
1 

 

DE UIL VAN MINERVA 

ISSN 0772 – 4381               VABB-SHW 
 

 

Volume 29 (2016)                                               Nummer 1 
 

 

 

INHOUD 
 

 
 

Inleiding 

Jens De Vleminck, De humanities en de neurologische wending : 

nieuwe dreiging of nieuwe mogelijkheden? 

 

Artikels 

Marc De Kesel, Als het brein een selfie maakt. Over 

neuropsychoanalyse en wetenschapskritiek. 

 

 
 

5 

Jan De Vos, Kritiek in tijden van neurowetenschap. 

Henk Vandaele, De filosofie van het kijken. 

23 

 

Kritische bibliografie 

Rob Devos, De lieve leugen.  
 

Evelien Van Beeck, Denken, teksten en goden  

 

 

 

   64 

70 

 

Recensies 

Ludo Abicht, Democratieën sterven liggend. Kritiek van de tactische 

rede. (Maarten Colette en Jurgen Masure) 
 

Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het 

stroomgebied van beleving en gelatenheid. (Jacques De 

Visscher) 
 

Giorgio Agamben, Profanaties. (Tim Christiaens) 
 

Anders Rydell, De plunderaars. De nazi-obsessie met kunst. (Rob 

Devos) 

 

78 
 

 
 

 

81 
 

84 
 

 

86 



2 

 
 

Rüdiger Safranski, Goethe, kunstwerk van het leven. Biografie. (Sven 

Fabré) 
 

Herman De Dijn, Hoe overleven we de Vrijheid? Twintig jaar later. 

(Evelien van Beeck) 
 

 

 

 

Personalia 
 

90 

 

93 
 

 

 

 

 

96 

Aanwijzingen voor auteurs 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

DE UIL VAN MINERVA 

Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur 

Redactie: 

Dries 24, B-8956 Kemmel (België) 

Telefoon: +32(0)057/44.69.00 

henk.vandaele@vives.be 

Hoofdredactie: 

Raf Debaene (Gent), Henk Vandaele (Kortrijk) en Sjoerd van Tuinen 

(Rotterdam) 

Redactieraad: 

Berber Bevernage (Gent), Broos Delanote (Leuven), Jacques De Visscher 

(Nijmegen/Gent) (voorzitter), Jens De Vleminck (Gent), Jan-Jasper Persijn 

(Gent), Joris Van Poucke (Gent), Luc Vanmarcke (Kortrijk) 

Eindredactie: 
Raf Debaene en Henk Vandaele 

Vormgeving en opmaak:  

Philip Keygnaert (Kortrijk) 

Adviesraad: 
Raoul Bauer (Gent), Toon Braeckman (Leuven), Arthur Cools (Antwerpen), 

Marc De Kesel (Ottawa, Canada), Ignaas Devisch (Gent), Louise Du Toit 

(Stellenbosch, Zuid-Afrika), Tim Heysse (Leuven), Sonja Lavaert (Brussel), 

Philippe Lepers (Kortrijk), Anneleen Masschelein (Leuven), Bert Olivier (Port 

Elizabeth, Zuid-Afrika), Bart Raymaekers (Leuven), Katrien Schaubroeck 

(Antwerpen), Marc Van den Bossche (Brussel), Gertrudis Van de Vijver (Gent), 

Frans van Peperstraten (Tilburg) 

 

Het tijdschrift DE UIL VAN MINERVA verschijnt vier keer in het jaar. 

Individueel abonnement: € 30 (als individueel abonnee krijgt men het 

tijdschrift  toegestuurd).  

Institutioneel abonnement: € 50 (voor bibliotheken en instellingen, met 

opsturen van tijdschrift).  

Steunabonnement: € 40 (als individueel abonnee krijgt men het tijdschrift 

toegestuurd).  

Afzonderlijke nummers: € 10 (+ verzendingskosten).  

Alle overschrijvingen dienen te gebeuren op DE UIL VAN MINERVA, Dries 

24, B-8956 Kemmel, KBC Bankrekening IBAN BE70 7310 2906 6225, BIC 

KREDBEBB 

Voor de advertentievoorwaarden, zich wenden tot: henk.vandaele@vives.be 



4 

 

VOORWOORD 

De digitale omwenteling verandert de uitgeverswereld. Dit geldt ook voor De uil 

van Minerva. Hoe moeten we onze publicaties digitaal ontsluiten? De volgende 

keuze wordt gemaakt. We publiceren ons tijdschrift digitaal én op papier. Zoals 

voorheen blijft elke abonnee ons tijdschrift per post ontvangen. Daarnaast 

publiceren we ook digitaal. We kiezen voor de volgende methodiek. Bij elk 

nummer plaatsen we de recensies, de kritische bibliografieën en het hoofdartikel 

op onze website. De website is voor ieder vrij toegankelijk. In tegenstelling met 

eerdere berichten kiezen we er niet voor om te werken met digitale 

abonnementen. We missen hiervoor de mankracht. De redactieraad meent dat 

haar kerntaak ligt bij het bewaken van de inhoud van onze uitgaves. Zes maand 

na verschijnen van elk nummer geven we de inhoud (alle artikels, recensies en 

kritische bibliografieën) vrij op Open Journal System. Dit betekent dat onze 

publicatie na zes maand volledig digitaal beschikbaar zijn. Ook ons archief, een 

28 volumes, is vanaf heden in Open Journal System beschikbaar. Als 

redactieraad zijn we ons bewust van het gegeven dat een keuze voor- en nadelen 

kent. Vanuit de wil om ons te engageren voor de inhoud van onze uitgaves en 

vanuit het gegeven dat Open Journal System een stabiele digitale omgeving is, 

menen we dat de voorgestelde werkvorm het meest geschikt. Wie wil, kan De uil 

verder op papier lezen. De uil blijft beschikbaar op de salontafel thuis en in de 

rekken van de bibliotheek. Onze website is vrij toegankelijk. Na een halfjaar is 

elk nummer volledig digitaal beschikbaar. Ons archief is voor het eerst vrij 

toegankelijk. Voor de rest werken we verder zoals de voorbije jaren. Met dit 

nummer vragen we onze abonnees om hun abonnement te vernieuwen. Reeds 

vier jaar kennen we een gestage stijging van het aantal abonnees. We menen dat 

onze stap in de digitalisering van ons tijdschrift ervoor zorgt dat bij het invallen 

van de duisternis De uil nog lang mag vliegen.  

Met dit nummer presenteren we een themanummer over de verhouding 

tussen de humanities en de neurowetenschappen. De gasthoofdredacteur van dit 

nummer is Jens De Vleminck. Met een inleidende tekst zet De Vleminck de 

thematiek scherp. Vervolgens kent het nummer drie artikels. Deze teksten 

werden gebracht op het symposium (Neuro)psychoanalysis, its critique, its 

critics in Gent, 24 juni 2015. Het betreft een bijdrage van Marc De Kesel, Jan De 

Vos en Henk Vandaele. Omdat ons vorig nummer eveneens een themanummer 

was, maakten we de keuze om de recensies die we in portefeuille hadden toch af 

te drukken.  
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Inleiding 
 

DE HUMANITIES EN DE NEUROLOGISCHE WENDING: 

NIEUWE DREIGING OF NIEUWE MOGELIJKHEDEN? 

Jens De Vleminck 

 
“We will know less and less what it means to be human” 

The Book of Predictions (1980)1 

 

 
De humanities liggen vandaag wereldwijd onder vuur.2 In tijden van 

economische crisis lijkt de reeds enige tijd opgang makende fascinatie voor de 

met de neoliberale bedrijfslogica compatibele exacte en evidence-based 

wetenschappen de relevantie van de humanities onder druk te zetten, ja zelfs 

overbodig te maken. De humanities worden daarbij herleid tot ‘nutteloze franjes’ 

die in tijden van efficiëntie-denken en eindeloze besparingen beter achterwege 

gelaten kunnen worden. Klokkenluiders als de Amerikaanse filosofe Martha 

Nussbaum en haar spitante pamflet Niet voor de winst (2011) ten spijt, kondigen 

intellectuelen uit uiteenlopende wetenschapsvelden niet gespeend van blakend 

zelfvertrouwen – of, is het hubris? – de dood van de humanities af.3  

 

In de zomer van 2015 gaf de Amerikaanse natuur- en wiskundige Stephen 

Hawking op het Vlaamse televisienet Canvas zonder blikken of blozen te kennen 

dat de filosofie dood is. ‘Of toch bijna’, voegde zijn spraakcomputer er fijntjes 

aan toe. Hawking zette hiermee meteen de toon van het interview, doch hij was 

met deze cassante boodschap allerminst aan zijn proefstuk toe. In de veelvuldig 

vertaalde bestseller Het grote ontwerp (2010) wordt duidelijk dat het door hem 

bepleitte failliet van de filosofie een rechtstreeks gevolg is van zijn opvatting dat 

de hedendaagse kosmologie de filosofische vragen niet enkel heeft 

geaccapareerd, maar dat zij ook ‘nieuwe antwoorden’ heeft op de ‘ultieme 

levensvragen’, zoals de ondertitel van de originele versie van het boek aangeeft.4 

De natuurwetenschappers hebben de fakkel der wijsheid definitief van de 

filosofen overgenomen, zo stelt Hawking. Plato of Aristoteles zijn in de ogen van 

Hawking en diens acolieten dan ook hopeloos passé, overbodig gemaakt door de 

exponentiële vlucht van wetenschappelijke ontwikkelingen en kennis, met de 

recente ontwikkelingen in de natuurwetenschap als de verleidelijke kers op de 
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taart. Hawking heeft daarbij de ambitie om de positie van Archimedes te 

veroveren en zijn spade te stoten op de ultieme vaste grond van alle kennis. Hij 

beoogt een ‘Grand Unifying Theory’, of, zoals de titel van de in 2014 verschenen 

biopic over Hawking veelzeggend luidt: ‘The Theory of Everything’.5 Het 

beloftevolle programma appelleert zonder meer aan de menselijke fantasie om 

ooit – en liefst zo snel mogelijk – de beker van de wijsheid te kunnen drinken. In 

zijn boek Waarom de wereld niet bestaat (2014) maakt de Duitse filosoof 

Markus Gabriel vakkundig komaf met Hawkings project om voor eens en voor 

altijd door te dringen in de ultieme essentie van ‘al wat is’. In lijn met wat 

Edmund Husserl een ‘substructie’ zou noemen, wijst Gabriel erop dat Hawking 

de wereld identificeert met het universum, terwijl dit laatste slechts ‘het 

objectgebied’ van de natuurkunde is, aldus Gabriel.6  

 

Het bij Hawking ten toon gespreide wetenschappelijk triomfalisme, dat gepaard 

gaat met een vernietigend dédain ten opzichte van de filosofie – en bij 

uitbreiding het volledige veld van de humanities –, kent haar gelijke in de alom 

bejubelde breinwetenschappen. Als kinderen van the decade of the brain kunnen 

we niet omheen de in media ten toon gespreide alomtegenwoordige fascinatie 

voor brein- en neurowetenschappen. Ook in de neurowetenschappen gaat het 

geloof in het eigen kunnen gepaard met een misprijzen voor het project van de 

humanities. In de succesnummers Wij zijn ons brein (2010), de kindereditie Jij 

bent je brein (2013) en het net verschenen Ons creatieve brein (2016) zingt de 

Nederlandse hersenwetenschapper Dick Swaab de lofzang van onze hersenen als 

een ‘fantastische machine’.7 De vraag naar de hersenen, aldus Swaab, impliceert 

de zoektocht van de vraag naar onszelf. ‘Wij zijn ons brein’ is dus een 

ontologische claim en incarneert volgens Swaab de belofte dat de 

neurowetenschappen binnen afzienbare tijd alle menselijke raadsels kunnen 

oplossen. Hij steekt de minachting voor de filosofie niet onder stoelen of banken 

door te suggereren dat deze zich reeds meer dan tweeduizend jaar met deze 

zelfde problemen heeft bezig gehouden en in dat licht amper progressie heeft 

gemaakt. Swaab reduceert de complexiteit van de subjectiviteit, van de mens als 

betekenisgevend en symbolisch dier, tot de complexiteit van een objectiveerbaar 

brein. De redding van de onwetendheid, zo stelt Swaab, kunnen we enkel van de 

wetenschap verwachten. Andere humanities dan de filosofie delen bij Swaab 

eveneens in de spreekwoordelijke klappen. Zo is (fictie)literatuur volgens Swaab 

allerminst in staat om enig inzicht te verschaffen in onze intermenselijke relaties. 

Literatuur wordt dan ook onverholen als een nutteloos tijdverdrijf in de hoek 

gezet. Zij staat daarmee in scherp contrast met de breinstudies, die de 

intermenselijke relaties inzichtelijk maken vanuit de interactie tussen genetisch 

determineerde breinen. Wat Swaab daarbij niet lijkt te vatten, is dat dergelijke 

poging om de humanities dood te verklaren het door Husserl aangeduide 

‘enigma van de subjectiviteit’, inclusief de nood aan de reflectie over wat 
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mensen beroert en ontroert, enkel groter maakt.8 

 

De voorbeelden van Hawking en Swaab zouden de indruk kunnen wekken dat de 

klassieke tweedeling tussen de zogenaamde Naturwissenschaften en 

Geisteswissenschaften voorgoed is beslist in het voordeel van die eerste. Niets is 

echter minder waar. In het veld van de natuurwetenschappen zijn er zeker ook 

bescheidener posities, die wijzen op de waardevolle, complementaire rol van de 

humanities. En, in tegenstelling tot wat men uit de hierboven geëvoceerde 

hegemonische dreiging zou vermoeden, heeft de uitgesproken houding van 

mediagenieke hardliners als Hawking en Swaab ook bij de menswetenschappers 

de deur niet dichtgedaan. Zelfs integendeel. De laatste jaren is in het brede veld 

van de humanities een afgetekende tendens zichtbaar om de vertrouwde grenzen 

van de humanities te overschrijden en joint ventures aan te gaan met diverse 

exacte wetenschappen. Meer in het bijzonder is er een grote interesse in de 

eerder genoemde neurowetenschappen. De fascinatie is zelfs dermate 

wijdverbreid dat we kunnen spreken van een heuse ‘neurologische wending’ in 

de humanities.  

 

Geruggesteund door de bij projectaanvragen verheerlijkte doelstelling van 

interdisciplinair onderzoek wordt de laatste jaren vanuit de humanities begerig 

gekeken naar de mogelijkheid om haar relevantie te legitimeren of om zich 

hernieuwd op de kaart te zetten via een kruisbestuiving met de 

neurowetenschappen. Nieuwe disciplines, gaande van de intussen vertrouwde 

neuropsychologie tot en met neuro-ethiek, neuro-rechten, neuro-esthetica en 

neuro-theologie, schieten daarbij als paddenstoelen uit de grond.  

 

De vraag die zich stelt, is of deze op het eerste gezicht appellerende, welwillende 

krachtenbundeling, die de veilige disciplinaire grenzen uitdaagt en verlegt, de 

verhoopte meerwaarde voor de eigen discipline finaal realiseert? En, of de 

torenhoge verwachtingen op het eind van de rit niet zullen uitlopen in een niets 

ontziende annexatie van de humanities, in een – al dan niet – restloze reductie 

van een pluriforme opvatting van wetenschappelijkheid tot een rigide 

(natuur)wetenschappelijk sciëntisme?  

