op de zojuist geciteerde stelling (2.011)
van Wittgenstein is wellicht bet volgende bet meest pregnant (2.0122):

Een ding is zelfstandig, voorzover bet in alle mogelijke situaties kan
voorkomen, maar deze vorm van zelfstandigheid is een vorm van
samenhang met een situatie, een vorm van onzelfstandigheid.

Belangrijk bij Husserl zijn twee stellingen, to weten (1) de relatieve
onzelfstandigheid gehoorzaamt aan een a priori wet, en (2) die onzelf-
standigheid is een wezensbepaling. Wittgenstein neemt beide ook aan,
hoewel hij de term 'a priori' pas verderop in de Tractatus gebruikt. In
een volgend commentaar spreekt hij van 'de aard van een object' (in
der Natur des Gegenstandes) en daarna gebruikt hij de uitdrukking
'interne eigenschappen' (interne Eigenschaften). En uitgerekend daar-
over heeft Wittgenstein een stelling die de vereniging van logica en
9mystiek' - in de zin van Wittgensteins uitleg in de genoemde brief aan
Russell - onderbouwt.

De stelling over interne eigenschappen die zo fundamenteel is voor
Wittgensteins vroege filosofie wordt door hem pas gegeven nadat hij
beschrijvende uitspraken of zinnen (Satze) als talige feiten heeft in-
gevoerd en de noties van 'interne eigenschap' en 'interne relaties' heeft
gegeneraliseerd (4.122):

Het bestaan van zulke interne eigenschappen en relaties kan echter
niet in uitspraken (Sdtze) worden beweerd (behauptet); bet wordt
getoond (es zeigt sich) in de uitspraken die de betreffende situatie
representeren (darstellen) en over (von) de betreffende objecten gaan
(handeln).

57



Kennelijk kwam Wittgenstein er niet uit met alleen een realiteitstheo-
rie en een logische theorie. Hi j had een taaltheorie nodig om de zaak
rond to maken. Eerder is gesproken over de mogelijkheid iemands
karakter uit zijn gelaatstrekken to kunnen opmaken. Het is opmerke-
lijk dat Wittgenstein juist eenzelfde terminologie kiest voor interne
eigenschappen (4.1221):

Een interne eigenschap van een feit kunnen we ook een 'trek' van dit
feit noemen. (In de zin waarin we bijvoorbeeld van gelaatstrekken
spreken.)

Bovenstaande beschouwingen zijn in hoge mate abstract. Gelukkig
geeft Wittgenstein in aansluiting op de zojuist geciteerde passage een
voorbeeld (4.123):

Deze blauwe kleur en die blauwe kleur staan in de interne relatie van
helderder en donkerder eo ipso.

Husserliaanser kan het haast niet, zou men zeggen; zelfs de uitdruk-
king eo ipso zou zo uit de Logische Untersuchungen kunnen zijn over-
genomen.

De zaak is bijna rond: het 'mystieke' is voor een deel teruggebracht tot
bepaalde ('interne) 'eigenschappen' en 'relaties'. Behalve de negatieve
eigenschap van onzegbaarheid is er de positieve van toonbaarheid.
Blijven nog over de mystieke gevoelens met betrekking tot 'de wereld
als geheel'. Het zou mooi zijn als deze op soortgelijke wijze konden
worden behandeld. Eenvoudig is dit niet: zulke gevoelens zijn namelijk
gebonden aan een menselijk subject. Er is een principieel onderscheid
tussen de 'natuurnoodwendige' tekens van de logica (6.124) en de kop-
peling van 'taal' en 'mij'. Voor de logica hoeven wij zelf niet to zor-
gen. (Vergelijk 5.473: "De logica moet voor zichzelf zorgen".) Pas bij
toepassingen van de logica, bij het gebruik van logische vormen voor
wereldbeschrijvingen, kan niet meer van 'natuurnoodzakelijke' tekens
worden gesproken. Zulke toepassingen zijn wel gebonden aan een taal-
gebruiker, een menselijk subject. Diens taal 'beperkt' volgens
Wittgenstein als het ware zijn wereld en hierin vindt hij een mogelijk-
heid om wederom 'toonbaarheid' ten tonele to voeren (5.62):

Dat de wereld mijn wereld is, wordt hierin getoond (zeigt sich darin),
dat de grenzen van de taal (de taal die alleen ik begrijp), de grenzen
van mijn wereld betekenen (bedeuten).
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Vanuit deze, in essentie solipsistische positie is het althans verbaal
gemakkelijk om via een microkosmos a la Schopenhauer en Weininger
(5.63) de conclusie to bereiken dat het gevoel van de wereld als be-
grensd geheel 'het mystieke' is (6.45).

De zaak is rond: dankzij een combinatie van elementen van verschil-
lende theorieen en opvattingen van omstreeks de eeuwwende kon
Wittgenstein van mening zijn dat hij een coherente filosofie had ge-
formuleerd. Het kan echter zijn dat de late publikatie van de Logisch-
filosofische verhandeling in 1921 en 1922 niet gunstig was voor de
receptie van de daarin uitgedrukte gedachten door diegenen die de
typische eeuwwende-opvattingen al achter zich hadden gelaten of
nooit gekend hebben. Moge dit betoog tot een beter begrip ervan bij-
dragen!
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Bergson en de omwenteling in het denken rond 1900
J. Bor

1889 is filosofisch gesproken een bijzonder jaar. Nietzsche, de grote
Friedrich Nietzsche wordt binnen een paar luttele dagen - en dat voltrekt
zich ergens van de eerste op de tweede week van januari van dat jaar -
volslagen krankzinnig. Het verhaal gaat dat hij in Turijn, waar hij zich
toen bevond, een oude knol die door zijn koetsier geslagen werd snikkend
om de hals is gevlogen en vervolgens in elkaar stortte. De feiten liggen
waarschijnlijk anders!) Hoe het ook zij, Nietzsche's tragische lot is beze-
geld; zijn geest zal, tot hij elf jaar later sterft, in duisternis gehuld
blijven. Ook aanschouwen in 1889 twee van de grootste denkers van deze
eeuw, Ludwig Wittgenstein en Martin Heidegger, het levenslicht - en wel
op 26 april respectievelijk 26 september. Eind december 1889 ten slotte,
om precies to zijn de 27ste, verdedigt Henri Bergson zijn proefschrift,
getiteld Essai sur les donnees immediates de la conscience. Hij ontwikkelt
erin zijn geniale these van de duree oftewel de reEle tijd.

Nietzsche heeft met zijn poging tot een 'Umwertung aller Werte' de
omwenteling in het denken rond de eeuwwisseling voorbereid en daar-
mee blijk gegeven van een profetische blik. Wittgenstein en Heidegger
hebben er, ieder op hun eigen manier, de consequenties uit getrokken:
Wittgenstein door, v66r de logisch positivisten en op een genuanceerder
wijze dan dezen, het nieuwe wetenschappelijke wereldbeeld filosofisch
onder een begrip to brengen; Heidegger door op het moderne besef van
eindigheid een hele ontologie op to trekken. En Bergson? In het denken
van Bergson zie je die omwenteling, die een afscheid van het oude beeld
van de wereld en de genese van een nieuw beeld behelst, zich als het
ware voltrekken.

Maar welke 'Wende', welke ommekeer vindt er rond 1900 plaats?
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De eerste jaren van deze eeuw

Waarschijnlijk zijn er weinig documenten die een beter beeld geven van
de sfeer van de eerste jaren van deze eeuw dan het door Filippo
Tommaso Marinetti geschreven en in Le Figaro van 20 februari 1909 af-
gedrukte oprichtingsmanifest van het futurisme. Om er de laatste stelling
uit to citeren:

Wij zullen de grote menigten bezingen, in beweging gebracht door werk,
genot of oproer; wij zullen de veelldeurige en veeistemmige vloedgolven
bezingen van de revoluties in de moderne hoofdsteden; wij zullen de
nachtelijke trillende gloed bezingen van arsenalen en werkplaatsen, in
vlam gezet door felle electrische manen; onverzadigbare stations, verslin-
ders van rokende slangen; fabrieken, opgehangen aan de wolken met
hun kringelende rookslierten; bruggen als gigantische gymnasten die over
de rivieren springen, glinsterend in de zon als blikkerende messen; avon-
tuurlijke stoomschepen die de horizon aftasten, locomotieven met brede
borst die op de rails stampen als met buizen bespannen paarden, en de
glijdende vlucht der vliegtuigen waarvan de propeller als een vlag in de
wind klappert, en lijkt to applaudiseren als een enthousiaste menigte.2)

Alom leefde in de tijd dat Marinetti dit schreef het besef dat er een
nieuwe wereld in de mask was, dat de wereld op het punt stond een
volkomen nieuw gezicht to krijgen. Niet op z'n minst door de laatste
technische ontwikkelingen, maar ook door de enorme groei van de ste-
den, de massaproduktie en andere sociale en economische verschuivingen,
zou de stabiele, gezapige en burgerlijke wereld van vorige eeuwen plaats
maken voor een wereld van snelheid, dynamiek, mobiliteit en communi-
catie over grote afstanden. De opwinding daarover was groot, en de ver-
wachtingen wat er nog allemaal komen ging, waren hoog gespannen.

