
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-

64



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

66



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-
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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

82

36)



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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