 

Een interessante testcase voor deze evolutie is het veld van de zogenaamde 

‘neuropsychoanalyse’. Deze relatief jonge discipline gaat terug op de 

ontwikkelingen in de brein- en neurowetenschappen uit de jaren 1990 en zette 

zichzelf rond de eeuwwende op de wetenschappelijke kaart. Honderd jaar na De 

Droomduiding (1900), het psychoanalytische oerboek par excellence, leek het 

erop dat de psychoanalyse zichzelf een nieuw leven wou geven door een retour à 

Freud en meer bepaald de strikt neurologische Freud van het postuum (1950) 

uitgegeven Ontwerp van een psychologie (1895). De grondleggers van de 
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neuropsychoanalyse, waaronder de Zuid-Afrikaanse neuropsycholoog Mark 

Solms, wijzen dan ook op de ‘natuurlijke alliantie’ tussen beide disciplines en op 

beloftevolle integratie van inzichten uit de neurologie met de psychoanalytische 

interesse in de subjectieve beleving. Ondanks het feit dat het initiële opzet is om 

correlaties en analogieën te vinden die de psychoanalytische metapsychologie en 

kliniek in verband brengen neurologische data, dreigt een reductionistisch 

discours. Zelfs voor men er zelf acht op slaat, worden vage en oppervlakkige 

overeenkomsten tussen sterk uiteenlopende registers (neurologisch versus 

psychoanalytisch) in de neuropsychoanalyse benaderd in termen van causale 

verbanden. Men poogt aan de reductionistische dreiging te ontsnappen via het 

zogenaamde dual aspect monism en de ‘vondst’ van de mind-brain, maar neemt 

daarbij tegelijkertijd aan dat de neurologische gegevens de ‘objectieve’ parallel 

vormen van de ‘subjectieve’ belevingswereld die het werkterrein van de 

psychoanalyse is. 

 

Neuropsychoanalytische sceptici wijzen niet enkel op het gebrek aan relevantie 

van de neurologie voor de psychoanalyse, zowel theoretisch als klinisch, maar 

wijzen in dit laatste geval zelfs op schadelijke gevolgen voor de psychoanalyse. 

Deze neurocritici wijzen op het gevaar van de al dan niet geëxpliciteerde belofte 

dat zogenaamde objectieve kennis van de hersenen het psychisch lijden van een 

individu zou verzachten, laat staan de existentiële zinsvragen, waaraan geen 

enkel subject zich kan onttrekken, finaal zou ‘oplossen’.9  Men kan zich dan ook 

afvragen of de neuropsychoanalyse, vanuit het verlangen om de psychoanalyse 

op basis van de neurowetenschappen te legitimeren en relevant te maken, haar 

kritisch potentieel niet op het spel zet? Miskent ze in haar hang naar 

natuurwetenschappelijk sérieux de unieke pluraliteit en rijkdom van de 

subjectieve betekeniswereld niet? Waarom moet ze haar eigenheid opofferen om 

zich per se de illusie te verschaffen tot de wetenschappelijke mainstream te 

behoren? 

 

Het zou zonder meer verkeerd zijn om uit de geëvoceerde testcase van de 

neuropsychoanalyse af te leiden dat elke vorm van neurowetenschappelijke 

kruisbestuiving bij voorbaat als onvruchtbaar kan worden weggezet en dat 

interdisciplinaire samenwerking als dusdanig geen uitdagend nieuwe 

onderzoeksvragen zou kunnen generen. Als er al sprake zou zijn van een ‘neuro-

dreiging’, is er voor de humanities met andere woorden niet zozeer sprake van 

een dreiging van buitenaf, maar een dreiging van binnenin. De al dan niet 

expliciete belofte van de neurowetenschap, door te kunnen dringen in de 

geheimen van de (subjectieve) ‘werkelijkheid, zoal ze is’, riskeert op bepaalde 

naar (wetenschappelijke) waardering hunkerende humane wetenschappers haar 

uitwerking van onvervalst sirenen-gezang niet te missen. De seductieve kracht 

van de neurowetenschappen resulteert mogelijk in een al te gretig, onkritisch 
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meesurfen op de golven van haar evidence-based overtuigingskracht en succes. 

De hedendaagse uitdaging voor de humanities lijkt er dan ook in te bestaan om, 

geïnformeerd door en in dialoog met de (natuur)wetenschappen, de eigen koers 

te blijven varen en het kritisch potentieel van pluriforme wetenschappelijkheid 

niet te verloochen ten voordele van de illusie van de waarheid met de grote W. 

 

De drie bijdragen in dit themanummer willen de mogelijkheden van de 

hierboven aangestipte ‘neurologische wending’ in de humanities kritisch tegen 

het licht houden. Zij vertrekken daarbij vanuit zeer diverse, specifieke 

uitgangsposities. Zo stelt confronteert Marc De Kesel in de eerste bijdrage, ‘Als 

het brein een selfie maakt’, de vraag naar het wezen van de psychoanalyse met 

het in de humanities aanwezige, persisterende verlangen om het subject een 

neurologische basis te verschaffen. Met een beroep Jacques Lacan reveleert hij 

het illusoire karakter van het verlangen om het door het tekort getekende subject 

empirisch vast te leggen. Hij houdt daarbij een pleidooi voor de psychoanalyse 

als wetenschap van het subject en onderstreept het kritisch potentieel van de 

psychoanalyse voor de wetenschap. Jan De Vos vertrekt in zijn bijdrage, ‘Kritiek 

in tijden van neurowetenschap’, van de blinde vlekken in vigerende kritieken, 

verwijzend naar onder meer het werk van Wilfrid Sellars, Ray Brassier, Jürgen 

Habermas en Thomas Metzinger, om uiteindelijk eveneens bij Lacan uit te 

komen. Kritiek in tijden van de neurowetenschap is geen kritiek van de 

objectiviteit op zich, zo toont De Vos aan, maar beoogt een kritiek van het 

moderne subject als gefundeerd in a view from nowhere te zijn. Henk Vandaele 

gooit het tenslotte in ‘De filosofie van het kijken’ over een eerder 

fenomenologisch georiënteerde boeg. Aanknopend bij het eerder vermelde werk 

van Swaab, aangevuld met dat van Victor Lamme en Jan Verplaetse, bedient 

Vandaele zich van de wetenschapsleer van Fichte om de metafysica van het 

immanente materialisme, die hij aantreft bij de zonet genoemde 

‘neurofysiologische materialisten’, genadeloos te fileren. ‘Misschien is de illusie 

tot op zekere hoogte de noodzakelijke voorwaarde voor waarheid’, besluit 

Vandaele. 

 
 

Noten: 

 
1 Saramago J., Death with Interruptions, vert. M. Jull Costa, Florida, Harcourt, 2008.  

2 Zie hiervoor: De Vleminck J. & Froeyman A., ‘Stille crisis of stilte voor de storm? Over 

het statuut van de humanities in tijden van neoliberalisme’, in: De Uil van Minerva, 26 

(2013), p. 132-144. 

3 Nussbaum M., Niet voor de winst: Waarom de democratie de geesteswetenschappen 

nodig heeft, vert. R. van Kappel, Amsterdam, Ambo, 2011.   

4 Hawking S. & Mlondinow A., Het grote ontwerp: Een nieuwe verklaring van het 

Universum, vert. F. Hendriks, Amsterdam, Bert Bakker, 2010. 

5 Marsh J., The Theory of Everything, UK, Universal Pictures, 2014. 
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6 Gabriel M., Waarom de wereld niet bestaat, vert. Stegeman H., Amsterdam, Boom, 

2014. 

7 Swaab D., Wij zijn ons brein: Van baarmoeder tot Alzheimer, Amsterdam/Antwerpen, 

Contact, 2010; Swaab D. & Schutten J.P., Jij bent je brein: Alles wat je wilt weten over je 

hersenen, Amsterdam, Atlas/Contact, 2013; Swaab  D., Ons creatieve brein: Hoe mens en 

wereld elkaar maken, Amsterdam, Atlas/Contact, 2016. 

8 De Vleminck J., ‘Does It Take Two to Tango? Dick Swaab en Herman van Praag over 

de ziel en/of het brein’, in: Ethische Perspectieven, 22 (2012), p. 194-205. 

9 Voor een overtuigend uitgewerkte kritiek van de neuropsychoanalyse: Blass R. & 

Carmeli Z., ‘The case against neuropsychoanalysis: On fallacies underlying 

psychoanalysis’ latest scientific trend and its negative impact on psychoanalytic 

discourse’, in: International Journal of Psychoanalysis, 88 (2007), p. 19-40; Carmeli Z. & 

Blass R., ‘The case against neuroplastic analysis: A further illustration of the irrelevance 

of neuroscience to psychoanalysis through a critique of Doidge’s The Brain that Changes 

Itself’, in: International Journal of Psychoanalysis, 94 (2013), p. 391-410; Blass R. & 

Carmeli Z., ‘Further evidence for the case against neuropsychoanalysis: How Yovell, 

Solms, and Fotopoulou’s response to our critique confirms the irrelevance and 

harmfulness to psychoanalysis of the contemporary neuroscientific trend’, in: 

International Journal of Psychoanalysis, 96 (2015), p. 1555-1573. 
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ALS HET BREIN EEN SELFIE MAAKT 

OVER NEUROPSYCHOANALYSE EN 

WETENSCHAPSKRITIEK  

Marc De Kesel 

 

 

 
Le cerveau ne pense non plus de lui-même que  

les yeux ne voient et que les autres  

sens n’agissent d’eux-mêmes. 

Denis Diderot1 

 

 

Neuro-  

‘Neuro-’ is vandaag de dag meer dan een suffix dat aangeeft wat met 

neurowetenschap wordt bedoeld.2 Het labelt ook een diverse waaier aan andere 

wetenschappen, theorieën, denkbeelden of andersoortige culturele fenomenen. Er 

is neuropsychologie, neurolinguistiek, neuronormativiteit, neurodiversiteit, 

neurokapitalisme, neurohumanities, neurominorities, enzovoort.3 Ook wie een 

term als ‘neurokritiek’ in de mond neemt, zal bij zijn toehoorders amper 

wenkbrauwen zien fronsen. Al begrijpt men de term dan niet zozeer als een 

kritiek ‘op’ de recente neiging de meeste heterogene zaken als ‘neuro’ te labelen, 

als wel een kritiek die er juist goed aan doet om de recente ontdekkingen op het 

vlak van brain studies in rekening te nemen. Onder meer Cathérine Malabou 

beschouwt de recent onderkende merkwaardige plasticiteit van het brein als een 

volaardig instrument voor cultuurkritiek.4 Wanneer wetenschappelijk onderzoek 

naar het brein verwijst, staat dat niet langer voor de reductie van onze intieme 

subjectiviteit tot een strikt deterministisch gestuurd fysiologisch proces. Volgens 

Malabou ligt een uiterst plastische logica aan de basis van de breinprocessen  en 

zijn die ook vatbaar voor vitale invloeden uit de omgeving. Zo heeft 

bijvoorbeeld ook de sociale omgeving een fundamenteel effect op de structuren 

van het brein en zijn functioneren. “Het brein zelf is al sociaal”, zo kun je reeds 

bij Karl Marx lezen.5  
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 Het is in die zin dat het prefix ‘neuro’ – en dus de referentie aan 

neurowetenschap – geacht wordt het potentieel in zich te hebben om het oude, 

uit het Duitse cultuurgebied afkomstige onderscheid tussen  natuur- en 

geesteswetenschappen (of, in recentere versie, cultuurwetenschappen) op te 

heffen. Als ‘cultuur’ en ‘geest’ interveniëren in het intieme functioneren van het 

brein, dan is de ‘natuur’ van dat brein in staat inzicht te verschaffen in ‘culturele’ 

fenomenen en in hoe daarin wat we tot voor kort ‘geest’ noemden werkzaam is.  

 Biedt de freudiaanse psychoanalyse daar geen rake illustratie van? Wat 

is het Freudisme anders dan een specifiek soort cognitieve psychologie, een 

psychologie dus die in haar theorie over de manier waarop het menselijk lichaam 

op stimuli reageert, uitgaat van het primaat van voorstellingen? Denk aan het 

manuscript dat Freud aan een van zijn brieven aan Wilhelm Fliess toevoegde en 

bekend is geworden onder de titel Ontwerp van een psychologie (1895).6 

Wanneer een stimulus binnenkomt in het ‘psychisch apparaat’ (dat zich dus niet 

ergens ‘diep vanbinnen’ bevindt, maar een oppervlaktestructuur is7), wordt hij 

eerste doorheen het ‘onbewuste’ geleid, een systeem waarin herinneringsporen 

aan eerdere stimuli en stimuli-reacties zijn gekoppeld; daar wordt de 

binnenkomende stimulus naar een in de herinnering opgeslagen gelijkaardige 

stimulus geleid waarop ooit is geantwoord met een positieve reactie (een 

spezifische Action, schrijft Freud8). Alleen ‘daarna’ kan de binnenkomende 

stimulus worden beantwoord met een adequate reactie (een nieuwe spezifische 

Action).  

Wat is het brein dus anders dan het centrale ‘apparaat’ dat het management 

van iemands hele stimulus/reactie-economie (of in niet-technische termen: het 

‘psychisch leven’) stuurt? En, wat is het ‘psyché’ of de ‘geest’ anders dan wat 

zich afspeelt in het brein? Of, naar Antonio “Negri’s provocatieve statement: 

Geest is brein”.9 Het is duidelijk dat de buitenwereld – de ‘cultuur’ – aanwezig is 

in het brein en een fundamentele invloed heeft op de manier waarop dat brein 

adequate reacties op stimuli regelt. Om die reden vormen brein en 

breinwetenschap dus een legitiem referentiepunt voor elke andere 

wetenschappelijke benadering van culturele fenomenen. De psychoanalyse – die 

in de grond een neuropsychoanalyse is10 – biedt hier een duidelijk voorbeeld.  

 Het lijkt een valabele visie en als de psychoanalyse vandaag de dag nog 

ergens krediet krijgt, is het niet zelden op die basis. Maar gaat dit echt op voor de 

psychoanalyse? Komt de ontdekking die aan de basis van Freuds theorie ligt, 

daarop neer? Is de freudiaanse ‘kritische theorie’ er fundamenteel een op neuro-

kritiek? Vindt zij haar wetenschappelijke grond in de plasticiteit van het brein, 

dit wil zeggen de flexibele manier waarop het cognitieve ‘psychische apparaat’ 

de stimuli/reactie-economie van het menselijke organisme regelt?  
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Wens als conditie van de prikkel/reactie-werking 

We kunnen er in elk geval van uitgaan dat dit Freuds eigen intentie was. Hij was 

niet toevallig neuroloog, en het is aan de neurologie dat hij een goed deel van 

zijn concepten heeft ontleend – waarvan ‘trauma’, ‘neurose’ en ‘hysterie’ de 

meest bekende zijn. Alleen werkte hij met die concepten niet binnen de muren 

van een neurologisch laboratorium, maar binnen die van een therapeutische 

praktijk, en dit is niet zonder belang. Om de oorzaken van de 

zenuwaandoeningen (of neurosen) waaraan zijn patiënten leden te achterhalen, 

kon hij tot zijn spijt niet een kijkje gaan nemen waar die traumata in het neuro-

systeem te vinden waren. De neurologie van zijn tijd was daartoe in de verste 

verte niet in staat. Freud zag zich dus genoodzaakt om via een omweg te 

achterhalen hoe het met die neurotraumata zat. Hij kon niet in het lichaam van 

zijn patiënten kijken, hij kon alleen naar hen luisteren. Die omweg langs taal en 

verhaal was in zijn ogen neurologisch niet helemaal onverantwoord: hoe 

‘psychisch’ en ‘subjectief’ de traumata waarover de patiënt vertelde ook klonken, 

ze waren in de ogen van neuroloog Freud in laatste instantie terug te voeren naar 

neurologische traumata. Aan dit in zijn tijd vrij nieuw wetenschappelijk 

uitgangspunt was Freud niet van plan te tornen.  Zijn hele loopbaan lang heeft 

Freud de hoop gekoesterd dat die omweg via de verbale zelfexpressie van de 

patiënt ooit plaats zou kunnen maken voor rechtstreekse neurologische 

observatie.  