Deze breuk met het verleden betekende ook dat de werkelijkheid op-
nieuw gedefinieerd en met nieuwe ogen bezien moest worden. Inderdaad
deden de revolutionaire ontwikkelingen binnen de natuurwetenschap het
klassieke fysische denken op zijn grondvesten wankelen. Op microniveau
vervaagde het onderscheid tussen deeltjes- en golfverschijnselen. (Ener-
gie-overgangsprocessen bleken ten gevolge van het deeltjeskarakter van
straling discontinu to verlopen, terwijl massa een golfkarakter kreeg
toebedeeld, hetgeen leidde tot het onzekerheidsprincipe van Heisenberg:
deeltjes hebben een onbepaald karakter en zijn niet precies to locali-
seren.) Door de ontwikkeling van de quantumtheorie werd aldus het cor-
pusculaire werkelijkheidsbeeld ondergraven. En door de tweede belang-
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rijke ontwikkeling binnen de fysica gedurende de eerste jaren van deze
eeuw, die van Einsteins relativiteitstheorie, verloren ruimte en tijd hun
absolute karakter die ze in Newtons ontwerp van de wereld genoten.

Zo werd langzaam aan het oude, 'statische' wereldbeeld van de klassieke
fysica verdrongen door het wereldbeeld van de moderne fysica. Parallel
daaraan voltrok zich een omwenteling in de beeldende kunst, en die
getuigde ervan dat men de werkelijkheid op een radicaal andere wijze
ervoer en beleefde. Ook hierin werd gebroken met de oude concepties
van ruimte en tijd. De kubisten rekenden of met een vierhonderd jaar
oude traditie van Renaissance-perspectief; in hun ruimtebeleving kon een
veelheid van standpunten tegelijk worden ingenomen. De futuristen
gaven uitdrukking aan de nieuwe ervaring van tijd en dynamiek. En onze
landgenoot Piet Mondriaan ging zelfs zo ver, dat hij een 'vernietiging'
van de driedimensionale ruimte en een'uitschakeling' van de tijd beoog-
de.3)

Maar het is natuurlijk niet doenlijk om de veranderingen in denken en
waarnemen die het begin van de twintigste eeuw to zien heeft gegeven,
onder een enkele noemer to vatten en met een paar woorden of to doen.
In plaats daarvan volsta ik ermee een lijstje to geven van de belangrijkste
namen van hen die, kun je zeggen, verantwoordelijk zijn geweest voor
de omwenteling in het wereldbeeld gedurende de eerste jaren van onze
eeuw.

Max Planck
Albert Einstein
Niels Bohr
Sigmund Freud
Henri Bergson
Edmund Husserl
Pablo Picasso
Piet Mondriaan
Arnold Schonberg
Guillaume Apollinaire
Luigi Pirandello
James Joyce
Frank Lloyd Wright
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Bergson, geroemd en verguisd

Over deze keuze kan getwist worden en het zal ook niet moeilijk zijn
nog eens zoveel namen to noemen van figuren die het hunne hebben bij-
gedragen aan het rond 1900 veranderende wereldbeeld. Een ding staat
echter voor mij vast, en dat is dat de Franse filosoof Henri Bergson tot
het door mijn lijstje gerepresenteerde, exquise gezelschap hoort en daarin
zelfs een voorname plaats inneemt. Want Bergson was een van de eersten,
misschien wel de eerste, die de ommekeer in het denken rond 1900
filosofisch doordacht heeft en tot een beeld van de werkelijkheid con-
cludeerde waarin afgerekend wordt met het klassieke fysische denken
over de wereld. Hij liep daarmee volgens het recente Bergson-onderzoek
vooruit op bepaalde fundamentele ontwikkelingen binnen de moderne
fysica. Terwijl hij tevens een belangrijke impuls gegeven heeft aan de
ontwikkeling van de moderne kunst. Hoe kan het dan dat Bergsons plaats
in het genoemde gezelschap zo lang betwist is? Waarom is hij, na in de
beginjaren van deze eeuw tot de grootste filosoof to zijn uitgeroepen,
vervolgens zo in de vergetelheid geraakt - een vergetelheid waar hij pas
weer de laatste tijd aan ontrukt wordt?

Al in 1907, zo blijkt uit een dan uitgevoerd onderzoek naar het filoso-
fie-onderwijs aan de Franse middelbare scholen, was Bergsons ster hoog
gerezen.°) En zijn invloed zou in de daarop volgende jaren alleen nog
maar toenemen. Een voorbeeld van die invloed: zowel de Amerikaanse
oud-president Theodore Roosevelt als de voormalige Engelse eerste
minister Arthur Balfour wijdden in 1911 een artikel aan Bergsons filoso-
fie (in een tijd dat politici kennelijk nog intellectuelen waren).' Die
roem zou in 1912, toen er maar liefst 235 publikaties over Bergsons
denken verschenen, een hoogtepunt bereiken.* Maar met deze vloedgolf
van publikaties en een soms bijna hysterische Bergson-adoratie - de
dames van Parijs stuurden hun bedienden uren van to voren naar de zaal
waar Bergson college gaf, om van een plaatsje verzekerd to zijn - barstte
ook van alle kanten de kritiek op de Franse denker los. Ik noem hier de
titels van een aantal kritische studies, waarbij ik me tot de periode 1911-
1913 beperk.

De nu vergeten maar in zijn tijd gezaghebbende filosoof Alfred Fouillee
publiceert in 1911 La Pensee et les nouvelles ecoles anti-intellectualistes;
Bergson wordt erin als de belangrijkste 'anti-intellectualist' opgevoerd.
Stewart J. McKellar schrijft in hetzelfde jaar een Critical Exposition of
Bergson's Philosophy (de titel spreekt voor zich). Het jaar daarop opent
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Julien Benda met zijn boek over Bergson een aanval die hij nog vele
keren zal herhalen. Ook verschijnt in 1912 Modern Science and the Illu-
sions of Professor Bergson van Hugh S.R. Elliot, waarmee deze getuigt
Bergson met de hoogst denkbare graad van bevooroordeeldheid gelezen
to hebben. Andere kritische studies uit dat jaar: Contre la metaphysique
van de befaamde bioloog Felix le Dantec; het oppervlakkige Vital Lies:
Studies of Some Varieties of Recent Obscurantism door ene Vernon Lee;
een artikel van Arthur Oncken Lovejoy waarin Bergson van een tegen-
spraak in zijn tijdsbegrip en van extreem anti- intellectualisme beticht
wordt; twee afkeurende boeken uit katholieke hoek, door Jacques
Maritain en Albert Farges; en een beroemd Bergson-artikel van de hand
van Bertrand Russell, waarover straks meer. In 1913 ten slotte verschij-
nen Rene Berthelots Un Romantisme utilitaire, deel twee, dat een uitge-
wogen kritiek op Bergson bevat; een Note van C.D. Broad waarin Bergson
wederom als 'contemner of the human intellect' verschijnt; Winds of
Doctrines van George Santayana, waarin hetzelfde geluid to vernemen
valt; en een werk van een nu vergeten professor, Pierre Lassere, waarin
Bergson eveneens als een verfoeilijk anti- intellectualist geschetst wordt.')

De interpretatie van Bergson

Wat leert deze misschien wat saaie opsomming? Dat de onrust over
Bergsons denkbeelden en de grote invloed die deze uitoefenden in het
intellectuele circuit van rond 1910 groot was, en dat niet de minste ver-
tegenwoordigers van, noem het maar, het 'officiele' denken uittrokken
om die denkbeelden to bestrijden. En hoe deed men dat? Door Bergson
of to schilderen als een verderfelijke anti-intellectualist, een man die de
regels van de logica schendt en voor wie de inzichten van de wetenschap
geen gezag hebben. Hij zou kortom een entertainer voor de Parijse dames
zijn, een mooiprater, of op zijn best een dichter maar geen denker, niet
iemand die de grote problemen van de wetenschap en de wijsbegeerte
serieus neemt. Wel, deze campagne heeft haar effect niet gemist en leidde
er uiteindelijk toe dat Bergson geschrapt werd van de lijst van de groot-
meesters van het twintigste-eeuwse denken. Ten onrechte, zoals nog zal
blijken.

Russell spande wat dat betreft misschien wel de kroon en zijn artikel zal
er voor een belangrijk deel toe hebben bijgedragen dat Bergson, na een
periode van grote roem, meer en meer in de vergetelheid raakte. Want dit
artikel werd opgenomen in Russells History of Western Philosophy, dat
tot de meest gelezen boeken op het gebied van de filosofie behoort. Ja,
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zo gaat dat, ook in de filosofie; Russell maakt Bergson voor rotte vis uit
en op zijn gezag wordt die mening praktisch door iedereen, ongeletterd
en geletterd, overgenomen. Dat kan het papegaaien-effect genoemd
worden.

Russell dus, gesteund door de andere critici, creeerde en verbreidde de
misvatting die de toekomst van Bergsons filosofie weinig goeds deed.
Wat schreef hij namelijk? Dat Bergson een irrationalist en anti-intel-
lectualist is die voor zijn ideeen geen enkel argument aanvoert en vijan-
dig ten opzichte van de wetenschap staat. Het instinct en het intellect, ze
zijn voor Bergson "never wholly without each other, but in the main the
intellect is the misfortune of man, while instinct is seen at its best in ants,
bees and Bergson".8) Of zoals hij het ook stelde, in een essay dat een paar
jaar na het genoemde artikel verscheen: "Bergson, under the name of
'intuition', has raised instinct to the position of the sole arbiter of meta-
physical truth".') Bergson zou met andere woorden de gegevens van de
wetenschap inruilen voor, zeg maar gerust, een vaag gevoel over hoe de
wereld in elkaar steekt en daarop zijn metafysisch stelsel baseren. Maar
dat is een aperte onwaarheid.

Juist Bergson beriep zich in zijn gedachten, meer dan wie ook, op de
laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek. Van een anti-weten-
schappelijke attitude, zoals die later bij Heidegger to vinden is, is in zijn
denken geen sprake. En als Bergson op een gegeven moment de term
'intuitie' in de mond neemt om zijn wijsgerige methode to karakteriseren,
betekent dat niet dat hij vanaf dan zijn stellingen niet meer beargumen-
teert. Die intuitie, zegt hij zelf uitdrukkelijk, is een worm van reflectie
waarin, telkens weer, van het wetenschappelijke denken wordt uitgegaan
en die resulteert in een uitgewogen filosofie.'0) Nee, Russell is zelf een
irrationalist en fantast als hij tegen Bergson tekeer gaat. Hij begrijpt hem
niet, zoals hij zoveel continentale filosofie niet begrijpt, en doet dat alles
dan of als onzin.

Tot zover, in het kort, de ontstaansgeschiedenis van een misvatting. Hoe
dan ook heeft deze foute interpretatie van Bergsons filosofie als een vorm
van anti- intellectualisme (die overigens ook door een aantal Bergson-
sympathisanten en -adepten ondersteund werd) lange tijd stand gehou-
den. Zeker, er waren ook andere geluiden to horen. Zo schreef Leon
Husson al in 1947 een boek met de veelzeggende titel L'Intellectualisme
de Bergson, waarin hij op grond van een nauwkeurige exegese van
Bergsons geschriften liet zien dat Bergson het tegendeel van een anti-

68



intellectualist is. Tien jaar later volgde Bergson. Philosopher of Reflection
van I.W. Alexander. Ook Bergson zelf verzette zich in het grote voor-
woord tot zijn in 1932 verschenen La Pensee et le mouvant tegen de mis-
interpretatie van zijn denken door Russell en de zijnen. En een aantal
van zijn betere studenten trachtte hem wat dat betreft in bescherming to
nemen. Maar het hielp allemaal weinig.

Eerst de vele studies van Milic Capek, waaronder diens Bergson and
Modern Physics uit 1970, zouden een keerpunt in het hier geschetste
verhaal betekenen. Ik kom daar later nog op terug. In elk geval heeft
Capek aangetoond dat Bergson, in plaats van de wetenschap to negeren,
op een aantal belangrijke ontwikkelingen daarin anticipeerde en ddarom
in zijn tijd niet begrepen werd. Anderen zullen vervolgens in Capeks
voetspoor treden. Terwijl Nobelprijswinnaar Ilia Prigogine in een twee-
tal in de jaren tachtig verschenen boeken bekent in zijn belangrijke
thermodynamische onderzoekingen schatplichtig to zijn geweest aan
Bergson.

Daarmee is wel alle grond onder het sprookje van Bergsons anti-intel-
lectualisme weggenomen. Er lijkt een nieuw hoofdstuk in de Bergson-
interpretatie to zijn aangebroken. Bergson, zo weten we nu, wees de
wetenschap niet af. Integendeel, zijn metafysica trachtte met de inzichten
van het wetenschappelijke denken in het refine to komen. Hij was inder-
daad een intellectualist en tevens den van de grote geesten van zijn tijd.

Bergson en de moderne kunst

Dat laatste wil ik aannemelijk maken door eerst iets to zeggen over
Bergsons invloed op de ontwikkeling van de moderne beeldende kunst.
Die invloed is een in de kunsthistorie onderbelichte kwestie, in zoverre
er geen enkele monografie aan dit onderwerp gewijd is. Een drietal as-
pecten van die beinvloeding zal ik hier aanstippen.

Om to beginnen zouden de kubisten, met wie de omwenteling in de kunst
van deze eeuw een aanvang neemt, Bergson hebben uitgenodigd een
voorwoord to schrijven tot de catalogus bij hun belangrijkste afzonder-
li jke tentoonstelling, die ze de Section d'Or doopten en die oktober 1912
plaats vond. Bergson voldeed overigens niet aan dit verzoek, als het hem
iiberhaupt al bereikt heeft. Want een en ander blijkt achteraf op een
gerucht to zijn gebaseerd." ) Maar dat dit zo hardnekkig de ronde deed
mag er een aanwijzing voor zijn dat Bergsons gedachten een stimulans
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waren voor de verschillende kubisten, die zich in 1910 tot een groep
hadden geformeerd. Zijn filosofie werd hoe dan ook in hun kringen
besproken, onder meer tijdens hun bijeenkomsten op het atelier van
Jacques Villon, een van de oudere broers van Marcel Duchamp.

Daarnaast is de invloed van Bergsons ideeen op die van de futuristen
onmiskenbaar en kan zelfs gesproken worden van een fundamentele,
diepgravende inwerking ervan op het futuristische gedachtengoed. Zo
heeft Marianne W. Martin in haar gezaghebbende Futurist Art and Theory
duidelijk gemaakt hoe de gedachten van Bergson op een paar voor de
beginfase van het futurisme belangrijke doeken van Russolo hebben
doorgewerkt. Dat zelfde geldt voor een aantal minstens zo belangrijke
werken van Boccioni, wellicht de grootste kunstenaar onder de futuristen.
Van hem kan gezegd worden dat hij de implicaties van Bergsons filosofie
beter begrepen en adequater tot uitdrukking heeft gebracht dan de
andere futuristen (ik zal daar aanstonds wat dieper op ingaan). Terwijl
ook de experimentele poezie van de 'aanvoerder' van de futuristen,
Marinetti, sporen van een bergsoniaanse inspiratie vertoont.12) Bergsons
denken heeft met andere woorden grote invloed uitgeoefend op de vor-
ming van de futuristische ideeenwereld. Al moet tegelijkertijd worden
opgemerkt dat er in dit opzicht nog het nodige intellectuele werk to ver-
richten valt.3)

Een derde lijn, om me hier tot de eerste jaren van de omwenteling in
de beeldende kunst to beperken, loopt er vervolgens van Bergson naar
de ideeen en het werk van de suprematisten en meer in het bijzonder
van Malewits j, de grote man achter deze beweging in de begin-twintig-
ste-eeuwse kunst.14) Ook hier moet de zaak nog uitvoerig bestudeerd
worden, maar de recente afbraak van het 'ijzeren gordijn' geeft wat dat
betreft hoop. Kortom, behalve in Frankrijk en Italie werd Bergson ook
in Rusland gelezen en dat liet zijn sporen na op het werk van een aantal
pioniers op het gebied van de beeldende kunst van deze eeuw.

Moeten we ons verbazen over deze brede invloedssfeer van Bergsons
denken - een invloed die ook de literatuur betreft en die, anders dan in
het geval van de beeldende kunst, goed gedocumenteerd is?) Het is mis-
schien verbazingwekkender dat de inwerking van Bergsons filosofie op
de beeldende kunst zo weinig aandacht heeft gekregen, aangezien deze
zo voor de hand ligt. Want we zagen al dat in 1907, toen de moderne
kunst geboren werd met een schilderij van Picasso, de uitstraling van
Bergsons gedachten enorm was en dat die de daarop volgende jaren een
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stijgende lijn zou vertonen. Daarbij komt dat verschillende van Bergsons
werken in deze periode in vertaling voorhanden waren. Dat alleen al
maakt de invloed ervan op het denken en doen van de beeldende kunste-
naars hoogst waarschijnlijk.

Maar los van deze 'uiterlijke' factoren moet de inwerking van Bergsons
gedachtengoed op de nieuwe kunst vooral begrepen worden vanuit het
'innerlijke' streven van deze kunstenaars. Dit streven had een metafy-
sische strekking, zoals de tentoonstelling over The Spiritual in Art een
aantal jaren geleden duidelijk heeft gemaakt.l) Het ging de pioniers van
met name de non-figuratieve kunst en hun voorlopers om een 'herdefi-
niering' van de werkelijkheid, waarbij men zich afzette tegen het in de
negentiende eeuw zo overheersende 'materialistische' wereldbeeld. Juist
in de kunst zou iets van de 'spirituele' dimensie van de wereld zichtbaar
gemaakt kunnen worden. In Bergson nu vond men in dit streven een
bondgenoot, want hem was het in zijn filosofie om een herwaardering
van die metafysische dimensie to doen.