En wat zou een dergelijke observatie dan te zien hebben gegeven volgens 

Freud? Dat het hele systeem een zaak van ‘wensen’ is. Centraal in Freuds 

neurologie is zijn intuïtie betreffende het primaat van de Wunch. Mensen hebben 

mentale problemen omdat ze problemen hebben met wensen waartegenover ze 

zich een houding hebben aangemeten die ze blijkbaar niet aankunnen zonder 

daarbij allerlei symptomen te creëren. De manier waarop ze ‘bewust’ met die 

wensen omgaan, wordt in de war gebracht door ‘onbewuste’ manieren die voor 

het omgaan met die wensen heel andere wegen gaan. Want wensen, zo 

vermoedde Freud, is iets dat zich afspeelt in het neuronaal systeem nog vóór dat 

dit zelfbewustzijn genereert. Het is een onbewuste activiteit en situeert zich in 

die hoedanigheid tussen prikkel en reactie, en is de basale conditie waarin die 

laatste, de reactie, functioneert. Het organisme reageert met andere woorden 

zoals het wenst te reageren, en het is op het niveau van de wens dat ‘neurotische’ 

traumata dienen te worden gesitueerd.  

Freud ziet zich daarom verplicht om aan die onbewuste wensreactie een 

eigen principe toe te schrijven. Dit wordt het onlust/lustprincipe, al snel kort het 

lustprincipe genoemd.11 Het vermijden van onlust en het winnen van lust: naar 

dit principe reageert het menselijk organisme op prikkels. Let wel, die lust is 

primordiaal aan het primaat van de wens gekoppeld en opereert in het systeem 

van voorstellingen/herinneringen (het systeem Onbewuste) waar een prikkel 
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doorheen moet voor hij van een adequate reactie kan worden voorzien. Het 

primaat van wens en lust in de prikkel/reactiewerking impliceert dat het 

organisme in laatste instantie niet luistert naar het zelfbehoudsprincipe (zoals dat 

in de toenmalige biologie, inclusief neurologie, gold), maar naar het lustprincipe 

– of, correcter, dat het zelfbehoudsprincipe van het organisme doorkruist en 

‘geperverteerd’ wordt door het lustprincipe.  Het organisme selecteert de prikkels 

naar het criterium van de lust, waarbij het gaat om lust nog vóór die 

werkelijkheid is geworden; het gaat enkel om ‘gewenste’ lust of, exacter nog, om 

lust die enkel aan het wensen zelf wordt beleefd.  

Freud definieert lust niet inhoudelijk. Hij hamert erop dat het een formeel 

principe is, en karakteriseert het als ‘polymorf pervers’. Pervers omdat het de 

reactiefuncties ‘verdraait’, omdat het rondtolt in de reactie zelf en op die manier 

afstand neemt van het vitale doel van die reactie. Het kind sabbelt aan de 

moederborst ook nadat het zijn honger heeft gestild. Freud ziet hierin het 

‘perverse’ karakter van het lustprincipe geïllustreerd: het kind zuigt omwille van 

het genot van het zuigen zelf; het draait rond in (het plezier dat het beleeft aan) 

die reactie. En daarom kan het organisme in principe overal lust aan beleven, ook 

aan zaken die het zelfbehoud helemaal niet ten goede komen. De volwassene zal 

later zijn zuigfunctie tevens aanwenden voor de meest ongezonde zaken. Roken 

is slechts een van de vele voorbeelden. Lust kan in principe overal aan beleefd 

worden. Dat maakt dat bijvoorbeeld de eetfunctie in geval van boulimie lust kan 

beleven aan gevaarlijke overdosissen voeding, maar ook dat anorexiapatiënten in 

naam van hetzelfde lustprincipe vooral ‘niets’ wensen te eten. Het organisme 

verhoudt zich tot de omgeving op basis van een ‘libidinale bevrediging’ – een 

bevrediging die inderdaad libidinaal (dit wil zeggen lustgestuurd) is en bijgevolg 

niet op een reactie uit zelfbehoud kan worden teruggevoerd. 

Libido, lust, plezier: dit is het ultieme principe dat het reactieproces van het 

menselijk organisme regelt. Om toegang te krijgen tot die libido, zo dacht Freud, 

hebben we alsnog een talige omweg nodig, met name het ongebonden spreken – 

de vrije associatie – van de patiënt. Maar ooit komt een dag, zo hoopte hij, 

waarop we die libido rechtstreeks in het neuronale systeem zullen kunnen 

observeren. Ooit zullen we direct toegang hebben tot de technische manier 

waarop het brein werkt wanneer het de libidinale (onlust)spanning die door de 

binnenkomende prikkels veroorzaakt wordt, door diens systeem van 

Bahunungen van het onbewuste heen voert; tot het daar een lust-voorstelling 

vindt die de (lustvollen) spanningsafvoer kan inzetten.  

 

Verbeelding als conditie van spreken en weten 

Zelfs na de crisis van 1897, die het ontstaan gaf aan de ‘echte’ psychoanalyse, 

zal Freud die droom blijven koesteren.12  De echte psychoanalyse zag inderdaad 
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pas het daglicht nadat Freud iets vreemds had moeten constateren bij wat 

patiënten ter sprake brachten op zijn sofa. Het betrof niet zozeer de gruwel aan 

traumatische ervaringen die daar de revue passeerden, als wel het feit dat die 

voor een goed deel verzonnen bleken te zijn. De patiënten logen, onbewust, dat 

wel, maar ze logen: wat ze vertelden dat was gebeurd – hun trauma’s en de 

ernstige neurotische/neurologische effecten die zij hadden geressorteerd – bleek 

niet te zijn gebeurd zoals zij dat vertelden. Ze hadden het voor een aanzienlijk 

stuk uitgevonden, gefantaseerd, gewenst. 

Anno O’s verlamde been was inbeelding. Maar, zo concludeerde Freud, als 

inbeelding was het wel degelijk de oorzaak van Anna’s organische verlamming. 

Met andere woorden: verbeelding kan aan de oorsprong liggen van een 

lichamelijk letsel; iets ‘subjectiefs’ kan de oorzaak van iets ‘objectiefs’ zijn. Het 

primaat van de wens wordt hier herbevestigd, zij het nu met verder reikende 

consequenties. Subjectieve verbeelding, die meer naar wens dan naar realiteit 

luistert, bleek de fundamentele aard van het ‘psychisch’ leven te zijn. Lust en 

wens gaan aan de feitelijkheid vooraf. Hier wordt lust echt een principe, niet 

alleen in de zin dat het niet kan worden teruggevoerd tot feiten, maar ook in de 

zin dat het elke rechtstreekse toegang tot de feiten op zich belet.  

En natuurlijk is het in het brein dat die lust zijn werk doet, in het orgaan dat 

instaat voor de verwerking van de stimuli tot adequate reacties. Meer dan andere 

wetenschappen, echter, voelde de psychoanalyse zich gedwongen de eigen 

theorie ‘ook op zichzelf’ toe te passen. Wat als wetenschap ‘zelf’ een 

lustgestuurde reactie is? Wat indien lust daarom ook voor die wetenschap als een 

obstructie werkt en belet dat ze de kennis verwerft die zij wenst te verwerven? 

Wat als ook haar weten in laatste instantie in de conditie van wens en 

verbeelding blijft steken en niet aankomt bij feiten, bij realiteit zoals die is?  

 Want wat is het onbewuste? Als het is wat de psychoanalyse zegt dat het 

is, dan is het niet zozeer het object van wetenschappelijke kennis dan wel haar 

basis en uitgangspunt. Het onbewuste is iets dat, ook al maak je het tot voorwerp 

van wetenschappelijk onderzoek, per definitie ongekend, met andere woorden 

onbewust, zal blijven. En wat betekent dan nog zoiets als kennis of wetenschap 

van het onbewuste? Hoe is kennis mogelijk van het onkenbare, van wat zich per 

definitie aan elk weten onttrekt?  

En toch. Klinkt die vraag niet harder dan ze in feite is? Want waarom zou 

een kennis van zulk onbewuste in principe onmogelijk zijn? Misschien slagen 

we er ooit wel in om de manieren bloot te leggen waarop lust een stimulus voert 

door de Bahnungen van een herinneringen- of voorstellingensysteem heen. Wie 

weet geeft een breinscan daar op een dag een adequaat beeld van.  

Maar zelfs als dit het geval zou zijn, dan nog blijft een welbepaalde vraag 

persisteren: heeft dan deze kennis, die haar onbewuste gronden helemaal heeft 

doorgrond, ook ‘zichzelf’ blootgelegd, dit wil zeggen het punt van waaruit ze 

haar onbewuste heeft doorgrond? Is er een kennis mogelijk die kennis nemend 
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van hoe het brein en diens onbewuste functies werken, daarom ‘zichzelf’ kent, 

dit wil zeggen: het ‘zelf’ van de eigen ontmaskerende kennis heeft blootgelegd? 

Stel dat je een integrale scan hebt van je eigen breinwerking en dat je die scan 

bestudeert: de scan van die laatste activiteit, zal die ons een ‘zelf’ laten zien dat 

zichzelf ziet en kent? De kennis die de neuronale manier blootlegt waarop wij 

kennen, kan die ‘zichzelf’ kennen? Misschien is kennen en weten neuronaal 

volledig bloot te leggen, maar de vraag is of dat ook geldt voor het ‘zelf’ van die 

kennis. Kan het ‘zelf’ dat onvermijdelijk met elke kennis is meegegeven, aan de 

hand van die kennis, zichzelf kennen?  

 

Subject 

Deze vraag mag dan zwaar en abstract geformuleerd zijn, zij geeft niettemin 

scherp de context aan waarin het freudiaanse onbewuste moet worden 

gesitueerd. De neuroloog Freud werd geconfronteerd met patiënten die, hoewel 

in volle bewustzijn, niet wisten wat ze wisten. Hij definieerde hun onbewuste als 

een ‘onbewust denken’ en het probleem van zijn patiënten was in laatste 

instantie dat ze ‘zichzelf’ in dat denken hadden verloren.13 Ze kwamen tijdens 

hun kuur oog in oog te staan met een ongecontroleerde verbeelding die niettemin 

de basis voor hun weten en kennis bleek te zijn en die ze niet bij machte waren 

terug te voeren naar authentieke, zelfbewuste kennis. Het enige waarin ze 

slaagden, was een punt te bereiken waar ze bleken samen te vallen met de wens 

om te weten en te kennen, met de lust van het weten – een lust die aan dat weten 

voorafgaat, die het ‘perverteert’ en van zijn einddoel (ware, zelfbewuste kennis) 

vooral ook afhoudt.  

 Dat punt is het subject. Het subject van het  bewustzijn – datgene dat als 

‘drager’ of ‘grond’ voor dat bewustzijn functioneert – is in feite het subject ‘van 

het onbewuste’. Daar komt in een notendop de freudiaanse intuïtie op neer. Of, 

nog anders: het punt waar kennis geacht wordt haar cirkel rond te maken en 

zichzelf te kennen, dat punt ontsnapt aan de kennis, en het is slechts in die 

hoedanigheid dat dit punt of subject de ultiem dragende factor van de kennis is, 

dit wil zeggen datgene wat deze kennis – in feite dat verlangen naar, of die wens 

tot kennis – blijft voortjagen. Het mag dan misschien mogelijk zijn het 

onbewuste bloot te leggen en aan te tonen hoe ‘lust’ iemands neuronaal te 

situeren systeem van herinneringsporen regelt en hoe hij met die lust-

geoormerkte representaties een identiteit opbouwt. Maar het lijkt er sterk op dat 

die identiteit zelf, het zelf van de identiteit, dat wat maakt dat al die verbeelde 

voorstellingen een eenheid vormen die zich als behorende tot een ‘zelf’ 

herkennen, datgene waarin dat onbewuste weten ‘zichzelf’ zou weten en kennen, 

niet empirisch bloot te leggen is. Al was het maar omdat het een fantasmatisch, 

verbeeld product van het onbewuste is; het product van een verbeelding die niet 
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op een Ik of een bewustzijn teruggaat, maar aan elk Ik en bewustzijn per 

definitie voorafgaat, omdat het het effect is van een Ik-loos onbewust denken.  

Het is deze, voor de psychoanalyse centrale vraag die een ultieme 

uitdaging voor de neurowetenschap vormt. Als het ‘zelf’ – de ‘drager’ van een 

identiteit – op verbeelding teruggaat, hoe kan je dit als ‘feit’, als een 

wetenschappelijk waarneembaar fenomeen ooit traceren en tot object van 

empirische studie maken? 

 Als men zich het onbewuste voor de geest haalt als een poel vol 

voorstellingen, dan is het subject op te vatten als een soort baron von 

Münchhausen die, wegzinkend daarin, zichzelf daaruit redt door zich aan zijn 

pruik op te tillen. Of, preciezer: het subject, zoals de psychoanalyse het opvat in 

zijn lacaniaanse versie, is ‘het punt van waaruit’ de baron zich uit die poel 

omhoog tilt.  

Of dat precieze punt überhaupt voorwerp van empirische observatie kan 

worden, is de grote vraag die de psychoanalyse de neurowetenschap voor te 

leggen heeft. Die ‘poel’ – het onbewuste, het netwerk van voorstellingen dat zich 

tussen vel en vlees van het menselijke prikkel/reactieorgaan bevindt – heeft een 

neurologische locus in het brein en/of in de rest van het neuronale systeem, en 

dit kan mogelijkerwijs op een dag het voorwerp worden van empirische 

waarneming. Maar of het ‘punt’ van het subject dat kan worden, is ‘echt’ een 

vraag. Dat subject is in de sterkste betekenis van het woord ‘voorondersteld’: het 

is ingebeeld, en in die hoedanigheid ‘gesteld onder’ datgene waarvan het als 

drager en grond fungeert (met name de onbewuste 

herinneringssporen/voorstellingen), en de vraag is of dit punt überhaupt een 

materieel draagvlak heeft.  

Lacans antwoord is hier dat het subject uitgerekend dat punt is dat 

ontbreekt in het materiaal waaruit het onbewuste gemaakt is (voorstellingen, of – 

in zijn saussuriaanse/lévi-straussiaanse terminologie – ‘betekenaars’) en het is 

precies dat punt dat als de grond fungeert van de libidinale identiteit die zich met 

dat materiaal heeft opgebouwd.  

Als de psychoanalyse een ‘theorie van het subject’ is, zoals Lacan beweert, 

als zij een poging is om dat radicaal onbewuste subject (of beter, het subject van 

het onbewuste) theoretisch in kaart te brengen, dan zal zij niet kunnen steunen op 

de resultaten van de brain studies om dat doel te realiseren.  

Daarmee is in zekere zin de intuïtie verwoord waarmee Lacans lange 

theoretische carrière een aanvang nam. Het is geen toeval dat een van zijn eerste 

gepubliceerde teksten de titel Propos sur la causasité psychique – Propositie 

over psychische oorzakelijkheid – meekreeg.14 Deze titel impliceert evenwel niet 

dat Lacan het ‘psychische’ als een aparte realiteit wil onderkennen. Er bestaat 

voor hem niet zoiets als een ‘psyché’ of ‘ziel’. Het psychische is niets dan een 

veld van voorstellingen waarvan de materialiteit die van de betekenaar is, en die 

derhalve geen reëel fysieke grond heeft. Wat het ‘psychische’ zijn grond geeft, 
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wat maakt dat we het als onze ‘grond’, als het steun- en sluitstuk van onze 

identiteit beleven, is een fantasie (of, technisch, een fantasma15) die haar grond 

heeft in een punt dat ontbreekt in de materialiteit van dit voorstellingenveld. Die 

‘grond’ – het verbeelde punt van het subject – heeft ‘geen’ draagvlak in de 

realiteit van het brein. Let wel: alles, ook het fantasma heeft een draagvlak in het 

neuronaal systeem en dus in het brein voor zover dit het systeem is dat 

prikkel/reactiewerking medieert; alles, tenzij het subject zelf, want dat heeft geen 

neuronaal draagvlak. Het subject – of, wat op hetzelfde neerkomt, de grond van 

ons ‘zelf’ – heeft ‘als zodanig’ geen materiële substantie. Het ‘punt’ waarin het 

hele systeem van onze psychische identiteit samenkomt en bijeen wordt 

gehouden, is een verbeelding, een fantasie, gecreëerd en gekoesterd door dat 

(onbewuste) systeem zelf. En in die hoedanigheid ontbeert het de materialiteit 

waaruit dat systeem bestaat: dit tekort in het systeem, dat is het subject. We 

verhouden ons met andere woorden tot de wereld vanuit een positie, een ‘punt’, 

dat aan die wereld ontsnapt, dat nergens een draagvlak heeft, ook niet in het 

materiële draagvlak van de voorstellingen (betekenaars) waaruit ons cognitief 

systeem bestaat.  