Kunstfilosofie

In welke zin zal nog rider worden aangegeven. In elk geval verwoordt
Bergson iets van de bedoelingen van de moderne kunstenaars - en wordt
daarin ook een glimp van zijn metafysische motief zichtbaar - als hij in
Le Rire uit 1900 zijn opvattingen over kunst neerschrijft. Kunst is geen
schone schijn en evenmin beoogt het een 'esthetische' weergave van de
wereld zoals die ons doorgaans verschijnt. In de kunst wordt ons een visie
op de werkelijkheid getoond die juist verschilt van onze gewone voor-
stellingen omtrent de dingen. Om Bergson zelf aan het woord to laten:

We bewegen ons to midden van algemeenheden en symbolen, als in een
gesloten ruimte waarbinnen onze kracht zich op nuttige wijze meet met
andere krachten. En geboeid door het handelen dat ons voor ons eigen
bestwil binnen zijn eigen invloedsfeer trekt, leven we in een over-
gangszone tussen de dingen en onszelf, buiten de dingen en ook buiten
onszelf. Maar zo nu en clan brengt de natuur uit verstrooidheid zielen
voort die losser van het leven staan. (...) Als deze onthechting totaal zou
zijn en de ziel in geen van haar percepties meer solidair was met het
handelen, zouden we to maken hebben met de ziel van een kunstenaar
zoals de wereld er nog nooit een gekend heeft. Ze zou tegelijkertijd in
alle kunsten uitblinken, of liever nog zou ze deze allemaal tot een kunst
versmelten. Alle dingen zou ze in hun oorspronkelijke zuiverheid waar-
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nemen, zowel de vormen, kleuren en klanken van de stoffelijke wereld
als de subtielste bewegingen van het innerlijke leven. Maar dat is van de
natuur teveel gevraagd. Voor degenen onder ons die zij tot kunstenaar
heeft gemaakt, heeft ze alleen maar bij toeval en slechts aan een kant
de sluier opgelicht. (...) Zo heeft kunst, of het nu om schilderkunst,
beeldhouwkunst, poezie of muziek gaat, geen ander doel dan symbolen
met praktisch nut, maatschappelijke en bij afspraak aanvaarde algemeen-
heden, alles kortom wat de werkelijkheid verhult aan de kant to schui-
ven, om ons oog in oog to stellen met de werkelijkheid zelf.")

De ontwikkeling die de beeldende kunst aan het begin van deze eeuw to
zien heeft gegeven getuigt inderdaad van een veranderde visie op de
wereld, een waarin de sluier van'algemeenheden en symbolen' bij wijze
van spreken wordt opgetild. De wereld wordt daarmee niet langer gere-
duceerd tot een geheel van onderscheiden objecten, de door 'blinde'
krachten beheerste, corpusculaire natuur van het klassieke wereldbeeld.
'Achter' dit gebied van de objecten, zo bevroeden de jonge kunstenaars,
gnat iets anders schuil. Maar kun je nog wel zeggen 'iets'? Het is niets,
in zoverre het zich niet als object laat denken, in zoverre het niet tot de
wereld van de objecten is terug to brengen. Desondanks is het in zijn
concrete en voelbare aanwezigheid niet de ontkenning van die wereld.
Dit 'noch iets, noch niets' (en straks zal duidelijk worden welke invul-
ling Bergson eraan geeft) pogen de moderne kunstenaars van rond 1910
in elk geval zichtbaar to maken.

Hoe? Niet door in een proces van louter abstractie een ontkenning van
de objectwereld to bewerkstelligen. Maar door de objectivering ervan
- tot Bergsons'algemeenheden en symbolen' - niet to voltrekken. En dat
wil zeggen, door de voorwaarden waaronder de dingen doorgaans wor-
den beschouwd buiten werking to stellen en zo plaats to geven aan het
onmiddellijke en in letterlijke zin onvoorwaardelijke. Normaal be-
schouwen we de dingen namelijk door de bril van de abstracte, meetbare
ruimte en tijd, geven wat we ervaren een plaats in die ruimte en tijd, en
nemen eerst zo een wereld van onderscheiden objecten waar. Die bril
wordt door de kunstenaars afgezet. Anders gezegd, de klassieke noties
van ruimte en tijd, als het kader waarbinnen de objecten gelokaliseerd
worden, als de achtergrond ook waartegen die objecten eerst verschijnen,
die noties worden ter discussie gesteld.

Wel, Bergson mag een van de wegbereiders van deze fundamentele ont-
wikkeling in de beeldende kunst worden genoemd. Hij breekt immers, als
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een van de eersten, met het klassieke idee dat genoemde ruimte en tijd
het kader vormen waarbinnen de waargenomen objecten gelokaliseerd
zijn en dat ze als zodanig absolute geldigheid bezitten. Dat kader, stelt
hij, is onze inventie: de meetbare ruimte en tijd als de bril waardoor we
de concrete voortgang die het werkelijke is beschouwen en tot objecten
laten uiteenvallen. Los daarvan is er de reele tijd en de even reele ruimte,
die door het werkelijke in zijn concrete voortgang geconstitueerd wor-
den. Anders geformuleerd, die reele duur en concrete uitgebreidheid zijn
het kenmerkende van de dynamiek van de direct gegeven werkelijkheid.
Met deze, hier nog summier weergegeven, gedachten verschaft Bergson
de vernieuwers onder de kunstenaars een nieuw beeld van en een nieuw
zicht op de wereld.

Bergson en Boccioni

Zo geeft Bergson met zijn ideeen richting aan het metafysische streven
van een aantal avant-gardekunstenaars. Die invloed van zijn filosofie op
de kunst in wording wordt vooral manifest in het werk van de jong ge-
storven schilder en beeldhouwer Umberto Boccioni, behalve 'the greatest
artist of the Italian Futurist movement'18) ook de grote theoreticus onder
de futuristische schilders. Ja, Boccioni is, denk ik, de kunstenaar die zich
in de beginjaren van de moderne kunst het meest diepgaand door
Bergsons denkbeelden heeft laten inspireren. Niet alleen als theoreticus
heeft hij deze doorgrond en zich eigen gemaakt. Ook, kun je zeggen,
heeft hij die ideeen in een kunstzinnige zin vorm gegeven. Zoals Brian
Petrie het in een belangwekkend artikel over deze materie stelt:

Terwijl [Boccioni] zocht naar een beeldend middel om de bergsoniaan-
se ontologie, de bergsoniaanse metafysica uit to drukken, was hij ver-
plicht zich to concentreren op het probleem van de beweging.19>

Inderdaad blijkt uit zowel zijn artistieke werk als zijn geschriften dat
Boccioni - net als een Mondriaan en een Malewitsj na hem - kunst neemt
in de hoge zin van een metafysisch of ontologisch onderzoek. Daarin gaat
het erom to komen tot een inzicht in de 'ware card' van de werkelijkheid,
door deze bij wijze van spreken to bevrijden uit de door de praktijk van
het leven gedicteerde voorstellingen waarin we haar doorgaans gevangen
houden. Deze filosofische teneur van Boccioni's artistieke zoektocht, en
de rol die Bergsons filosofie daarin speelt, komt goed tot uitdrukking in
een manifest uit 1913. Laat ik er een paar zinnen uit citeren.
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We moeten kunstwerken (zowel in de beeldhouwkunst als in de schil-
derkunst) beschouwen als structuren van een nieuwe innerlijke werke-
lijkheid (...).

[Het] meten van objecten, en van de atmosferische vormen welke ze
scheppen en waarbinnen ze besloten liggen, vormt de kwantitatieve
waarde van een object. Als we vervolgens dieper afdalen in onze waar-
nemingsvermogens en de andere, dat wil zeggen de kwalitatieve waarde
[van een object] vertalen, dan zullen we beweging ontdekken, de impul-
sie van het object. Die beweging is een kwaliteit en kwaliteit, in onze
sculpturele esthetica, is gelijk aan gevoel.20»

In het hier gemaakte onderscheid is Bergson Boccioni voorgegaan: de
eerste - en met deze gedachte zullen we nog uitgebreider kennis maken -
onderscheidde de beweging als verplaatsing in de ruimte, als meetbare
grootheid dus, van de 'beweeglijkheid' als temporeel proces, een kwali-
tatief gegeven. Om in dit verband nog een passage uit Boccioni's manifest
aan to halen waarin Bergsons invloed op de kunstenaar helemaal duide-
lijk wordt:

Elke opdeling van de beweging van een object is een willekeurige daad
en even willekeurig is de onderverdeling van materie [namelijk in af-
zonderlijke objecten]. Zoals Henri Bergson zei: "Elke verdeling van de
materie in onafhankelijke lichamen met volstrekt bepaalde contouren is
een kunstmatige verdeling", en elders: "Elke beweging, beschouwd als
een doorgang van de ene rusttoestand in de andere, is absoluut ondeel-
baar" 21)

Boccioni citeert Bergson hier dus uitdrukkelijk, daarbij refererend aan
het in 1896 gepubliceerde Matiere et memoire van de Franse filosoof,
waarin deze het zonet aangeduide onderscheid maakt (of althans uit-
werkt) tussen fysische bewegingen in de ruimte beschouwd, dat wil zeg-
gen de beweging zoals die door de mechanica wordt bestudeerd, en de-
zelfde bewegingen in de reele tijd beschouwd. Om de uitdrukking van
die laatste beweging nu is het Boccioni to doen, zoals al blijkt uit een
aantal titels die hij zijn werken meegeeft, bij voorbeeld Dynamisme van
een fietser en Unieke vormen van voortgang in de ruimte, beide uit 1913
(hetzelfde jaar van zijn manifest). De thematiek ervan, kun je zeggen, is
bergsoniaans.

Niet dat met het bovenstaande op afdoende wijze is aangetoond dat, en
in hoeverre, Boccioni in zijn denken over voortgang en dynamiek, en in
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de artistieke vertolking daarvan, schatplichtig is aan Bergson. Daartoe
moeten zijn esthetische geschriften nader geanalyseerd en de passages die
de invloed van Bergson verraden geexpliciteerd worden. (Ik kan wat dat
betreft verwijzen naar het artikel van Petrie.) De kwestie die wat mij be-
treft interessanter is, is wat Boccioni's schilderijen en sculpturen, en for
that matter tal van andere bijna en geheel non-figuratieve werken die
rond 1910 ontstaan zijn, tot uitdrukking brengen. Ervan uitgaande dat ze
inderdaad iets uitbeelden, dus over de werkelijkheid gaan. En er tevens
van uitgaande dat dat niet de wereld van potjes en pannetjes, naakten en
schedels is, maar een wezenlijk andere dimensie die zich als het ware
achter de buitenkant van de dingen schuilhoudt.

Wel, het mes snijdt hier aan twee kanten. Niet alleen 'illustreert' hij
Bergsons filosofie in zijn kunst, waardoor hij deze visueel toegankelijk
maakt; Bergson kan andersom ook licht werpen op Boccioni's bedoelin-
gen. Ik bedoel, het denken van de Franse filosoof kan het begin van een
antwoord geven op de moeilijke vraag wat in het artistieke werk van
Boccioni en gelijk gestemde kunstenaars wordt'medegedeeld'. Het sleu-
telwoord is hier de al een paar keer genoemde 'beweeglijkheid' of 'dy-
namiek'. Dit is inderdaad een centraal begrip in Bergsons denken. Waar
staat het voor, aan welke werkelijkheid refereert het - als dat niet de
wereld van onze alledaagse waarneming is, de wereld van onderscheiden
objecten? Het wordt tijd dat we ons enigszins in Bergsons ideeen gaan
verdiepen.

Bergsons grondgedachte

Bergsons grondgedachte vinden we in gerijpte vorm in zijn hoofdwerk,
L'Evolution creatrice uit 1907, uitgedrukt. Om er een sprekend citaat uit
to lichten:

In feite is het leven een beweging en is de stoffelijkheid de omgekeerde
beweging, en is elk van deze bewegingen enkelvoudig: de materie die een
wereld vormt is een ongedeelde stroom, en even ongedeeld is het leven
dat zich door die materie een weg baant terwijl het er levende wezens
uit snijdt')

Wat bedoelt Bergson met deze op het eerste gezicht nogal raadselachtige
uitspraak? Al eerder, namelijk in zijn proefschrift uit 1889, had hij
betoogd dat (in de bondige formulering van Kolakowski) de tijd werke-
lijk is, en beschouwde hij dat inzicht als zijn grote ontdekking. Zoals hij
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aan zijn vriend, de Amerikaanse psycholoog en filosoof William James
(die ik misschien ook aan mijn eerder gegeven lijstje had moeten toevoe-
gen), schreef: "Tot mijn grote verbazing bemerkte ik dat de wetenschap-
pelijke tijd niet duurt (...)".13) Die constatering bracht hem ertoe zijn
vroegere opvattingen overboord to zetten. Tegenover de notie van de ab-
stracte, 'onwerkelijke' tijd van de klassieke fysica ontwikkelde hij zijn
begrip van de reele tijd oftewel duree.

Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens zal Bergson niet alleen beweren
dat de tijd, zoals hij die opvat, werkelijk is en als zodanig zijn sporen
nalaat op de realiteit, en dat de klassieke fysica wat dat betreft een
correctie behoeft. Hij zal ook zeggen dat de tijd het werkelijke is, ofwel
dat de werkelijkheid in de grond van de zaak een temporeel karakter
heeft, tijd is. Dat is dan de gedachte die hij in zijn boek over de evolu-
tie, dat tevens zijn metafysica bevat, ontwikkelt en die, in uiterst ver-
dichte vorm, in het boven gegeven citaat wordt weergegeven. Zowel het
leven als de materie, zegt hij daarin, zijn ononderbroken processen die
zich in de reele, onomkeerbare tijd voltrekken. De materie ontwikkelt
zich in de richting die door de tweede hoofdwet van de thermodynamica
wordt voorspeld. In Bergsons interpretatie:

Inderdaad drukt ze wezenlijk uit dat alle fysische veranderingen de
neiging vertonen to vervallen tot warmte en dat de warmte er zelf toe
neigt zich op gelijke wijze tussen de lichamen to verdelen.'")

Op die materie werkt vervolgens het leven, als duree opgevat, in; het
organiseert deze en remt daarbij de door de tweede hoofdwet van de
thermodynamica voorspelde richting waarin de fysische wereld zich
beweegt af.

En we zien dan in de levensactiviteit (...) een werkelijkheid die zich tot
stand brengt dwars door een werkelijkheid die zich ontbindt.25)

Zo schept het leven orde uit chaos.

Materie en leven zijn daarmee niet alleen gegeven in de reele tijd; ze zijn
in wezen duur. Aldus ontwaart Bergson 'achter' de in de abstracte ruimte
en tijd gelocaliseerde objecten en de krachten die daarop inwerken een
werkelijkheid van pure verandering en dynamiek, een samenspel van on-
deelbare, niet in mootjes op to hakken, en niet tot verplaatsingen in de
homogene ruimte terug to brengen bewegingen. Noem het een innerlijke
of een metafysische werkelijkheid, maar denk daarbij dan niet aan
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Plato's Ideeen of een andere, boven de wereld van de waargenomen
verschijnselen gepostuleerde zijnsorde. Want dit samenspel van processen,
die ondeelbare en niet to stuiten voortgang is voor Bergson geen trans-
cendent bereik maar het kloppend hart van de wereld die we zien. Met
then verstande dat we er ons gewoonlijk niet voor openstellen, maar de
gegeven voortgang in stukken hakken, dat wil zeggen gefixeerd zijn op
afzonderlijke fenomenen, c.q. onderscheiden toestanden, en de tijd die
hen 'verbindt' en schraagt negeren.

De analyse van de tijd

Het draait in Bergsons denken dus primair om beweging en tijd, the
most important and exciting problem in all philosophy" (Gale)'3 en ook
een van de ingewikkeldste onderwerpen in de hele filosofie. Kun je,
vraagt hij zich af, een beweging wel reconstrueren uit de door het bewe-
gende object ingenomen posities, zoals de newtoniaanse fysica doet? En
kun je de tijd (die de beweging inneemt) wel als optelsom van afzonder-
lijke momenten denken? Maar door tijd en beweging zo op to vatten,
bedacht de Griekse filosoof Zeno al in de vijfde eeuw voor Christus,
kom je in de problemen. Zo kan volgens de door hem opgestelde paradox
van de vliegende pijl een pijl niet bewegen "omdat hij op elk moment van
zijn vlucht een aan zichzelf gelijke ruimte inneemt en dus Been ruimte
heeft om to bewegen".") Of, andersom geredeneerd, de pijl kan op geen
moment van zijn vlucht een bepaalde positie innemen, want zou hij dat
wel doen, dan zou hij onbeweeglijk zijn. Door beweging dus uit rustpun-
ten opgebouwd to denken, concludeert Bergson, wordt het wezenlijke
ervan ontkend: de 'beweeglijkheid', de dynamiek. En hetzelfde gebeurt
als we de tijd uit afzonderlijke momenten samengesteld denken: we
ontkennen er dan de wezenlijke voortgang van.

Maar wat is die voortgang dan wel; wat is de 'reele' tijd, die in Bergsons
ogen uiteindelijk "1'etoffe meme de la realite",2* de 'substantie' van de
dingen uitmaakt?

In zijn analyse van de tijd, waarbij hij zich (nogmaals) afzet tegen de
abstracte ti jdsnotie van de fysica, gnat Bergson uit van een psycholo-
gische observatie. Wat 'zien' we als we ons innerlijk gadeslaan? Op het
eerste gezicht zou je denken: allerhande gedachten, fantasieen, herin-
neringsbeelden, half uitgesproken verlangens, prettige en minder pret-
tige gevoelens, gewaarwordingen, enzovoort - kortom een heel arsenaal
van, noem ze maar, verschillende bewustzijnstoestanden. Maar liggen
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die allemaal naast, onder en boven elkaar, als knikkers in een zak? Nee,
constateert Bergson, ze vormen veeleer een stroom. Binnen in ons is er
geen sprake van losse, op zichzelf staande gevoelens, ideeen, aandriften
en dergelijke. De term 'binnen' is wat dat betreft zelfs enigszins mis-
leidend, want suggereert een innerlijke ruimte, die er niet is. Ons be-
wustzijn is echter geen koker; in het rijk van het innerlijk heerst de tijd.
Dat wil zeggen, de toestanden die we van binnen gadeslaan nemen geen
ruimte in, maar vloeien in elkaar over en ontplooien zich zo in de tijd.