 

Psychoanalyse en kritiek 

Wat valt vanuit die basispremisse van de lacaniaanse subjecttheorie te zeggen 

over het kritische potentieel van de psychoanalyse met betrekking tot de 

wetenschap?  

  1) De psychoanalyse beschikt over een conceptueel instrumentarium dat 

in staat is de wens te detecteren die ook aan de wetenschap ten grondslag ligt. 

Een concept uit dat instrumentarium is precies het primaat van de wens. 

Wetenschap wenst, verlangt te weten. Moderne wetenschap wenst te weten op 

basis van zekerheid – een criterium dat zij van Descartes heeft geërfd. Weten is 

het tegenovergestelde van twijfelen; het is wat ontsnapt aan een nietsontziende, 

hyperbolische twijfel. Dit ideaal van zekerheid maakt het moderne weten 

doorgaans blind voor de conditie van wens en verlangen waarin het zich 

onvermijdelijk bevindt. In haar relatie tot de res extensa (de objectieve, fysiek 

materiële wereld), komt de wetenschap haar wensende dimensie immers niet 

tegen, al was het maar omwille van de resultaten die zij kan voorleggen. 

Newtons intuïtie die in een vallende appel dezelfde beweging ontwaarde als in 

de maan die aan de hemel hangt, heeft geresulteerd in de meest efficiënte fysica 

uit de geschiedenis, die het drie eeuwen later mogelijk maakte een succesvolle 

landing op de maan te realiseren. Hier is de wens en het verlangen naar 

zekerheid verregaand door het resultaat bevredigd.  

Maar wat met een wetenschap die zich ‘over die zekerheid’ zelf buigt: over 

de grond, het subject van dit weten? Volgens Descartes is zo’n wetenschap van 
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het subject helemaal niet nodig, aangezien het bij de minste twijfel onmiddellijk 

zichzelf vindt, precies als dat wat aan de twijfel ontsnapt en dus onherroepelijke 

zekerheid is. Een wetenschappelijke zoektocht naar dit subject, een wens dit 

subject te kennen, is reeds bevredigd vanaf het eerste ogenblik dat die zich 

aandient.   

Een ‘wetenschap van het subject’ verschijnt historisch pas zodra het subject 

als zodanig wordt ontkend en voor net zo iets objectiefs wordt gehouden als de 

mechanische werkelijkheid van Newtons fysica. Pas het materialisme van de 

achttiende eeuw is op die manier naar het ‘subject’ gaan kijken: als een object 

gelijk aan alle andere objecten uit onze materiële omgeving. Vanaf dan is het 

subjectieve objectief, dit wil zeggen object van wetenschap geworden. Op die 

basis zijn in de daaropvolgende eeuw de menswetenschappen ontstaan. 

In de menswetenschappen wordt echter de wens tot weten (die aan 

wetenschap ten grondslag ligt) niet meteen door de resultaten bevredigd, zoals 

dat het geval is bij ‘objectieve wetenschappen’ die zich in het spoor van Newtons 

fyisca hebben gevestigd. De resultaten van sociologisch en psychologisch 

onderzoek zijn lang niet zo betrouwbaar en ontberen het soort zekerheid dat 

bijvoorbeeld in de moderne fysica wel aanwijsbaar aanwezig is. Je kunt een 

heleboel kennis vergaren over iemands psychologie, maar dat levert je lang niet 

een zekerheid op die je in staat telt diens gedrag te voorspellen op de manier 

zoals je het gedrag van een space shuttle kunt voorspellen op diens reis door de 

ruimte. Geen wonder dus dat menswetenschappen zo hard met het label 

‘wetenschappelijkheid’ zwaaien. Dit doen ze bovenal omdat ze zo’n 

wetenschappelijkheid wensen, want ‘niet’ hebben. 

Dit is zeker een van de elementen die meespelen in het succes van de brain 

studies binnen het veld van de humane wetenschappen. Ons recent verworven 

vermogen om de activiteiten van het brein zichtbaar te maken heeft de oude, 

achttiende-eeuwse materialistische droom nieuw leven ingeblazen dat het 

‘subjectieve’ slechts een epifenomeen is, en dat het derhalve integraal 

teruggevoerd kan worden tot ‘objectief’ lichamelijke reacties.16 Ook de 

zogeheten hoogste subjectieve vermogens, bewustzijn en denken, worden geacht 

ooit waarneembaar gemaakt en ‘objectief’ verklaard te kunnen worden. Het 

zwakke punt van dit achttiende-eeuwse materialisme is echter dat het vooral een 

veronderstelling is, aangezien het doorslaggevend argument zich steevast in de 

toekomst situeert: ooit ‘zal’ men kunnen laten zien dat hetgeen we toeschrijven 

aan ‘subject’ en ‘subjectiviteit’ niets dan een secundair effect is van objectief 

waarneembare neuronale fenomenen.  

Ook de huidige brain studies situeren het definitieve bewijs voor hun 

stelling steevast in de toekomst: de beelden die we momenteel van de werking 

van het brein kunnen nemen, ‘beloven’ ons ooit in staat te zullen zijn “het 

bewustzijn te verklaren” (zoals Daniel Dennetts populaire boek suggereert17) – 

een belofte die zeker in de publieke opinie vaak als voldoende bewijs lijkt te 
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gelden. Het is hier dat de psychoanalyse moet vasthouden aan Freuds basale 

intuïtie – het primaat van de wens – en dit primaat moet detecteren in de manier 

waarop de humane wetenschappen zichzelf presenteren of door anderen worden 

gepresenteerd.  

2) De psychoanalyse moet tevens vasthouden aan haar andere basisintuïtie: 

het primaat van het onbewuste – het onbewuste, niet als wetenschappelijk 

studieobject, maar als de fundamentele conditie van wetenschap als zodanig. 

Basis en vertrekpunt van moderne wetenschappelijkheid, haar ‘subject’, is niet 

de substantiële zekerheid zoals Descartes die naar voren schoof. Als hier van 

zekerheid sprake is, dan hooguit als ‘hypothese’ in de zin die Kant aan dit woord 

gaf: een veronderstelling die mogelijkerwijs nodig is om een algemeen idee van 

wetenschappelijke kennis hoog te houden, maar op zich onmogelijk bewezen 

kan worden naar de normen en de concepten van die wetenschap zelf. Wat met 

andere woorden aan de greep van de moderne wetenschap ontsnapt, is haar 

‘zelf’, haar ‘grond’, haar ‘subject’.  

Als psychoanalyse een van de ‘wetenschappen van de subjectiviteit’ is 

(zoals de vroege Lacan beweert18) of een ‘theorie van het subject’ (zoals hij zich 

in latere jaren uitdrukt), moet dit in verband worden gebracht, niet enkel met 

psychologische subjectiviteit, maar ook en vooral met het subject als 

grondprobleem van het moderne denken. Dit subject wordt verondersteld de 

grond te zijn voor onze verhouding tot de werkelijkheid, een grond die, zoals 

Lacan heeft gepreciseerd, inderdaad een ‘veronderstelling’ is – wat het 

semantisch equivalent is voor het woord sub-jectum – die ten grondslag ligt aan 

onze relatie met de wereld, ons wetenschappelijk kennen inbegrepen. Het subject 

waar de psychoanalyse mee te maken heeft, ook in haar praktijk, is dat 

subjectum: het is én het subject van wetenschap (psychoanalytisch weten 

inbegrepen) én het subject van onze dagdagelijkse relatie tot de werkelijkheid. 

 Het betreft met andere woorden het subject in de scherpte waarmee het 

naar voren is gebracht door de postkantiaanse denkers van het Duitse Idealisme. 

Wetenschap, noch gefundeerd in het reële van het Ding an sich (Kant) noch in 

het reële van het cogito (Descartes), heeft geen subject/drager/grond meer tenzij 

in een hypothetische grond. Hoewel die ‘hypothese’ geen positieve natuur kan 

worden toegeschreven, speelt die toch haar rol, zelfs louter ‘negatief’. Dit is de 

intuïtie van Fichte en zeker die van Hegel. Wat ontsnapt aan de greep van de 

menselijke rationaliteit is precies die greep zelf, haar grond of subject; en 

uitgerekend dit tekort is de grond of subject van de menselijke rationaliteit. Dit is 

de ware reden waarom die rationaliteit wezenlijk vrij is. En het is ook de reden 

waarom die rationaliteit nooit zomaar is wat ze is, maar steeds verandert, 

geschiedenis maakt en daarin onophoudelijk op zoek gaat naar dat ‘zelf’ dat ze 

is. Ze zoekt naar het tekort waarin ze haar grond vindt – een grond die zich dus 

niet aan het einde van die zoektocht situeert, maar onder elke stap die deze tocht 

gaat en onophoudelijk doet verder gaan.  
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 Een van Lacans basale inzichten is dat het subject, zoals het een rol 

speelt in de psychoanalytische kuur, formeel hetzelfde subject is als het subject 

dat door het Duitse Idealisme naar voren wordt geschoven. De psychische 

problemen waarover de patiënt het heeft, gaan in laatste instantie terug op het 

feit dat hij ‘zichzelf’ verloren heeft, en het doel van de kuur is de patiënt een 

omgeving te bieden dat hem in staat stelt om dat ‘zelf’ van hem terug te vinden. 

Dit ‘zelf’ is gelijkaardig aan het subject dat de postkantiaanse filosofen twee 

eeuwen terug probeerden te vatten: een hypothese zonder ontologische 

substantie, maar die niettemin haar rol van ‘grond’, subjectum, speelt. De patiënt 

vindt zichzelf – zijn subject – uitgerekend in het tekort waarvan zijn 

‘rationaliteit’ (zijn eindeloos verhaal in de kuur) blijk geeft.19 In lacaniaanse 

termen: de patiënt vindt zichzelf in het tekort van de symbolische orde waarin hij 

zich beweegt, in het tekort van de betekenaars die de ‘materie’ van zijn identiteit 

vormen. Het is dit tekort, die negativiteit, waarnaar hij op zoek is om die 

opnieuw op zich te nemen als subject/drager van de libidinale economie die zijn 

psychische identiteit is.  

 Het is de vraag of dit tekort empirisch verschijnt op de selfie dat het 

brein van zichzelf maakt op het moment dat het zijn eigen ultieme, integrale 

brain scan bestudeert. En zelfs als het mogelijk zou zijn, zou dit de analysant of 

de analyticus – of, ruimer, de patiënt en de therapeut, ook maar een stap vooruit 

helpen tijdens het therapeutisch proces? 

 

Noten: 

 
 

1 “Het brein denkt niet meer in zichzelf dan ogen of andere zintuigen in zichzelf 

opereren”. Diderot D., Oeuvres Complètes, Tome XVII, Le rêve d’Alembert, Paris, 

Hermann, 1987, p. 466. 

2 Dit essay is gebaseerd op op een lezing gehouden op het symposium 

(Neuro)Psychoanalysis, its critique, its critics, georganiseerd door Het Centrum voor 

Kritische Filosofie, Universiteit Gent, 24 juni 2015. 

3 Wolfe C.T., ‘Brain Theory Between Utopia and Distopia: Neuronormativity meets thet 

Social Brain’, in: Pasquinelli M. (red.), Alleys of Your Mind: Augmented Intellegence and 

Its Traumas, Lüneburg, Meson Press, 2015, p. 173-184.   

4 Malabou C., Wat te doen met ons brein?, Amsterdam, Boom, 2011; voor een bespreking 

zie onder meer: De Kesel, M., ‘Breintheorie als ideologiekritiek. Over Cathérine 

Malabou, Wat te doen met ons brein?’, in: De leeswolf, 2012, nr.2, p. 111-112.  

5 Wolfe C.T., 2015, p. 174. 

6 Freud S., Werken 1, Inleiding en annotaties James Strachley en anderen, bezorgd door 

Willem Oranje, Amsterdam, Boom, 2006, p. 308-403. In 2006 is aan het Binghamton 

State University Art (USA, NY) een mooie tentoonstelling gehouden over de 

neurologische tekeningen van Freud; Gamwell L. & Solms M., From Neurology to 

Psychoanalysis: Sigmund Freud’s Drawings and Diagrams of the Mind, Binghamton 

State University Art Museum & State University of New York, 2006.  
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7 Vandaar dat Lacan het onbewuste situeert  “entre chair et cuir”, “tussen vel en vlees”; 

Lacan J., Le séminaire, Livre VII, L’éthique de le psychanalyse, 1959-1960, texte étabi 

par Miller J.-A., Paris, Les Éditions du Seuil, 1986, p. 64. Voor de door Freud 

gelanceerde term “psychisch apparaat”, zie: Freud S., Werken 1, Amsterdam, Boom, 

2006, p. 326, 339 e.v. (en verder passim in “Ontwerp voor een psychologie”).  

8 Freud S., Werken 1, Amsterdam, Boom, 2006, p. 324, 344; zie ook: Freud S., Werken 9, 

Amsterdam, Boom, 2006, p. 464. 

9 Wolfe C.T., 2015,, p.  179. 

10 Northoff G., Neuropsychoanalysis in practice: brain, self and objects, Oxford & New 

York, Oxford University Press, 2011; Solms M., ‘Justifying Psychoanalysis’, in: The 

British Journal of Psychiatry, 203  (2013), p. 389-391; Solms M., ‘A 

neuropsychoanalytical approach to the hard problem of consciousness’, in: Journal of 

Integrative Neuroscience, 13 (2014), p. 173-185; Solms M. & Tumbull O., The Brain and 

the Inner World: an Introduction to the Neuroscience of subjective exprerience, New 

York, The Other Press, 2002. 
11 Freud S., Werken 1, Amsterdam, Boom, 2006, p. 338. 

12 Voor de crisis van 1897, zie de brief van Freud aan Wilhelm Fliess van 21 september 

1897; Freud S., ‘Brief aan Wilhelm Fliess 131’, in: Psychoanalytische Perspectieven, 45 

(2001), p. 125-129. 

13 Freud noemt het onbewuste een “denken”, onder meer in de Traumdeutung (Freud S., 

Werken 2, Amsterdam, Boom, 2006, p. 279, 337, 340).  

14 Lacan J., Écrits, Paris, Les Éditions du Seuil, 1966, p. 151-193. 

15 “Phantasme” zal vanaf medio de jaren vijftig een belangrijk concept worden binnen 

Lacans theorie van het subject: het noemt het min of meer vaste scenario van betekenaars 

die, binnen de libidinale lusteconomie, de functie van het subject overneemt als dit even 

‘wegdeemstert’, zoals het geval is wanneer dit subject zijn verlangen bevredigd weet (in 

wat, technisch, jouissance heet). Zie onder meer: De Kesel M., Eros and Ethics. Reading 

Jacques Lacan’s Seminar VII, Albany, NY, SUNY Press, 2009, p. 31-38. 

16 Zie onder meer: De Kesel, M., ‘The Brain: A Nostalgic Dream: Some Notes on 

Neuroscience and the Problem of Modern Knowledge’, in: De Vos J. & Pluth E., 

Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn, London / New 

York, Routledge, 2015, p. 11-21. 