Zoals Bergson het in een essay uit 1903 verwoordt:

Het is een opeenvolging van toestanden waarvan elk de daarop volgende
aankondigt en de eraan voorafgaande in zich draagt. Eigenlijk vormen
ze slechts veelvoudige toestanden wanneer ik ze al voorbij ben en me
omkeer om er het spoor van to bekijken. Terwijl ik ze beleefde, waren
ze zo hecht georganiseerd, zo diep bezield door een gemeenschappelijk
leven dat ik niet had kunnen zeggen waar de ene ophield en de andere
begon. In werkelijkheid begint noch eindigt een van hen, maar zetten
ze zich allemaal in elkaar voort.

En vervolgens:

Er zijn geen twee momenten identiek voor een bewust wezen. Neem
het eenvoudigste gevoel, veronderstel dat het constant is, ga er met je
hele persoon op in: het bewustzijn dat met dit gevoel gepaard gaat kan
niet twee opeenvolgende momenten aan zichzelf gelijk blijven, omdat het
volgende moment, afgezien van het vorige, altijd de herinnering bevat die
dit op hem heeft achtergelaten. Een bewustzijn met twee identieke mo-
menten zou een bewustzijn zonder geheugen zijn. Het zou dus verdwij-
nen en onophoudelijk opnieuw ontstaan.29)

De tijd, zoals die zich binnenin ons manifesteert, is aldus gekenmerkt
door een onomkeerbare en ononderbroken voortgang van toestanden, die
kwalitatief van elkaar verschillen, een voortgang ook waarin het verleden
zich voortzet in het heden. Tijd wil zeggen: continuiteit, onomkeerbaar-
heid, heterogeniteit, geen onderscheid. Die tijd kun je niet ruimtelijk
voorstellen noch meten. En daarmee is dan, in het kort, Bergsons kritiek
op de tijdsnotie van de klassieke fysica gegeven: daarin wordt de tijd als
een rechte, al dan niet tot in het oneindige deelbare, lijn voorgesteld en,
meent Bergson, worden de voorstelling en de zaak door elkaar gehaald.
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Om nog even terug to keren naar Boccioni: het is precies deze concrete
en direct ervaren tijd, en de erdoor getekende werkelijkheid, die in diens
futuristische werken wordt uitgebeeld. Dat wordt met name duidelijk in
twee vroege series van ieder drie schilderijen, die in 1911 zijn ontstaan
en die beide Bewustzijnstoestanden heten. De titel ervan verraadt, alweer,
de invloed van Bergson; maar daar hoef ik het niet verder meer over to
hebben. Wat Boccioni hier suggereert, zijn de opeenvolgende gewaarwor-
dingen en gevoelens van iemand die op het station een vertrekkende trein
gadeslaat. De afzonderlijke schilderijen heten: Afscheid nemen, Degenen
die gaan en Degenen die achterblijven. Zeker, de ruimtelijke voorstelling
is er nog niet echt in doorbroken. We zien - en ik bepaal me even tot de
voorstudies ervan - figuren, gematerialiseerde windvlagen of iets der-
gelijks, misschien facetten van de trein die zich in beweging zet, ge-
kromde, door de vaart ervan als het ware meegezogen gebouwen. Niet-
temin is de scherpe scheiding tussen personen en objecten, en de objec-
ten onderling, opgeheven en is het begin van abstractie daar. Zo wordt
de dynamiek van het innerlijk door Boccioni, zij het misschien hier nog
wat voorzichtig en aarzelend, uitgebeeld.

De twee aspecten van beweging

Boccioni beriep zich in zijn geschriften op het door Bergson gemaakte
onderscheid tussen beweging als verplaatsing in de ruimte en beweging
als voortgang in de reele tijd beschouwd. Laat ik met het oog op het
vervolg iets over dat belangrijke onderscheid zeggen.

Ons innerlijk ontvouwt zich, zoals gezegd, volgens Bergson in de tijd.
Maar niet alleen ons innerlijk. Immers, om naar Boccioni's al genoemde
Dynamisme van een fietser to verwijzen, je kunt je de beweging van een
fietser als een ruimtelijke verplaatsing, als wijziging van positie voor-
stellen. Maar je kunt haar ook als een ondeelbaar proces ondergaan, en
dat wil zeggen als een beweging in de reele tijd. Die tijd manifesteert
zich daarmee voor Bergson ook in de buitenwereld.

Zo komt Bergson ertoe een temporeel en een ruimtelijk aspect aan fy-
sische beweging to onderscheiden, en zijn beide aspecten niet tot elkaar
to herleiden. De klassieke fysica heeft slechts oog voor het laatste, de
beweging qua verplaatsing in de ruimte, waarbij geabstraheerd wordt van
wat beweging volgens Bergson echt is, de al genoemde'beweeglijkheid',
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de beweging dus qua voortgang in de reele tijd. In zijn essay uit 1903 vat
hij dit punt als volgt samen:

Laten we als voorbeeld de veranderlijkheid nemen die de homogeniteit
het dichtst nadert, de beweging in de ruimte. Langs deze hele beweging
kan ik me mogelijke rustpunten voorstellen: die noem ik de posities van
het bewegende object of de punten waar het bewegende object doorheen
gaat. Maar, al waren het er oneindig veel, ik zal uit de polities geen
beweging maken. Ze zijn geen delen van de beweging; ze vormen er een
aantal visies op; je zou kunnen zeggen dat het slechts veronderstelde
rustpunten zijn. Nooit bevindt het bewegende object zich werkelijk in
een van de punten; hoogstens kun je zeggen dat het er doorheen gaat.
Maar de doorgang, die een beweging is, heeft nets gemeen met een
rustpunt, dat onbeweeglijkheid is. Een beweging kan zich net op een
onbeweeglijkheid vastzetten, want dan zou ze er mee samenvallen, wat
tegenstrijdig is. De punten bevinden zich niet in de beweging, als delen,
en ook niet onder de beweging, als plaatsen van het bewegende object.
Ze worden door ons gewoon geprojecteerd onder de beweging, als
plaatsen waar een bewegend object, dat zoals aangenomen niet stilstaat,
zich zou bevinden als het wel stopte 30>

De beweging, als voortgang in de reele tijd, kan dus niet uit rustpunten
gereconstrueerd worden. Beweging, echte beweging, voltrekt zich in en
door de tijd en is datgene wat de achtereenvolgens ingenomen polities
van het bewegende object - die wij eraan onderscheiden door de zaak in
de ruimte te'projecteren' - als het ware verbindt. Vandaar de reeds door
Boccioni geciteerde stelling: "Elke beweging, beschouwd als een doorgang
van de ene rusttoestand in de andere, is absoluut ondeelbaar".31)

Bergson en De Brogue

Uitgaande van de gedachte dat behalve ons innerlijk ook fysische bewe-
ging wezenlijk een ondeelbaar proces is dat zich in en door de reele tijd
voltrekt, ontwikkelt Bergson in Matiere et memoire een theorie over de
materie die tot de moeilijkste maar ook meest fundamentele hoofdstuk-
ken uit zijn filosofie behoort. Zijn idee komt er kort gezegd op neer dat
er, op elementair niveau beschouwd, sprake is van een dynamische voort-
gang in de fysische natuur die niet to herleiden is tot ruimtelijke ver-
plaatsingen van elementaire deeltjes. "De reele beweging is veeleer de
overdracht van een toestand dan van een ding", aldus vat Bergson deze
gedachte samen.32) Dat wil zeggen, een buiten ons gegeven beweging,
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opgevat als dynamisch proces, laat zich niet reconstrueren uit de reeks
van achtereenvolgens door een object (elementair deeltje) ingenomen
posities. Evenals psychologische processen zijn fysische processes geken-
merkt door ononderbroken voortgang, heterogeniteit, duur. Fysische be-
weging is zo beschouwd de voortzetting van een dynamische toestand in
de volgende, waarmee het over een elementair 'geheugen' beschikt.

Welnu, tussen deze bergsoniaanse theorie van de materie en de zoveel
jaar later ontwikkelde concepties van de quantumfysica constateert Louis
de Broglie, een van de pioniers van deze revolutionaire ontwikkeling in
de moderne fysica, een wat hij noemt reele overeenkomst. Zoals hij het
zelf in een magistraal artikel over Bergson stelt:

Nog niet zo lang geleden, toen we dit beroemde werk [van Bergson]
weer eens doorbladerden en nadachten over de vooruitgang die de
wetenschap heeft gekend rinds we het voor het eerst lazen, werden we
getroffen door de overeenkomst tussen bepaalde nieuwe begrippen van
de hedendaagse fysica en bepaalde brilliante intuYties van de filosofie
van de duur'>

Is Bergson daarmee vooruitgelopen op deze zo fundamentele ontwikke-
ling in de natuurkunde, in de zin dat hij er de richting van voorvoeld
heeft en natuurlijk niet in de zin dat hij de golfmechanica of
Heisenbergs onzekerheidsrelaties heeft voorspeld? Is er misschien zelfs
een stimulerende werking van zijn ideeen op die ontwikkeling uitgegaan?

Om eerst de geschiedenis van de quantumfysica in vogelvlucht to be-
schouwen: Tegen de klassieke opvatting ingaand, volgens welke straling
op een continue manier wordt uitgezonden, stelt Max Planck als eerste in
1900 (en ik citeer Ortoli en Pharabod) "dat de overdracht van energie
tussen materie en straling plaatsvindt door middel van pakketjes met
precies gedefinieerde hoeveelheden" 3'') Daarmee introduceert Planck de
gedachte van discontinuiteit op het gebied van de straling en is het idee
van energiequanta geboren. Dat idee wordt opgepakt door Albert
Einstein, die in 1905 het foto-elektrisch effect verklaart door uit to gaan
van het deeltjeskarakter van het licht dat dit effect produceert. Licht
heeft zo beschouwd een dualistisch karakter, namelijk een deeltjes- en
een golfaspect. Niels Bohr gaat vervolgens uit van de discontinuiteit in
zijn atoommodel: wanneer een elektron van een hoge naar een lagere
baan gaat, maakt het een zogenaamde quantumsprong. En in 1923 volgt
Louis de Broglie met een 'geniaal idee': zoals licht een deeltjesaspect
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heeft, zo hebben, oppert hij, materiedeeltjes een golfaspect. Nu wordt
dus ook uitgegaan van het dualistische karakter van electronen en andere
elementaire deeltjes. Deze theorie leidt ten slotte, nadat Erwin
Schrodinger met zijn golfvergelij king het schijnbaar dualistische karakter
van materie en golven onderbrengt in een formalisme, tot het in 1927
geformuleerde onzekerheidsprincipe van Werner Heisenberg.

Met dit laatste beginsel wordt de onmogelijkheid vastgesteld om van een
elementair deeltje positie en impuls tegelijk to bepalen. En het is vooral
tussen dit belangrijke inzicht van de quantumfysica en Bergsons ideeen
dat De Broglie een overeenkomst ziet. Ja, merkt hij op, als Bergsons
kritiek op het klassieke idee van beweging al faalde, kwam dat bovenal
door een overmaat aan voorzichtigheid. Deze hield vast aan het idee van
de beweging als verplaatsing in de ruimte en kwam vervolgens in de pro-
blemen als het wilde verklaren dat het dynamische, temporele aspect van
de beweging niet samenvalt met dit ruimtelijke aspect.

Maar volgens de ideeen van de quantumfysica kan, als men de dingen
maar kleinschalig genoeg beschouwt, aan het bewegende object geen
baan toegekend worden, want men kan door een serie van noodzakelijk
discontinue metingen alleen maar bepaalde instantane polities van de
bewegende fysische entiteit vaststellen, terwijl bij elk van die vaststel-
lingen totaal moet worden afgezien van de mogelijkheid om er tegelij-
kertijd de bewegingstoestand van to bepalen.

Dit nu, vervolgt De Broglie, schijnt Bergson to hebben voorzien toen hij
schreef dat het temporele en het ruimtelijke aspect van beweging niet tot
elkaar to herleiden zijn. In de taal van de quantumfysica: als men het
bewegende object door een meting tracht to lokaliseren in een punt van
de ruimte, zal men alleen een positie verwerven en zal de bewegingstoe-
stand geheel ontsnappen; terwijl men, als men er het dynamische aspect
van fixeert, geheel onwetend zal blijven over de ruimtelijke plaats ervan.

Volgens niemand minder dan De Broglie heeft Bergson daarmee inder-
daad op bepaalde fundamentele inzichten van de quantumfysica geantici-
peerd. En heeft hij de ontwikeling ervan ook gestimuleerd? Als De
Broglie bekent: "Persoonlijk zijn we vanaf onze vroege jeugd getroffen
door Bergsons hoogst oorspronkelijke ideeen met betrekking tot de tijd,
de duur en de beweging", geeft dat to denken.") Heeft de lectuur van
Bergsons geschriften niet doorgewerkt op De Broglie's 'geniale idee'
omtrent het golfkarakter van de materie? De Franse filosoof schreef, al
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in 1896, dat de fysische realiteit bestaat uit "modificaties, verstoringen,
veranderingen van spanning of van energie, en niets anders" -3a> Dat
'visioen' lijkt zijn sporen to hebben nagelaten op het 27 jaar later gefor-
muleerde inzicht van de Franse natuurkundige en daarmee op de ontwik-
kelingen die uit dit inzicht voortvloeiden.

Bergson, Einstein en de ruimte-tijd

De tweede revolutionaire ontwikkeling in de natuurkunde gedurende het
begin van deze eeuw is Einsteins relativiteitstheorie. En een van de
opvallende gevolgen daarvan is dat erin afgerekend wordt met de klas-
sieke ideeen van een absolute ruimte en een absolute tijd. Het eerste
volgde, zoals Hawking duidelijk maakt, eigenlijk al uit Newtons theorie.
Als er geen voorkeurstoestand van rust bestaat - en dat is wat Aristoteles
wel meende - kan een gebeurtenis geen absolute plaats in de ruimte wor-
den toegekend.') Newton ging er echter onomstotelijk van uit dat ge-
beurtenissen in het universum plaats vinden op een moment t dat overal
hetzelfde is, en dat het tijdsverloop tussen twee gebeurtenissen ondubbel-
zinnig vast to stellen is en gelijk blijft, ongeacht wie de tijdsmeting
verricht. Bergson plaatste al vroeg zijn kanttekeningen bij dit tijdsbegrip:
"de wetenschappelijke tijd duurt niet". Maar het was eerst Einstein die in
de fysica afstand deed van het begrip 'absolute tijd' en daarmee het
bouwwerk van de klassieke fysica in een klap van zijn fundamenten
stootte. In de heldere uitleg van Hawking:

Volgens de theorie van Newton is het zo dat wanner een lichtpuls van
de ene plaats naar de andere wordt gezonden, verschillende waarnemers
het eens zullen zijn over de tijd die het licht nodig heeft om op de plaats
van bestemming aan to komen (want tijd is absoluut), maar het niet
altijd eens zullen zijn over de afstand die het licht heeft afgelegd (want
ruimte is niet absoluut). Aangezien de snelheid van het licht kan worden
berekend door de tijdsduur, zullen verschillende waarnemers andere
snelheden voor het licht meten. Maar volgens de relativiteitstheorie
moeten alle waarnemers het eens zijn over de snelheid waarmee het licht
zich voortplant. Niettemin verschillen ze nog steeds van mening over de
afstand die het licht heeft afgelegd, zodat ze het nu ook over de tijd die
het licht onderweg is oneens zullen zijn.40)

Immers, die tijd is de afstand die het licht heeft afgelegd gedeeld door
de lichtsnelheid. Aangezien deze laatste constant is, varieert de tijd die
het licht onderweg is met de erdoor afgelegde afstand. De tijd blijkt niet
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geheel onafhankelijk van de ruimte to zijn. Tezamen vormen ze iets dat
de ruimte-tijd (of tijd-ruimte) wordt genoemd.

Nu vinden we het idee van een koppeling van ruimte en tijd ook al bij
Bergson. Zijn beschouwingen over de materie leidden tot een kritiek op
het klassieke ruimtebegrip, die volgde op zijn kritiek op het klassieke
tijdsbegrip. Als fysische processen in hun dynamisch-temporele aspect
beschouwd namelijk geen welomschreven, wiskundig to definieren plaats
in de ruimte innemen (zoals de quantumfysica later bevestigt, geeft het
golfkarakter materiedeeltjes een spreiding over de ruimte, waarmee deze
niet precies to lokaliseren zijn), staat het klassieke idee van de ruimte als
het kader waarin objecten wel precies to lokaliseren en ten opzichte van
elkaar onderscheiden zijn ter discussie. Bergson heeft het in dit verband
over de 'concrete uitgebreidheid' van bedoelde fysische processen, als
onderscheiden van de newtoniaanse 'homogene ruimte'. Vervolgens
brengt hij dit idee van uitgebreidheid in verband met zijn gedachte van
de duur: de door uitgebreidheid gekenmerkte materie zou in wezen een
sterk'verdunde' duree zijn, een waarvan de spanningsgraad zo laag is dat
ze naar homogeniteit en ruimtelijkheid tendeert. Ruimte zou zo voort-
komen uit een duree die zich 'ontspant', 'uitrekt'. Ik zal dit meest inge-
wikkelde aspect van Bergsons theorie hier niet verder trachten uit to
leggen (elders heb ik er een heel hoofdstuk voor nodig gehad).413 De vraag
rijst in elk geval of er enig verband is tussen Bergsons en Einsteins
gedachten over de koppeling van ruimte en tijd.

Die vraag wordt bemoeilijkt door het gecompliceerde karakter van de
verhouding tussen Bergson en Einstein. Naar aanleiding van het boven
geciteerde Bergson-artikel van De Broglie schreef Einstein, een paar
maanden voor zijn dood: "Ik vond de overweging met betrekking tot
Bergsons en Zeno's filosofie vanuit het gezichtspunt van de nieuw ver-
worven begrippen hoogst fascinerend".42) Maar de strekking van wat hij
meer dan een kwart eeuw daarvoor over de filosofie van de duur zei, is
daaraan tegengesteld. Einsteins conclusie, tijdens een openbare discussie
met Bergson anno 1922, luidde simpelweg: "Er is geen tijd van de filoso-
fen; er is slechts een psychologische tijd die verschilt van de tijd van de
fysicus".43) Daarmee gaf hij er blijk van het bergsoniaanse concept van
de duree indertijd niet serieus to nemen. Dat zal ongetwijfeld samen-
hangen met het feit dat Bergson, in een later van publikatie teruggetrok-
ken studie, de einsteinse relativiteitstheorie op bepaalde punten verkeerd
beoordeeld had. Hoe het ook zij, het succes van deze theorie deed verder
zijn werk. Op Bergsons boek erover volgde een kritiek van Andre
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Metz.') Vervolgens wijdde Arthur d'Abro een hele studie aan de kwes-
tie Bergson ou Einstein, waarbij de eerste het duidelijk moest ontgelden.