17 Dennett D., Het bewustzijn verklaard, Amsterdam, Atlas, 1999. 

18 Lacan J., Écrits, Paris, Les Éditions du Seuil, 1966, p. 287. 

19 Hoewel het thema van het subject er onderbelicht blijft, legt een recente studie over 

‘Hegel & Freud’ het verband tussen beide theorieën toch precies in de ‘negativiteit’, en 

leest die studie de psychoanalyse als ‘de dialectische werking van het negatieve’; Pagès 

C., Hegel & Freud. Les intermittences du sens, Paris, CNRS Éditions, 2015, p. 21-82. 
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KRITIEK IN TIJDEN VAN NEUROWETENSCHAP1 

Jan De Vos 

 

Inleiding: kritische driehoeken 

Kritiek veronderstelt een driehoek. Kritiek differentieert immers, zij maakt het 

verschil tussen tenminste twee dingen, posities of mogelijkheden; tussen 

waarheid en illusie, tussen mogelijks- en onmogelijkheidsvoorwaarden, tussen 

datgene waarvoor iets staat en datgene waar datzelfde concreet op neerkomt. Het 

punt van waaruit het verschil wordt gemaakt, vormt de derde hoek, zij het dat dit 

punt wordt gedacht als de waarheid zelf, als een transcendentale positie, of, zoals 

de jonge Karl Marx zijn immanente kritiek omschreef, als een Idee in het 

centrum van de realiteit zelf.2 Hoe het ook zij, voor het doel van dit artikel wil ik 

er vanuit gaan dat kritiek onvermijdelijk een derde punt in het leven roept, een 

noodzakelijkerwijs Olympisch punt (transcendentaal, immanent of nog anders), 

van waaruit getracht wordt een gedichotomiseerd terrein te overzien. De vraag 

van dit artikel zal tenslotte zijn of dit kritisch punt uiteindelijk ook niet het 

pivotale punt is van waaruit de moderne subjectiviteit moet gedacht worden. 

 

Laat me starten met de vooropstelling dat de kritische driehoek het basisschema 

van de menswetenschappen is, met name het innemen van de kritische positie 

van waaruit gedifferentieerd wordt tussen bijvoorbeeld, aan de ene kant, het veld 

van de wetenschappen, en aan de andere kant, dat van cultuur, politiek en 

maatschappij. 

 

De vraag is echter meteen of een dergelijke positionering vandaag de dag niet 

door de nieuwe inzichten en ontdekkingen in de neurowetenschappen wordt 

ondergraven. De neurowetenschappen reveleren immers niet alleen de materiële 

basis van onze hooggestemde illusies, zoals verliefdheid en altruïsme, maar zijn 

ook in staat om een ons zo gekoesterd rationeel en kritisch denkvermogen 

gronding te ontmantelen. Het lijkt er met andere woorden op dat de huidige 

neurowetenschappen ons noodzaken om de geconditioneerdheid van de 

geclaimde Olympische positie, die al dan niet openlijk de menswetenschappen 
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onderbouwt, te aanvaarden. Op zijn minst komt de jurisdictie van de 

menswetenschappelijke kritiek, met haar traditionele transcendente positionering 

ten opzichte van wetenschap en maatschappij, zwaar onder druk te staan. 

 

Dat betekent in eerste instantie dat de neurowetenschappen de kritische wacht 

overnemen. Hoewel dit weinig wordt geëxpliciteerd, is de neurowetenschap onze 

favoriete modus van kritiek geworden. Als dit het geval is, moeten we dan ook 

niet op zoek gaan naar de typische kritische driehoek en het kenmerkende derde 

punt van waaruit de ‘aan de ene kant/aan de andere kant’-kritiek wordt 

gelanceerd? Dat de kritische driehoek in de neurowetenschappen wordt 

gemobiliseerd, wordt duidelijk in het volgende citaat van Vittorio Gallese3: 

 
Cognitieve neurowetenschap kan ons bevrijden van de gedwongen keuze tussen het 

totaliserende relativisme van het sociaal constructivisme, dat geen enkele ruimte voor de 

constitutieve rol van het brein-lichaam in cognitie laat, en het deterministisch sciëntisme 

in sommige kringen van de evolutionaire psychologie, dat gericht is op het verklaren van 

kunst uitsluitend in termen van adaptatie en modulariteit.4 

 

Sterk vereenvoudigd, luidt dit: cognitieve neurowetenschap medieert tussen de 

menswetenschappen enerzijds en de psychologie anderzijds. Het interessante 

hier is dat Gallese een onderscheid maakt binnen wat doorgaans als één 

monolithisch blok wordt gezien: het neurowetenschappelijke en het 

psychologische. Gallese’s neuro-esthetica wil een deconstructie (dit is de term 

die Gallese gebruikt) zijn van zowel het menswetenschappelijke terrein van 

intersubjectiviteit en hermeneutiek als van de veronderstelde psychologische 

grootheden, zoals adaptatie en modulariteit. De neurowetenschap wordt courant 

ingezet als een kritiek: bijvoorbeeld, neurowetenschap als kritiek van de 

rationele keuze, als kritiek van de representationele theorieën of als kritiek van 

de adaptatietheorie bij depressie.5 Dat dit tevens een deconstructie inhoudt, is een 

idee dat we niet alleen vinden bij Gallese (deconstructie als het terugbrengen van 

bijvoorbeeld het zelf of intersubjectiviteit naar het niveau van het brein-lichaam 

systeem6), maar ook bij de filosofe Cathérine Malabou, die nota bene 

doctoreerde bij Derrida. Malabou stelt bijvoorbeeld dat neuro-onderzoek in staat 

is om de “deconstructie van subjectiviteit” zoals die geïnitieerd werd door zowel 

Derrida als Foucault, te vervolledigen en te radicaliseren.7 

 

Het is er mij hier niet om te doen na te gaan in hoeverre de neurowetenschap 

gerechtvaardigd is om de derridiaanse deconstructie op te eisen,8 maar eerder om 

de (on)mogelijkheidsvoorwaarden op zich van deze ‘deconstruerende’ neuro-

kritiek te onderzoeken. Zoals bekend, leidt kritiek altijd naar metakritiek: het 

ondervragen van de mogelijkheid zelf om dingen te bevragen. Met andere 

woorden: wat zijn de mogelijkheden en de limieten van de geclaimde 

neurowetenschappelijke deconstructie? Of, wat is het punt waar de 
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neurowetenschappen, om beroep te doen om Bruno Latour, “feit-objecten” (fact-

objects) produceren die de eerder gedeconstrueerde en geleegde ruimte terug 

opvullen?9 Men kan immers stellen dat de neurowetenschap, aan de ene kant, 

onze humanistische illusies deconstrueert en leegmaakt, maar aan de andere kant 

ook allerlei, niet altijd even onproblematische, “feit-objecten”, zoals het brein, de 

synaptische kloof of het connectoom, in het leven roept. Net daar, waar de 

tastbaarheid van die objecten niet evident is (wat is bijvoorbeeld de materialiteit 

van de synaptische kloof of van het connectoom), dringt zich de vraag op van 

wat deze geobjectiveerde, genaturaliseerde object-verschijningen precies zijn 

gemaakt? Is het niet precies op deze plaats, in de veronderstelde blote en harde 

feiten van de neurowetenschappen, dat de oude, zowel humanistische als 

psychologische veronderstellingen opnieuw hun intrede maken? Het argument 

dat ‘x’ begrijpelijk is in termen van breinstructuren, synapsen en/of neurale 

netwerken, kan niet anders dan vertrekken vanuit één of andere humanistische of 

psychologische invulling van die ‘x’. Zo steunt neurowetenschappelijk 

onderzoek naar agressie bijvoorbeeld altijd op een psychologische theorie over 

agressie: de stimuli (foto’s, video’s of andere scenario’s) aangeboden aan de 

proefpersoon onder de scanner komen niet uit het niets, maar zij worden 

opgesteld volgens een (vaak niet geëxpliciteerd) script. Het is dan ook duidelijk 

dat de keuze voor dit of dat psychologisch theoretisch model (bijvoorbeeld 

cognitieve psychologie of psychoanalyse) beslissend is. De – men moet het 

toegeven – heel effectieve, deconstructieve machine van de neurowetenschappen 

heeft met andere woorden maar één probleem, en dat is dat ze stilzwijgend door 

zowel menswetenschappelijke als psychologische spookbeelden wordt 

aangedreven. De geproduceerde quasi-materiële, bijna virtuele feit-objecten van 

de neurowetenschap worden uitgevleesd met hermeneutiek, sociaal-

constructivisme of psychologie. Wat uiteindelijk onder de scanner wordt gelegd, 

is dus niet een persoon (of zelfs ook niet de psychologische kenmerken waarvan 

men de neurale grond wil voor vinden), maar een menswetenschappelijke of 

psychologische theorie. De neurowetenschappelijke deconstructie en kritiek is zo 

in laatste instantie geconditioneerd door de theoretische concepties van de 

verklaringsmodellen die ze wil overstijgen. Denk maar hoe  

neurowetenschappelijke papers klassiek eindigen, na het bespreken van corticale 

gebieden, neurotransmitters en andere neurale factoren, met een psychologisch-

theoretische speculatie betreffende de resultaten. De neurowetenschap vertrekt 

vanuit menswetenschap en psychologie en ze eindigt er ook mee: het brein wordt 

ermee in kaart gebracht, het breinbeeld wordt ermee ingekleurd. 

 

Samengevat: de verstrengeling van de neurowetenschap met de oude 

menswetenschappelijke en psychologische modellen ondergraaft de ambitie van 

de neurowetenschappen om het ultieme gezichtspunt voor een kritisch project 

aan te leveren. Misschien moeten we ons dus wenden naar een andere, meer 
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klassieke kritische driehoek: één waarin de filosofie centraal staat. De meest 

gangbare kritische differentiatie betreft daar, aan de ene kant, de spontane, 

alledaagse folk-psychologie van de mens, en aan de andere kant, de 

geobjectiveerde wetenschappelijke benaderingen van de mens. In dit schema is 

de filosofie het derde kritische punt van waaruit het gedichotomiseerde terrein 

kan worden overzien. In het vervolg van deze tekst zal ik de houdbaarheid van 

dit schema tegen het licht houden en de vraag stellen of de filosofie wel een 

eigen, onafhankelijk kritisch perspectief kan bieden. Hiertoe richt ik me 

hoofdzakelijk op het werk van Ray Brassier en diens poging om het “kritisch 

realisme” van Wilfrid Sellars met Thomas Metzingers neuro-filosofische 

deconstructie van het Zelf te verbinden. Brassiers claim om zo een filosofische 

kritiek uit te bouwen die compatibel is met het materialisme van de huidige 

neurowetenschappen, zo zal ik betogen, faalt uiteindelijk daar waar hij er niet in 

slaagt zijn zelf-loos “gezichtspunt uit het niets” tot het ultieme, objectief 

gefundeerde, derde kritische punt te verheffen. Om deze kritiek te kunnen 

formuleren, zal ik echter genoodzaakt zijn om nog een andere partner te 

introduceren, de psychoanalyse. Dit zal ons natuurlijk tot de vraag brengen hoe 

deze deus ex machina te verdedigen valt. 

 

Sellars’ mythe van de folk-psychologische mens 

Ray Brassier, bekend van zijn associatie met de filosofische stroming van het 

“speculatief realisme”10 en zijn boek Nihil Unbound11 omschrijft in een interview 

zijn filosofisch doel als volgt:  

 
Ik ben geïnteresseerd in het verzoenen van het platonisme met het naturalisme door de 

dialectiek van het idee te verzoenen met het dynamisme van het sensibele. Dit is ook een 

manier om idealisme met materialisme te verzoenen, hetgeen denk ik noodzakelijk is. 

Sellars is hier de voornaamste inspiratie.12 

 

Om Brassiers project te begrijpen, is inderdaad de referentie naar het kritisch 

realisme (critical realism) van de analytisch filosoof Wilfrid Sellars (1912-1989) 

van centraal belang. Sellars’ filosofische doelstelling “om een wetenschappelijk 

georiënteerd realisme te formuleren dat de schijn zou redden”13 sluit onmiddellijk 

aan bij de aspiratie van Brassier. In Sellars’ kritisch realisme is niet alleen de 

materiële werkelijkheid zoals de wetenschap die beschrijft van tel, maar ook de 

ideële schijngestalten (“the appearances”) van die werkelijkheid. Sellars wil 

aldus een plaats geven aan zowel het “wetenschappelijk beeld” (“the scientific 

image”) als aan wat hij het “manifeste beeld van de mens” noemt (“the manifest 

image of man”).14 Het manifeste beeld gaat over de alledaagse conceptuele 

kaders en de gedeelde folk-psychologie15 die we hanteren om met onszelf en de 

anderen om te gaan. Het wetenschappelijke beeld betreft de ontologische 
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beschrijving en verklaring van de wereld. Volgens Sellars is het de taak van de 

filosofie om op een “stereoscopische” wijze beide beelden samen te brengen 

zodat de taal van het manifeste beeld het wetenschappelijk theoretisch bedrijf 

zou verrijken en de wetenschap op een meer directe manier aan de menselijke 

doelstellingen zou worden gekoppeld.16 

 

Het is niet moeilijk om hier de kritische driehoek in te herkennen. De eerste hoek 

wordt gevormd door het manifeste beeld, het kader waarin de mens zichzelf als 

“mens-in-de-wereld” is beginnen te ervaren: “de mens kon geen mens zijn totdat 

hij zich zelf ontmoette”, zegt Sellars17. Terwijl dit manifeste beeld ontstond in 

“de mist van de prehistorie”, is de tweede hoek van de driehoek, het 

wetenschappelijk beeld, relatief jong.18 Het centrale verschil is dat het manifeste 

beeld over concrete en experiëntiële dingen gaat (“personen, dieren, lagere 

levensvormen en ‘louter materiële’ dingen”),19 terwijl de wetenschap zich bezig 

houdt met het postuleren van niet-waarneembare eenheden om het gedrag van 

waarneembare dingen te verklaren.20 Filosofie, het derde kritische punt in de 

driehoek van waaruit het verschil wordt gemaakt, heeft volgens Sellars de taak 

om een “stereoscopische gezichtspunt” te realiseren dat in één blik de twee 

beelden van de mens-in-de-wereld vat.21 Hier is het evenwel belangrijk dat 

Sellars noch het manifeste beeld noch het wetenschappelijke beeld privilegieert: 

de twee beelden zijn niet tot elkaar te reduceren.22 Sellars stelt zelfs dat, als het 

manifeste beeld  de “synoptische blik” niet zou overleven, de mens daar zelf zou 

onder bezwijken.23 

 

Natuurlijk, het is hier dat onze (kritische) interesse moet worden gewekt: wat 

maakt dat in Sellars’ perspectief het manifeste beeld, de talige en intersubjectieve 

basis van onze zelfervaring, uiteindelijk niet volledig in het wetenschappelijk 

beeld opgaat? Hoe kan Sellars hard maken dat het “geven en vragen om 

redenen” (“giving and asking for reasons”)24 van het manifeste beeld op een 

bepaald punt aan de wetenschap ontsnapt? Is het precies niet deze limiet die de 

huidige neurowetenschappen claimen te overstijgen?25 Denk maar aan hoe de 

nieuwe disciplines, zoals neuropsychologie, neuro-esthetica, neuro-politiek, 

jurisdictie claimen van zaken die voorheen het exclusieve terrein van de 

menswetenschappen waren. Maar misschien is het hier niet zaak om de 

uitdijende claim van de neurowetenschappen te betwisten. Veel crucialer is de 

ietwat paradoxale vaststelling dat het sellarsiaanse uitgangspunt van de niet-

reduceerbaarheid van het manifeste beeld eigenlijk ook de kern uitmaakt van de 

neuro-turn binnen het veld van de menswetenschappen zelf. Anders gesteld: 

mijn wellicht wat contra-intuïtieve claim is hier dat de neuro-kolonisatie van de 

menswetenschappen zelf gedragen wordt door het idee dat er iets aan de neuro-

greep ontsnapt.  
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Laten we om dat punt te maken vertrekken van de niet gepreciseerde 

predominantie van het scopische en het visuele bij Sellars: het vermenigvuldigen 

van de beelden, maar ook van de gezichtspunten. Sellars positioneert de mens 

primair vanuit diens naïeve, intersubjectieve blik op de wereld. Dat resulteert in 

een reflexief beeld: het manifeste beeld van de mens. De eerste blik wordt dan 

verdubbeld in de wetenschappelijk kijk op de wereld, met als resultaat het 

wetenschappelijk beeld. Maar: veronderstelt dat laatste ook geen subject, of ten 

minste, een agens, een drager van die wetenschappelijke blik? Wat in het schema 

van Sellars niet wordt geëxpliciteerd, is dus ‘de wetenschappelijke mens’, die 

vanop een afstand, vanuit een zekere Olympische hoogte, zowel naar de concrete 

wereld als naar de naïeve mens kijkt.  

 

De kritiek die hier moet worden geformuleerd, is echter niet dat de 

wetenschappelijke mens altijd al in zichzelf een naïeve mens herbergt, maar 

eerder dat die laatste slechts ontstaat in het licht van de wetenschappelijke blik. 

Is het immers niet zo dat de naïeve mens enkel als een negatie van de 

wetenschappelijke mens kan worden gedefinieerd: hij/zij die op een ‘niet’-

wetenschappelijke en ‘niet’-objectiverende manier in de wereld staat? Met 

andere woorden, de ‘leek’ lijkt vooral een voorstelling of een beeld, 

geconstrueerd door de wetenschappelijke blik. Zoals eerder aangehaald, schrijft 

Sellars dat, indien het manifeste beeld  de ‘synoptische blik’ niet zou overleven, 

ook de mens zelf niet zou overleven. Maar, moeten we niet eerder stellen dat, als 

de wetenschappelijke blik zou verdwijnen, dit ook het einde van de naïeve mens 

en diens naïeve blik op zichzelf en de wereld zou betekenen? Het lijkt dus dat de 

derde blik, de synoptische blik van de filosofie, garant moet staan voor het niet 

in elkaar klappen van de driehoek? Het is immers pas vanuit dat differentiërend 

perspectief dat kan worden gesteld dat het manifeste beeld niet volledig in het 

wetenschappelijke beeld opgaat. Zonder de vanuit de filosofische blik 

vooropgestelde niet-reduceerbaarheid zou de wetenschap geen ‘buiten’ en geen 

extern object meer hebben. Sellars stelt dat de wetenschap op zich “er niet in 

slaagt om een gezichtspunt te bieden buiten het manifeste beeld,”26 enkel de 

filosofie biedt een “stereoscopische blik” van waaruit het kritische verschil kan 

worden gemaakt. De kritische driehoek van Sellars staat of valt dus met de 

veronderstelde, vanuit de synoptische filosofische blik geponeerde niet-

reduceerbaarheid van het manifeste beeld. Maar, zoals gezegd, het probleem van 

dit model is dat men kan stellen dat het manifeste beeld enkel in referentie tot het 

wetenschappelijk blik bestaat als het pre- of extra-wetenschappelijke. De 

moderne filosofie, en met haar de moderne wetenschappen, lijkt dus te zijn 

gebaseerd op de constructie van het mythische beeld van de naïeve, alledaagse 

mens met zijn folk-psychologische wijzen om met zichzelf, de ander en de 

wereld om te gaan. Het laat ons toe de dynamieken van de recente neuro-turn te 

begrijpen: de mythe van de folk-psychologie en het niet-reduceerbare manifeste 
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beeld leveren de noodzakelijk te veronderstellen velden waarop de 

neurowetenschappen hun verklarende paradigma’s kunnen toepassen. De 

objectivering van de wetenschap mag echter niet volledig sluitend zijn. Als 

immers al het menselijke en het sociale tot de neurowetenschappelijke schema’s 

zouden te reduceren zijn, zou er geen buiten van de wetenschap meer zijn en valt 

de beweging van de objectivering stil.  

 

We kunnen concluderen dat het centrale pijnpunt in het schema van Sellars is dat 

hij, terwijl hij wel het wetenschappelijke beeld historiseert, hij mijn inziens iets 

te gemakkelijk genoegen neemt met het situeren van het manifeste beeld in de 

mythische mistnevels van de prehistorie. Daartegenover heb ik gesteld dat de 

naïeve folk-psychologische mens een fictie is die pas in de moderniteit ontstaat: 

sinds de geboorte van de moderne wetenschappen passeert de wijze waarop de 

mens zichzelf, de ander en de wereld begrijpt volledig over de wetenschappelijke 

blik. Alles wat we doen, eten, slapen, de liefde bedrijven, kinderen opvoeden, 

tuinieren… is geïnformeerd door, ingebed in, gestructureerd door het discours 

van de wetenschap.27 Onze leefwereld, onze habitat, zo zou men kunnen stellen, 

is Academia. Het idee dat er een pre- of buitenwetenschappelijke niveau is dat 

ons zelf-begrijpen en onze aanwezigheid in de wereld aanstuurt, is vals. Het 

moderne subject is niet langer het subject van de religie of de traditie, het is het 

subject van de wetenschap.28 Sellars’ “geven en vragen om redenen” mist dat 

deze reflectie sinds de moderniteit over het wetenschappelijk discours passeert. 

Zijn argument dat, in zoverre het manifeste beeld  de “synoptische blik” niet zou 

overleven, ook de mens zelf hetzelfde lot beschoren is, gaat dan ook de conclusie 

uit de weg dat de oude mens inderdaad de komst van de moderne wetenschappen 

niet heeft overleefd. Of, misschien is de oude mens gestorven zonder dat hij of 

zij het wist, en is hij/zij als zombie blijven voortleven. De hegemonie van het 

wetenschappelijk discours in de zelfervaring en in de moderne wereldbeelden 

maakt op zijn minst dat Sellars kritische driehoek geen stand kan houden. 

 

Dit is duidelijk niet de conclusie die Ray Brassier maakt. In zijn tekst The View 

from Nowhere29 probeert hij juist Sellars’ kritisch realisme ‒ en dus diens 

filosofische kritische driehoek ‒ te her-funderen. Brassier betoogt hiertoe dat, 

alhoewel het manifeste beeld niet tot het wetenschappelijk beeld te reduceren is, 

deze niet-reduceerbaarheid zelf niet ontoegankelijk is voor de 

(neuro)wetenschappen. Het is hier dat Brassier, zoals we verder zullen zien, 

steunt op Thomas Metzinger om contra Jürgen Habermas te argumenteren dat de 

neurowetenschappen wel degelijk “een gezichtspunt uit het niets” (“a point of 

view from nowhere”) kunnen reveleren dat aan het werk is bij de constitutie van 

een Zelf. Het is dat punt dat Brassier wil inzetten als het ultieme, neuro-

wetenschappelijk gegronde, derde kritische punt van zijn herwerkte versie van 

het sellarsiaanse kritische realisme. 



30 

 

Habermas versus Metzinger 

Brassier gaat in discussie met Jürgen Habermas en diens project om een niet-

reduceerbaar, ‘interpersonaal’ geconstitueerd eerste-persoonsperspectief te 

vrijwaren van het derde-persoonsperspectief van het wetenschappelijk beeld. 

Habermas distantieert zich hier van Sellars. Als deze laatste uiteindelijk aan het 

wetenschappelijk beeld de prioriteit geeft, privilegieert Habermas het subjectieve 

eerste-persoonsperspectief. Voor Habermas is er immers altijd de dreiging dat het 

wetenschappelijk beeld ons van onszelf vervreemdt. Hier kan men al opmerken 

dat Habermas over het hoofd ziet dat die vervreemding misschien wel deel 

uitmaakt, zo niet de kern zelf is, van de moderne subjectiviteit. Maar wat vooral 

interessant is, is dat, zoals Brassier opmerkt,30 Habermas in die discussie “een 

gezichtspunt uit het niets” evoceert om het dan onmiddellijk te verwerpen. 

Habermas koppelt namelijk het derde-persoonsperspectief aan “de blik van een 

ogenschijnlijk absolute waarnemer” om dit gezichtspunt onmiddellijk als 

onmogelijk te beschouwen. Het derde-persoonsperspectief is volgens Habermas 

uiteindelijk altijd aan het subject en diens positie in de samenleving gebonden.  

 

Het is precies deze “blik van de ogenschijnlijk absolute waarnemer” die Brassier 

probeert te redden door hem te gronden in “de biologische roots van de 

subjectiviteit” zelf.31 Brassier doet hier beroep op Thomas Metzingers 

“fenomenaal zelf-model”, een model waarmee Metzinger probeert te verklaren 

hoe uit de “subpersonale” representatiemechanismen op het neurobiologisch 

niveau het eerste-persoonsperspectief ontstaat.32 Laat me dit model kort 

uitleggen. Om te beginnen, begrijpt Metzinger de bewuste ervaring als een 

“activatie van een coherent en transparant wereldmodel”33 binnen een bepaald 

tijdsframe. Metzinger huldigt dus een representationele visie op het bewustzijn: 

we ervaren de wereld zoals ons brein die middels modellen representeert. Aan de 

ervaring van die opeenvolgende wereld-modellen voegt Metzinger een Ik of een 

Zelf toe: het centrum van de ervaren werkelijkheid. Dit concreet ervaarbaar Zelf 

– het fenomenaal Zelf dat we een ervaren, denken en handelen toeschrijven – is 

echter voor Metzinger niet zomaar gegeven. Het zelfbewustzijn ontstaat op 

dezelfde wijze als het bewustzijn zelf, namelijk via een model. Zelfbewustzijn 

ontstaat daar waar het systeem zijn eigen staat of toestand aan zichzelf 

representeert. Maar, en dit is van centraal belang, het Zelf is zijn eigen 

verschijnen in zoverre dat het zichzelf ‘niet waarneemt als een model’. Of, zoals 

Metzinger preciseert: slechts voor zover het Zelf transparant is, wordt het op een 

fenomenologische wijze geconstitueerd. Het Zelf is voor het Zelf doorzichtig 

omdat de zelfrepresentaties cognitief ondoordringbaar en ontoegankelijk zijn. 

Deze onbeschikbaarheid van het representationele karakter van de inhouden van 

de bewuste ervaring is volgens Metzinger de basis van onze ervaring een Zelf te 

hebben. Omdat we geen besef hebben van het medium waardoor informatie tot 
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ons komt, leidt de door onze hersenen gecreëerde simulatie van de wereld tot de 

ervaring van een ‘gezichtspunt’, aldus Metzinger.34 

 

Het is hier, in Metzingers fenomenaal zelf-model, dat Brassier het gezichtspunt 

uit het niets wil gronden. Brassier herneemt hiertoe Metzingers 

gedachtenexperiment van de “zelfloze ervaring”. Metzinger overdenkt immers 

de mogelijkheid van een systeem voor hetwelke de zelf-representationele 

modellen niet transparant, maar volledig opaak zouden zijn. Als, in het geval van 

transparantie, er een introspectieve onbeschikbaarheid van de voorafgaande 

processen die het Zelf geproduceerd hebben is, zou het systeem bij volledige 

opaakheid daar wel toegang toe hebben: “het zou [het model] continu herkennen 

als een representationele constructie, als een intern gegeneerde innerlijke 

structuur.”35 Een dergelijk systeem zou volgens Metzinger enkel een “systeem-

model”, maar geen Zelf hebben. Maar, zo merkt hij op, dergelijk systeem zou 

met een “computationele overbelasting” moeten afrekenen. Het zou een manier 

moeten vinden om met het feit om te gaan dat de volledige toegankelijkheid tot 

de zelf-representaties zou leiden tot oneindige loops van zelf-presentatie.36 Zo 

een systeem zou volgens Metzinger “nemocentrisch” zijn: functioneel 

egocentrisch en fenomenologisch zelf-loos. 

 

Brassier stelt dat dit nemocentrisch perspectief een sterk argument is voor de 

mogelijkheid van objectiverende representatie: het laat toe objectieve processen 

te veronderstellen door de welke objectiviteit wordt geproduceerd. En het is hier 

dat Brassier ‘het gezichtspunt uit het niets’ verworpen door Habermas meent 

terug te kunnen vinden:  

 
Het nemocentrisch subject van een hypothetisch voltooide neurowetenschap waarin alle 

mogelijke neurale correlaten van representationele staten geïdentificeerd zijn, zou een 

empirisch gesitueerde en biologisch belichaamde locus bieden voor het exhaustief 

objectieve ‘gezichtspunt uit het niets’, dat Habermas en anderen hebben afgedaan als een 

conceptuele onmogelijkheid.37  

 

Dus wanneer er voor Habermas geen ontsnappen is aan het subjectieve eerste-

persoonsperspectief (dat voor Habermas elke ogenschijnlijk absolute 

waarnemerspositie besmet), is het argument van Brassier juist dat dat eerste-

persoonsperspectief zelf potentieel een objectiveerbaar/objectiverend 

‘gezichtspunt uit het niets’ herbergt.38 Anders gesteld, omdat de neurowetenschap 

hypothetisch voorbij de transparantie van het Zelf kan gaan en aldus het 

volledige representatieproces kan traceren en in kaart brengen, verwerpt Brassier 

Habermas’ niet-reduceerbaarheid van het subjectieve en het normatieve. Het is 

van hieruit dat Brassier Sellars’ synoptisch perspectief grondt als dat wat het 

“subjectieve en het objectieve”, “redenen en oorzaken” bij elkaar brengt en 

integreert.39 Men kan dus stellen dat Brassier, door het ‘gezichtspunt uit het 
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niets’ te situeren in de “subpersonale” dimensie van het manifeste beeld van de 

mens-in-de-wereld zelf, de kritische driehoek van Sellars probeert te redden. De 

recente bevindingen uit de neurowetenschappen en de cognitieve psychologie 

laten volgens Brassier toe het ‘gezichtspunt uit het niets’ op een geobjectiveerde 

manier te denken en zo een filosofische kritiek te funderen die het idealisme 

verzoent met het naturalisme en het materialisme.  

 

Hoewel Brassiers poging om het ‘gezichtspunt uit het niets’ centraal te stellen in 

de filosofische discussie heel to the point is, is zijn toevlucht tot een 

neurocognitieve legitimatie van de filosofische kritiek niet onproblematisch. 

Brassier verwerpt terecht het krampachtig vasthouden aan of zelfs het 

verheerlijken van het eerste-persoonsperspectief in de filosofische kritieken van 

onder andere Habermas. Maar als hij, hierbij steunend op Metzingers 

fenomenaal zelf-model, tracht het eerste-persoonsperspectief en het Zelf tot het 

neurofysiologische en het functioneel computationele terug te brengen, is de 

vraag of hij er samen met Metzinger wel in slaagt om het Zelf volledig leeg te 

maken en te deconstrueren. Om te beginnen en zoals ik al in het eerste deel met 

betrekking tot Gallese betoogde, de neurowetenschap kan bezwaarlijk worden 

ingezet als een eerste wetenschap. Daarvoor is zij te zeer verstrengeld met haar 

stille partners van de menswetenschappen en de psychologie.  Maar wellicht is 

het meest problematische van Brassier en Metzinger dat ze vertrekken van de 

veronderstelde, fenomenologische en alledaagse ervaring van de mens om 

zichzelf als een Zelf te ervaren. Is dit echter niet het oprichten van een opgevulde 

of ’uitgevleesde’ stroman om die dan te deconstrueren? Met andere woorden: 

wat als de basale, primordiale moderne ervaring eerder diegene is van het verlies 

van het Zelf, van zelfloosheid, of moeten we zeggen, ‘on-zelfheid’40? Metzingers 

vooronderstelling van een prereflexieve en illusoire ervaring van een vol Zelf 

moet worden gecontrasteerd met wat misschien wel het centrale punt van de 

psychoanalyse is: namelijk dat het Zelf, of beter, het subject enkel en alleen 

bestaat in relatie tot zijn niet-zijn, tot zijn gespletenheid, tot zijn tekort. De 

alledaagse basiservaring van de mens is dus misschien niet gerelateerd aan een 

vol Zelf, maar eerder aan de verbrokkeling daarvan. De door Metzinger beoogde 

filosofische deconstructie is dus altijd al op het eigenste fenomenale niveau 

operationeel: de on-zelfheid is altijd al de onlosmakelijke schaduw van het 

subject. Het is deze fundamentele nuance die noch door Metzinger noch door 

Brassier in rekening wordt gebracht. De eerste spreekt over een “totale 

simulatie” en de tweede over een “volledige immersie” van het Zelf op een 

fenomenologisch niveau en nemen dat als hun respectievelijke vertrekpunt.41  

 

Het mag ons dan ook niet ontgaan dat zowel Metzinger als Brassier op deze 

manier in psychologiserende wateren dreigen terecht te komen. Denken we maar 

aan door hen gebruikte concepten zoals “het vertonen van gedrag”, “zelf-
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regulatie”, “agency”, “informatieverwerking”. Alhoewel deze concepten zich als 

stevig neurofysiologisch gegronde cognitieve grootheden voordoen, moet het 

duidelijk zijn dat het gaat om psychologische en theoretische a priori 

constructies waarvoor een correlaat in de biologie wordt gezocht. Het is hier dat 

de psychologiserende cirkel zich sluit. Als Metzinger en Brassier immers 

veronderstellen dat ze de folk-psychologische ervaring van het Zelf tackelen, kan 

men argumenteren dat dat wat ze eigenlijk in hun vizier nemen bepaalde, al dan 

niet populaire, academische psychologische theorieën van het Zelf zijn. Hun 

antwoord op de psychologie van het Zelf is eveneens een psychologische theorie, 

zij het een als neurofysiologie vermomde psychologie.  