Is het pleit daarmee definitief in het nadeel van Bergson beslecht? Dat
blijkt achteraf allemaal wel mee to vallen. In de meer dan een halve eeuw
die na het debat tussen de fysicus en de filosoof verstreken is, zijn niet
alleen de consequenties van Einsteins innoverende inzichten beter door-
dacht, maar heeft ook in de appreciatie van Bergson een verschuiving
plaats gevonden. Vooral door de meesterlijke studies van Capek over
'Bergson en de moderne fysica' begrijpen we nu beter hoe spectaculair
ook diens inzichten aangaande tijd, ruimte en beweging waren. Die in-
zichten staan niet loodrecht op die van Einstein; ze blijken er juist veel
dichter bij to staan dan beide denkers indertijd voor mogelijk hielden.
Zoals Capek zijn analyse samenvat:

We zien than de juistheid van Bergson anticipaties; want reeds in 1896
beschouwde hij de ruimte als een louter begripsmatig schema van onein-
dige deelbaarheid dat slechts bij benadering kan worden toegepast op
het worden in de fysische wereld. We begrijpen nu ook waarom Bergson
zo protesteerde tegen de verruimtelijking van de tijd in Minkowski's
schema en hoezeer dat protest gerechtvaardigd was. Wel blijkt dat zijn
diepe wantrouwen tegen elke gelijkstelling van de tijd aan een vierde
dimensie van de ruimte hem ervan weerhield de werkelijke en funda-
mentele betekenis van de relativiteitstheorie to zien.°5)

Die betekenis ligt er volgens Capeks interpretatie in dat de relativistische
koppeling van ruimte en tijd in het voordeel van de laatste werkt. Want
door de mogelijkheid van oneindige snelheden (snelheden die groter zijn
dan de snelheid van licht) uit to schakelen, verwerp je het klassieke idee
van wat hij noemt instantane ruimtes. Ofwel (ik interpreteer) de gedachte
dat gebeurtenissen in de verst verwijderde uithoeken van het heelal op
eenzelfde moment plaats vinden als gebeurtenissen hier op aarde - het
idee van een absolute tijd - wordt verworpen. En dat betekent dat er (zo
cursiveert Capek):

in de natuur Been oneindige sneiheden zijn, dat MI zeggen fysische inter-
acties waarvan alle fasen gelijktijdig i.e. buiten de tij4 zouden plaats
vinden; in de werkelijke wereld zijn er geen tijdloze verbanden tussen
veraf gelegen en gelijktijdige gebeurtenisen (of liever punten); er zijn
slechts de opeenvolgende relaties van concrete fysische interacties, en het
is niet nodig om onder deze temporele voortgangen die alleen werkelijk
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in de ware zin van het woord zijn een statische en passieve ruimte to
spannen.46)

Bergson zei het al: de tijd van de klassieke fysica duurt niet, is een
abstractie. Want door de tijd als een optelsom van afzonderlijke momen-
ten to denken, ontken je er de wezenlijke voortgang van (denk aan
Zeno's paradox). Tussen het ene moment t waarop in het newtoniaanse
wereldbeeld alle gebeurtenissen in het universum tegelijk zouden plaats
vinden, en het daarvan onderscheiden volgende moment t2, waarop het
volgende totaal van alle gebeurtenissen een plaats hebben, gaapt zo een
onoverbrugbare, tijdloze kloof. En die wordt juist volgens Capek in
Einsteins theorie gedicht.

Zoveel is in elk geval duidelijk dat Einstein theorie een interpretatie
toestaat die in bepaalde opzichten correleert met Bergsons gedachten
over ti jd, ruimte en beweging. En daarmee kan met enige voorzichtig-
heid geconcludeerd worden dat Bergson in grote lijnen ook op deze revo-
lutionaire ontwikkeling in de moderne fysica preludeerde.

Bergson en Prigogine

De naam Prigogine is verbonden met een derde belangrijke ontwikkeling
in de moderne fysica, die op het gebied van de thermodynamica. En al
valt deze meer recente ontwikkeling eigenlijk buiten het bestek van dit
opstel, wil ik er in een paar woorden toch iets over zeggen. Over de rol
van Bergsons gedachtengoed daarin kan ik me minder voorzichtig uit-
laten. Prigogine stelt namelijk niet alleen uitdrukkelijk dat Bergson,
zeker wat zijn fundamentele kritiek op de klassieke fysica en zijn idee
van de reele tijd betreft, op die ontwikkekling is vooruitgelopen. Ook
geeft hij onomwonden toe door de Franse denker to zijn geinspireerd:

Ik wil het feit vermelden dat Bergson denkbeelden zonder enige twij-
fel mijn eigen werk op het gebied van nonlineaire processen hebben
beinvloed.47)

Prigogine's oorspronkelijke bijdrage bestaat uit de studie die hij van
zogenoemde'dissipatieve structuren' heeft gemaakt, macrostructuren die
niet in thermodynamisch evenwicht zijn. Ze ontstaan spontaan onder
'ver-van-evenwichtsvoorwaarden' en betreffen, om het eenvoudig to zeg-
gen, een transformatie van 'wanorde' in 'orde'. Vandaar 'dissipatieve
structuren':
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(...) om de nauwe en op het eerste gezicht paradoxale band in zulke si-
tuaties to benadrukken tussen structuur en orde aan de ene kant en ver-
strooiing en verspilling aan de andere kant ")

Daarmee observeert Prigogine dat er naast irreversibele fysische proces-
sen die een destructieve rol spelen ook irreversibele processen waarge-
nomen worden die een constructieve rol spelen, namelijk die welke lei-
den tot genoemde structuren.

Een aspect van die structuren moet hier worden genoemd. Ze berusten
op verschijnselen van cooperatie van moleculen en dat wil volgens
Prigogine zeggen dat er sprake is van een vorm van 'communicatie'
tussen die moleculen onderling. In een toestand van evenwicht, merkt hij
in dit verband op, is de materie 'blind', maar onder 'ver-van-even-
wichtsvoorwaarden' begint de materie 'waar to nemen, met de omgeving
rekening to houden.

We kunnen spreken van een nieuwe samenhang, van een mechanisme
van 'communicatie' tussen moleculen. (...) Het is heel interessant to
constateren dat zulke communicatie de regel in de wereld van de bio-
logie schijnt to zijn.49)

Een met een elementair 'bewustzijn' begiftigde materie: dat is bergso-
niaanse taal. Evenals de conclusie die Progogine daaruit trekt dat
onomkeerbaarheid, verre van een illusie to zijn, een fundamentele rol in
de natuur en met name op het biologische vlak speelt. Zo valt in het
samen met Isabelle Stengers geschreven Order out of Chaos to lezen: "Een
nieuwe eenheid komt to voorschijn: onomkeerbaarheid is een bron van orde
op alle niveaus".50) In de woorden van Bergson; "De tijd is of schepping
of helemaal niets".51)

Zo zouden Bergsons vermetele bespiegelingen over het leven als regle
tijd die op de materie inwerkt en deze organiseert, het begin van een
wetenschappelijke rechtvaardiging krijgen. Daarbij moet echter wel
worden opgemerkt dat Bergson de metafysica van het leven boven de
wetenschap - voor hem de klassieke wetenschap - stelde. Prigogine
opteert daarentegen voor een verniewing van de wetenschap, waarin de
tijd niet, als in de newtoniaanse fysica, wordt uitgeschakeld maar
gewaardeerd wordt als factor die zijn diepe sporen nalaat op de evo-
luerende werkelijkheid.
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Conclusie

Het inzicht van Progogine dat de materie onder bepaalde voorwaarden
zichzelf organiseert en daarmee een begin van creatief gedrag vertoont,
betekent een radicale breuk met het mechanistische denken. Al voor de
eeuwwende heeft Bergson die breuk voorspeld en doordacht, zoals hij
ook met zijn kritiek op het corpusculaire karakter van de materie voor-
uitgelopen is op het inzicht van de quantumfysica in de dualistische acrd
van elementaire processen, en zoals hij tevens bepaalde fundamentele
ideeen van de kunstenaars van de historische avant-garde voorzien en
onder woorden gebracht heeft. Ook was het niet Heidegger maar Bergson
die als eerste met de traditionele ti jdsopvatting brak. Zo heeft Bergson
op menig ander terrein een blijvend stempel gedrukt. Misschien was hij
wel als eerste verantwoordelijk voor de omwenteling in het denken en
waarnemen die zich deze eeuw voltrokken heeft, hoewel die natuurlijk
ondenkbaar is zonder de inspanning van zoveel andere pioniers. Hoe dan
ook behoort Bergson, zoals Foucault terecht heeft opgemerkt, tot de
allergrootste denkers van de moderne tijd.52) Zijn invloed lijkt nog steeds
niet to zijn uitgewerkt.
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