 

Maar, begeef ik me dan met mijn toevlucht tot het psychoanalytisch gespleten 

subject en zijn “on-zelfheid” zelf niet in de psychologie? Ik claim van niet. Zoals 

ik reeds elders42 betoogde, is de psychoanalyse geen psychologie. Het is een 

theorie en praktijk van de psychè, maar dan één die, op de plaats waar de 

psychologie een Logos en een positief en incrementeel weten poneert, een gat en 

een leegte vooropstelt. De psychoanalyse is dus essentieel een kritiek, een kritiek 

op de illusie dat er een psychologie mogelijk is. Het is dus misschien vooral in 

de deconstructie van de psychologie (als logos van de psychè) dat een kritisch 

project met betrekking tot (inter)subjectiviteit mogelijk wordt. De kritische 

driehoek is er dan één die een psychoanalytische kritiek plaatst tegenover de psy-

wetenschappen aan de ene kant (de psychologie maar ook alle daaraan 

gerelateerde theoretische en praktische velden) en de (neuro)wetenschappen aan 

de andere kant. De verregaande claim is dat enkel een dergelijke kritiek passend 

is voor het moderne subject zoals dat ontstaan is in de Verlichting en met de 

komst van de moderne wetenschappen.  

 

Er is geen geen gezichtspunt uit het niets 

Laat me tegenover Sellars’ “man-in-the-world” en Metzingers en Brassiers folk-

psychologisch Zelf, zoals die beide verondersteld worden in ‘de mist van de 

prehistorie’ te zijn gegrond, Lacans subject van de wetenschappen plaatsen. 

Terwijl Brassier wel erkent dat het manifeste beeld een proto-wetenschappelijk 

statuut heeft en niet zomaar het domein van de pre-theoretische onmiddellijkheid 

betreft,43 leidt Lacans stelling tot de meer radicale conclusie dat de moderne 

subjectiviteit door het wetenschappelijk discours is gestructureerd.44 Sinds de 

komst van de moderne wetenschappen kijkt de moderne mens naar zichzelf, de 

ander en de wereld vanuit het externe, objectiverende gezichtspunt van de 

wetenschap. Betekent dit uiteindelijk niet dat het moderne subject zich in een 

‘academisch’ gezichtspunt uit het niets tracht te gronden? Het gezichtspunt uit 

het niets, dat door Habermas wordt verworpen en door Brassier wordt gezocht in 
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de neurofysiologische genese van het Zelf, is uiteindelijk historisch gegrond. Het 

is (in zijn huidige vorm) geconfigureerd binnen een Academisch discours. 

 

Op zijn minst volgt hieruit, contra Habermas maar ook contra Sellars, dat het 

veronderstelde ‘buiten’ van de wetenschap – het particuliere, het subjectieve, het 

normatieve, het hermeneutische – in geen geval een onafhankelijk terrein is dat 

de menswetenschappen, de psychologie, de neurowetenschap (of, wat dat betreft, 

de filosofie) min of meer zouden kunnen overzien en er toegang toe hebben. Ik 

wil duidelijk stellen dat mijn punt niet is dat het subjectieve en het normatieve 

sinds de moderniteit gekleurd worden door de wetenschappen, maar eerder dat 

het manifeste beeld, de folk-psychologie of de naïeve ervaring van de mens als 

een Zelf pas met de blik van de moderne wetenschappen zijn ontstaan. Zoals ik 

hoger stelde, ontstaat de naïeve mens enkel in het licht van de wetenschappelijke 

blik. Het buiten van de wetenschap (het particuliere, het subjectieve, het 

normatieve, het hermeneutische) is met andere woorden slechts een artefact van 

de wetenschap en de moderniteit zelf.  

 

Is de radicale conclusie dan niet dat, in tegenstelling dat het 

opgevulde/uitgevleesde beeld van de folk-psychologische mens, het moderne 

subject zelf het lege punt is van waaruit het wetenschappelijke en objectiverend 

gezichtspunt vertrekt? Het moderne subject, als het subject van de 

wetenschappen, heeft geen particuliere of hermeneutische breedte. Het is 

enerzijds het product van de objectivering; middels de paradigma’s van de 

natuurkunde, de biochemie en – nu vooral – de neurofysiologie wordt het 

gedeconstrueerd en geleegd van elke particulariteit en hermeneutiek. En 

anderzijds is dit tot singulier punt gereduceerd subject precies de noodzakelijk te 

veronderstellen basis van het neutrale en belangeloze ‘gezichtspunt vanuit het 

niets’ dat de moderne wetenschap mogelijk maakt.  

 

Als dus, volgens Sellars, het manifeste beeld niet volledig in het 

wetenschappelijke beeld opgaat, en ook volgens Habermas het eerste-

persoonsperspectief niet reduceerbaar is, kunnen we het met beide stellingen 

eens zijn in de zin dat datgene wat weerstaat aan de reductie niet het particuliere 

of (inter)subjectieve is, maar precies de blik van de ogenschijnlijk absolute 

waarnemer zelf. Het gezichtspunt uit het niets is het moderne subject. De vlek in 

de objectiviteit is dus niet het particuliere subject (zoals dit wordt gesteld in de 

klassieke humanistische kritieken zoals die van Habermas), maar het geleegde 

subject, tegelijkertijd basisstructuur van de moderne subjectiviteit als 

(on)mogelijkheidsvoorwaarde (conditie en limiet) van de moderne wetenschap. 

  

We moeten dan ook het klassieke verstaan van het gezichtspunt uit het niets 

omkeren. In zijn welgekend boek The view from nowhere45 claimt Thomas Nagel 
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dat er twee perspectieven zijn om naar de wereld te kijken: het objectieve en het 

subjectieve. Het subjectieve gezichtspunt ziet hij als het vanzelfsprekende, 

onmiddellijke en pre-reflectieve perspectief, datgene wat volgens Nagel enkel 

zichtbaar wordt door steeds een stap verder uit zichzelf te zetten naar het 

objectieve perspectief toe. Volgens Nagel zijn er echter limieten aan deze 

beweging: men kan  nooit volledig het initiële startpunt overstijgen, uiteindelijk 

is the view from nowhere onmogelijk. Het is precies deze onmogelijkheid die 

door Brassier wordt gecontesteerd. Vertrekkende vanuit een hypothetisch 

vervolledigde neurowetenschap (dat is, een neurowetenschap die de 

neurofysiologische processen van de constitutie van een Zelf volledig in kaart 

zou kunnen brengen), claimt Brassier dat een gezichtspunt uit het niets wel 

degelijk zou kunnen worden geobjectiveerd. Wat ik echter in deze tekst heb 

proberen doen is aan te tonen dat Nagels ‘er is geen gezichtspunt uit het niets’ 

nog op een andere manier dan Brassier kan omgekeerd worden, namelijk als, er 

is ‘geen’ geen gezichtspunt uit het niets. Zoals ik stelde, zijn het manifeste beeld 

en de folk-psychologische leek niet meer dan wetenschappelijke mythes: de 

moderne mens kan niet anders dan naar zichzelf, de ander en de wereld kijken 

vanuit een verondersteld academisch gezichtspunt uit het niets. De mens-in-de-

wereld is noodzakelijkerwijs reflexief en reflectief: er is geen vanzelfsprekende 

of onmiddellijke aanwezigheid in de wereld. Er is geen geen gezichtspunt uit het 

niets: de mens kan niet anders dan in de wereld staan middels een blik van 

buitenaf, en sinds de moderniteit komt die blik uit het niets. Dit betekent dat de 

ware onmogelijkheid niet het objectiverende perspectief is, zoals bij Nagel. Het 

is uiteindelijk het subjectieve perspectief dat onmogelijk is. Vandaar dat de vraag 

“vertel eens, wat jijzelf ervan denkt” of “vertel eens, hoe jij jezelf voelt” in de 

regel leidt naar banale algemeenheden en platitudes. Het grote probleem is dus 

de onmogelijkheid van het subjectieve perspectief, van het eerste-

persoonsperspectief: het subjectieve perspectief ‘is’ het gezichtspunt uit het 

niets.  

 

Conclusies 

Wat kan dan de grond van een kritiek in tijden van neurowetenschap zijn? 

Kritiek is gebaseerd op zijn eigen onmogelijkheid, kritiek heeft geen 

oncontesteerbare basis en moet dus telkens op één of andere wijze de economie 

maken van de ‘duistere kant van waaruit het vertrekt’.46 De blinde vlek in de 

eerste kritische driehoek die ik heb geschetst – Gallese’s positionering van de 

neurowetenschap zelf als een kritiek tegenover zowel de op intersubjectiviteit en 

hermeneutiek gerichte menswetenschappen als de psychologie – is, zoals ik heb 

betoogd, het feit dat de neurowetenschappen onvermijdelijk en meestal 

stilzwijgend terugvallen op psychologische paradigma’s. De blinde vlek van de 
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tweede kritische driehoek – die de filosofie in stelling brengt ten aanzien van 

zowel de (neuro)wetenschappen als de folk-psychologie – is iets 

gecompliceerder. Wat daar uiteindelijk over het hoofd wordt gezien, is dat het 

terrein van de folk-psychologie zelf niets meer is dan een noodzakelijke 

wetenschappelijke mythe. Dit  leidt dan enerzijds naar de positie van Habermas, 

die het gat in het idealisme probeert te vullen met het idee van een waarachtige, 

op communicatie gerichte leefwereld, en anderzijds naar wat ik het ‘gemist 

materialisme’ van Metzinger en Brassier noem; waar de filosofische kritiek zijn 

toevlucht neemt tot de neurofysiologische onderbouwde deconstructie van het 

vooronderstelde fenomenologische Zelf. In beide gevallen loert enerzijds het 

spook van de psychologisering om de hoek (die van de filosofie een soort van 

ersatz-psychologie maakt) en wordt anderzijds voorbij gegaan aan hoe de 

moderniteit het moderne subject heeft voortgebracht (het moderne subject en 

diens (on)mogelijkheidsvoorwaarde die het in laatste instantie deelt met het 

academisch basisparadigma op zich: het gezichtspunt uit het niets). 

 

Om te exploreren of dit “zero-level of subjectivity”, zoals ik het elders noemde,47 

kan worden ingezet in de kritiek, kunnen we misschien beroep doen op de logica 

van de representatie, zoals die door Slavoj Žižek werd uitgewerkt. Vertrekkend 

vanuit Alain Badiou, differentieert Žižek tussen enerzijds “anti-filosofie”, het 

poneren van het pure zijn (presentie) van de dingen als niet-reduceerbaar en 

excessief aan onze symboliseringen (het netwerk van de representaties),48 en 

anderzijds de hegeliaanse positie waarin men stelt dat er buiten het veld van de 

fenomenaliteit en de representatie niets mogelijk is.49 Als we dit transponeren 

naar onze discussie zou de eerste, anti-filosofische positie inhouden dat 

subjectiviteit iets is dat aan de storm van de wetenschap en haar objectiveringen 

weerstaat. De tweede, hegeliaanse positie zou dan vooropstellen dat de 

representatie zelf excessief is aan hetgeen het representeert. Ik zal nu in meer 

detail ingaan op de twee posities, maar laat me er meteen bij vertellen dat de 

kritiek die ik hier voorsta onder de tweede positie ressorteert. 

 

In de eerste, anti-filosofische optie is ‘wat ik ben’ (de kern van mijn 

subjectiviteit) datgene wat zou overblijven na alle fysische, neurobiologische en 

zelfs na alle psychologische reducties. Hier veronderstelt men een surplus of een 

exces aan de kant van de subjectiviteit. Bob Dylans line Dignity has never been 

photographed zou hier worden subjectivity has never be fMR’ised: er is teveel 

subject voor de breinscan. Dit is waar Habermas en zijn argument dat het sociale 

en interpersoonlijke eerste-persoons-perspectief niet volledig opgaat in het 

academisch derde-persoons-perspectief kan worden gesitueerd. De 

standaardkritiek is hier dat de harde wetenschappen ongeweten door dit exces 

van het subjectieve over het objectieve worden gekleurd en beïnvloed. Zo 

worden de neurowetenschappen bijvoorbeeld bekritiseerd omdat ze hun eigen 
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inbedding in culturele, politieke en economische contexten niet zouden 

onderkennen.  

 

Maar de neurowetenschappelijke tegenwerping zou hier natuurlijk kunnen zijn 

dat deze culturele of politiek-economische factoren niet noodzakelijk buiten de 

jurisdictie van de (neuro)wetenschap vallen. Dit is waar we Gallese en 

uiteindelijk ook Brassier ontmoeten: beide poneren dat de neurowetenschap 

potentieel geheel en restloos het veld van de (inter)subjectiviteit kan vatten. Ik 

heb in deze tekst betoogd dat het probleem van deze pogingen om het menselijke 

en de menswetenschappen volledig te annexeren op een verholen en vooral 

betwistbaar beroep op psychologistische en humanistische noties berust. Maar 

laat mij hier vooralsnog aan toevoegen dat er toch een bepaalde waarheid in de 

neurowetenschappelijk geïnspireerde deconstructieve kritiek van de 

menswetenschappen zit. Deze kritiek legt namelijk bloot dat de klassieke 

geesteswetenschappelijke kritiek zelf een sluitende grond mist om haar 

Olympisch kritisch gezichtspunt in te funderen. Anders gesteld: het is niet zozeer 

dat de neuro-turn een crisis in de menswetenschappen veroorzaakt, eerder, de 

neuro-turn legt enkel de altijd al aanwezige maar niet onderkende crisis van de 

menswetenschappen, of wat dat betreft, van de psychologie, bloot.  

 

Wenden we ons nu tot de tweede, eerder contra-intuïtieve optie in de logica van 

de representatie, die uitgaat van een teveel aan de kant van de representatie en 

die meer bepaald het surplus aan de kant van de objectiveringen van de 

wetenschap situeert. Het ideeënkleed (om een husserliaanse term te gebruiken) 

van de wetenschap is niet te klein maar ‘te groot’ voor de wereld. Dit wil zeggen 

dat er, in plaats van een ‘teveel aan subject’ voor de wetenschap, er een ‘teveel 

aan wetenschap’ van/voor het subject is. Om het onmiddellijk scherp te stellen: 

hier is het moderne subject niets anders dan dit teveel zelf. Het subject ‘is’ het 

exces of het surplus dat ontstaat als het gevolg van de objectiverende 

representaties van de wetenschap. Dit is de situatie van de kleurrijke breinscans 

die een oh-ben-ik-dat-subject in het leven roepen. Met andere woorden, de 

wetenschap creëert een nieuw subject, een extra-subject dat zichzelf en de 

wereld ontstijgt om zichzelf, de ander en de wereld te gaan aanschouwen vanuit 

het academisch gezichtspunt. Dit noopt ons om de klassieke althusseriaanse 

interpellatie hier enigszins anders in te vullen. Voor Louis Althusser ontstaat het 

subject pas in de interpellatie of in het appel van één of andere instantie om 

zichzelf te herkennen en te identificeren met een bepaald beeld.50 Echter, als, 

zoals ik stel, de moderne wetenschappen het moderne subject interpelleren, 

identificeert dit subject niet zozeer met datgene wat hij/zij gezegd wordt te zijn, 

maar eerder en vooral met de objectiverende wetenschappelijke blik die op 

hem/haar wordt gericht. Als de wetenschap zegt: ‘kijk, dit is wat je bent’, 

reageert het subject van de wetenschappen, ‘o ja, ben ik dat’, waarbij hij/zij het 
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academisch gezichtspunt inneemt om naar zichzelf te kijken. En, zo zeggen we 

tegen elkaar: ‘wist je dat volgens de neurowetenschappen dit of dat zich allemaal 

in ons brein afspeelt, verbazingwekkend niet!’ 

 

Het is van hieruit dat we kunnen komen tot een ontwerp van een kritiek in tijden 

van neurowetenschap. Een kritiek van de (neuro)wetenschappen is geen kritiek 

van de objectiviteit op zich. Het gaat dus niet om het blootleggen van de 

veronderstelde subjectieve, culturele of politieke bias in de wetenschap. De 

kritiek moet de kritiek van de subjectiviteit zijn, van het moderne subject als 

gefundeerd in een gezichtspunt uit het niets, een gezichtspunt aan gene zijde van 

het culturele, politieke en uiteindelijk ook aan gene zijde van het subjectieve. 

Een kritiek van de neurowetenschap adresseert dus de 

(on)mogelijkheidsvoorwaarden van het moderne academische subject en hoe 

vandaar zowel de neuro- als de menswetenschappen vaker wel dan niet missen 

dat de moderne mens allang de ‘menselijke zoo’ heeft verlaten en zich aan de 

andere kant van de tralies bevindt om daar de rangen van de academici te 

vervoegen. Het is overigens pas daar dat elke subjectieve, culturele en politieke 

dimensie in haar moderne vorm zijn gewicht krijgt: in haar gegrondheid in een 

virtueel/reëel51 academisch gezichtspunt uit het niets. Net zoals de subjectiviteit 

geen onafhankelijke grootheid is, maar pas ontstaat (als moderne subjectiviteit) 

in de moderniteit, zijn ook het culturele en het politieke geen natuurlijke 

grootheden die een specifieke invulling zouden krijgen in de moderne tijd. Ook 

het culturele en het politieke zien pas het levenslicht met de Verlichting en de 

moderniteit.  

 

In dit verband is Brassiers claim dat de natuur niet onze thuis is interessant:  

 
Natuur is niet ons of iemands 'thuis', noch een bijzonder weldadige progenitor. Filosofen 

zouden er goed aan doen af te zien van verdere aanbevelingen over de noodzaak om de 

zinvolheid van het bestaan of ons oproepen de doelgerichtheid van het leven te herstellen 

of de verbrijzelde harmonie tussen mens en natuur te repareren. Filosofie moet meer zijn 

dan een zoethoudertje voor de pathetische pijnscheut die het menselijk gevoel van 

eigenwaarde treft. Nihilisme is geen existentieel dilemma, maar een speculatieve kans. 

Het denken heeft belangen die niet samenvallen met die van het leven; inderdaad, de 

eerste kunnen worden opgezet (en zijn ook opgezet) tegen de laatste.52 

 

Maar misschien is het denken net zo goed onze thuis niet. Lacan stelde in dit 

opzicht dat het discours van de wetenschap geen enkele plaats voor de mens 

reserveert of overhoudt.53 Of, anders gesteld, als de wetenschap objectiveert, 

leegt het onvermijdelijk het subject uit. Zij reduceert het, in de eerste plaats niet 

tot iets fysisch of neurobiologisch, maar eerder tot een louter virtueel/reëel punt: 

het gezichtspunt uit het niets. Het subject is dus nergens thuis, noch in de natuur, 

noch in het denken. Dit thuisloze subject54 is wat de kritiek nu meer dan ooit 
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moet viseren, de blinde vlek van het subject als reden en object van de kritiek. 
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DE FILOSOFIE VAN HET KIJKEN 

Henk Vandaele 

 

Aan de hand van ons ‘visueel bewustzijn’ wil ik iets over ons bewustzijn als 

dusdanig verduidelijken. Auteurs zoals Dick Swaab, Victor Lamme en Jan 

Verplaetse stellen dat de mens geen bewustzijn heeft. Hij is een filosofische 

zombie. Elk doet wat hij doet en dat wat hij doet is door de neurologische of 

materiële werking van zijn brein veroorzaakt. Hun respectievelijke boektitels Jij 

bent je brein, De vrije wil bestaat niet of Zonder vrije wil spreken voor zich. 

Gezien de inhoud van hun stelling noem ik hen neurofysiologische materialisten. 

Ik wil deze stelling vanuit onze kijkervaring problematiseren. Waarom kies ik 

voor het kijken? Indien ons bewustzijn evolutionair ontstaan is, dan moet elke 

vorm van bewustzijn, zoals onder andere ons visueel bewustzijn, een variatie 

zijn op één en hetzelfde bewustzijnsfenomeen. Onderzoek naar ons visueel 

bewustzijn leert ons dan iets over ons bewustzijn als dusdanig of over de 

verhouding tussen ons denken en zijn, of kortom: de filosofie. Een tweede reden 

is didactisch. Visueel bewustzijn laat me toe om de ervaring van ons bewustzijn 

min of meer visueel aanschouwelijk te maken. Ik meen dat ons bewustzijn in de 

ervaring van het kijken visueel duidelijk wordt. In ons kijken kun je als het ware 

bewustzijn of de filosofie aan het werk ‘zien’. 

   

Als ik recht voor me uit kijk, zie ik hoe mijn gezichtsveld aan de rand 

wegdeemstert. Dat wat ik zie én dat wat ik niet zie, is niet zo scherp afgelijnd als 

wanneer ik kijk doorheen een verrekijker. In dat geval zie ik wat ik zie (doorheen 

de lenzen) én ik zie wat ik niet zie (een zwarte zone of de binnenkant van de 

verrekijker als een kader rondom dat wat ik zie). Die zwarte zone wordt bepaald 

door het instrumenteel karakter van de verrekijker. Doorheen het kijken door de 

verrekijker zie ik de verrekijker. Anders gesteld, in het kijken door een 

verrekijker neem ik letterlijk fysiek, in dit geval visueel, afstand van de 

verrekijker. Net daarom zie ik de verrekijker. Die fysieke afstand geldt 

ruimtelijk. Ik kan de verrekijker voor mij op de tafel leggen. Ik kan hem uiteen 

halen en onderzoeken. Kijken door een verrekijker kent een aantal kenmerken: 

(1) ik zie wat ik zie, (2) ik zie ook wat ik niet zie, (3) er is een duidelijke grens 

tussen dat wat ik zie en dat wat ik niet zie en (4) ik kan het middel waarmee ik 

kijk, de verrekijker, op afstand bekijken en onderzoeken. Deze vorm van kijken 
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noem ik ‘instrumenteel kijken’.  

 

Kijkend, enkel met mijn ogen, ligt dit anders. Mijn ogen zijn niet zomaar een 

instrument. Eerder zijn ze een orgaan en dit leidt ertoe: (1) dat ik zie wat ik zie, 

(2) dat ik ‘niet’ zie wat ik niet zie; dat wat ik niet zie, is niet zwart, maar 

gewoonweg niets, (3) er is geen afgelijnde maar een diffuse overgang tussen dat 

wat ik zie en niet zie, en (4) ik kan het middel waarmee ik kijk, mijn ogen, niet 

op afstand bekijken. Kijkend, zie ik mijn ogen niet. Mijn ogen en mijn ermee 

verbonden lichaam zijn niet zomaar een instrument of een object. Kijkend is 

mijn visueel bewustzijn in mijn lichaam en ogen ingebed. Deze vorm van kijken 

noem ik organisch.  

 

Filosofisch is het onderscheid tussen beide interessant. Op het eerste zicht lijkt 

ons instrumenteel kijken uitzicht te geven op een objectief kijken. Wanneer ik de 

werking van kijkinstrument ken, dan kan ik met het aftrekken van de invloed van 

het instrument op datgene wat ik zie, de dingen zien zoals ze objectief zijn. 

Wanneer ik een groene bril draag, dan weet ik dat de dingen die ik zie niet in die 

mate groen zijn. Instrumenteel kijken lijkt dan uitzicht te geven op een ‘objectief 

kijken en weten’. Inzicht in de werking van een verrekijker wordt dan een 

middel dat toelaat om de dingen te zien zoals ze objectief zijn. Instrumenteel 

kijkend, lijk ik dan de dingen te zien en te kennen zoals ze zijn.   

 

Met betrekking tot een organisch kijken is een dergelijke objectiviteit 

onmogelijk. Het is niet onmogelijk om mijn organische kijk te onderzoeken. Je 

kunt mijn ogen anatomisch uit hun verband halen en vaststellen dat ze bestaan 

uit een lens, een stuk netvlies verbonden met een oogzenuw, enzovoort. Je kunt 

onderzoeken hoe mijn gezichtscentrum in mijn brein min of meer werkt. Maar in 

dat geval zal ‘ik’ dan toch de wijze waarop ik kijk niet zien en tevens zal diegene 

die mijn ogen onderzoekt dit noodzakelijk vanuit zijn organische blik doen, wat 

uiteraard de vraag stelt naar zijn objectiviteit. Om de instrumentele impact van 

zijn ogen te onderzoeken, zouden we ook zijn ogen uit hun verband moeten 

halen en onderzoeken, wat ons uiteraard niet verder brengt, want diegene die dan 

die ogen onderzoekt doet dit ook noodzakelijk met zijn ogen. In onze zoektocht 

naar objectiviteit verglijden we, wat het organisch kijken betreft, in een 

processus ad infinitum. Het lijkt dus onmogelijk om de objectieve werking van 

onze ogen of de wijze waarop we kijken als dusdanig te ontmaskeren.  

 

Dit is niet zonder gevolgen. Het plaatst een vraagteken bij de objectiviteit die we 

menen te realiseren wanneer we instrumenteel kijken. In voorgaande wordt 

abstractie gemaakt van het gegeven dat een instrumenteel kijken noodzakelijk 

een organisch kijken veronderstelt. Ik kijk noodzakelijk met ‘mijn’ ogen door 

een verrekijker. Plots lijkt elke vorm van objectiviteit zoek. Kijken lijkt 
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noodzakelijk verbonden te zijn met onze subjectieve, lichamelijke of materiële 

positie in de wereld.   

 

Kijken met Socrates 

Wat leert ons Socrates over het verschil tussen een instrumenteel en een 

organisch kijken? Volgens Socrates is het van belang om te weten of ons bewust 

te worden van het gegeven dat we het in de grond niet weten. Wat betekent dit 

voor ons kijken? Spoort Socrates ons niet aan om zicht te krijgen op onze blinde 

vlek? Moeten we proberen te zien wat we niet zien? 

  

Wanneer ik instrumenteel kijk, dan lijk ik paradoxaal mijn blinde vlek te zien. 

Instrumenteel kijkend zie ik wat ik niet zie. Zien wat ik ook niet zie, geeft de 

indruk dat ik het geheel overzie. Niets ontsnapt aan mijn aandacht. Vandaar ook 

de claim dat instrumenteel kijken ertoe leidt dat ik de zaak door heb, dat ik de 

zaak ‘objectief’ zie. In termen van weten betekent dit dat ik, door middel van een 

instrumenteel zien, weet wat ik weet én paradoxaal genoeg ook weet wat ik niet 

weet. Dat wat ik met betrekking tot mijn niet-weten weet, is letterlijk als zwart, 

in de ervaring van de binnenkant van de verrekijker, te zien. Het lijkt erop dat ik 

me dan van mijn niet-weten volledig bewust ben.  

 

Met betrekking tot het organisch kijken ligt dit toch anders. Kijkend met mijn 

ogen lijk ik te weten wat ik weet. Ik zie wat ik zie. Toch is de zaak niet zo 

eenvoudig. Dit wordt duidelijk wanneer ik mijn aandacht richt op wat ik niet zie. 

Ik zie hoe mijn gezichtsveld aan de rand diffuus verdwijnt. Hieruit kan ik 

indirect afleiden dat ik tot op zekere hoogte ook niet zie. Dat wat ik niet zie, mijn 

blinde vlek, zie ik in dit geval gewoonweg niet. Ik zie mijn blinde vlek niet 

onmiddellijk. Hierdoor zie ik, in tegenstelling met het instrumenteel kijken, het 

geheel niet. Wat betekent dit voor mijn weten, mijn bewustzijn? Kan ik uit de 

manier waarop ik organisch zie, afleiden dat mijn weten steeds partieel is? Dat 

mijn weten met betrekking tot gelijk welk thema diffuus en dus ongemerkt aan 

de rand overgaat in een niet-weten? Zo weet ik iets over de auto waar ik mee rij. 

Ik ken een paar onderdelen van de motor. Ik weet hoe het stuur zich gedraagt. Ik 

kan mij in een aantal zaken over de auto die ik niet ken verdiepen. Niet alles zal 

ik over mijn auto kennen en doorheen het slijten van de dagen zal ik zaken over 

mijn auto vergeten.   

 

Wat indien ik mijn blinde vlek kan achterhalen of ontmaskeren? Ik kan mijn 

gezichtsveld naar links verschuiven en zien wat zich links bevindt. Doch, dit lijkt 

ten koste te gaan van wat ik rechts zie. Dat wat ik rechts zie verdwijnt dan in een 

niet-zien. Mijn blinde vlek lijkt zich met mijn gezichtsveld mee op te schuiven. 
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In het proberen mijn blinde vlek te ontmaskeren lijk ik een hond te zijn die zijn 

staart achterna rent. Is dit ook zo wat mijn weten of bewustzijn betreft? Wanneer 

ik mijn gezichtsveld naar links opschuif, is dat wat ik over rechts weet niet uit 

mijn bewustzijn verdwenen. Ik kan dat wat ik rechts zag in mijn bewustzijn, in 

dit geval in mijn verbeelding, vasthouden. Ik kan weten wat ik gezien heb. Toch 

moet ik toegeven dat dit beeld doorheen de tijd vervaagt en vervormt. Wanneer 

visueel bewustzijn een variatie is op mijn bewustzijn als dusdanig, betekent dit 

dat mijn weten, net als mijn zien, diffuus overgaat in een niet-weten? Weten en 

niet-weten lijken dan net als zien en niet-zien, in mekaars verlengde te liggen. In 

de focus van mijn verbeelding of geheugen (als een bewustzijn van het verleden) 

lijkt nieuwe kennis reeds opgedane kennis te beïnvloeden. Bepaalde 

kennisinhouden raken op de achtergrond, zelfs in die mate dat ik ze uit eigen 

kracht niet altijd herinner. Andere inhouden raken vervormd, verward en soms 

wordt opgedane kennis door nieuw verworven kennis verdiept. Dit werkt ook 

omgekeerd. Opgedane kennis bepaalt hoe ik nieuwe kennis verwerf. Wat ik 

weet, bepaalt voor een stuk wat ik zie. Zoals mijn zien vloeiend overgaat in een 

niet-zien en vice versa, zo lijkt ook weten over te gaan of te evolueren in een 

niet-weten en vice versa. Beide lijken niet categorisch te scheiden. Wijst dit erop 

dat we het verband tussen beide moeten begrijpen als een continuüm?   

 

Het vermoeden dat beide categorisch of absoluut niet te scheiden zijn, doet me 

vermoeden dat we de verhouding zien/niet-zien of weten/niet-weten evolutionair 

moeten begrijpen. Liggen ons bewustzijn en het onbewuste in mekaars 

verlengde? Is er tussen beide een evolutionair verband? Bewustzijn is dan niet 

zoiets dat, zoals bij Descartes, van het onbewuste losstaat. Bewustzijn is dan niet 

zoiets dat God van buitenaf in ons lichaam en hersenen heeft ingeblazen, zoals 

de Bijbel en de Koran stelt.  

 

Dit evolutionair verband is interessant. Het opent de mogelijkheid op een debat 

tussen een filosofie van de evolutie enerzijds en de creationisten samen met de 

neurofysiologische materialisten anderzijds. Dit geeft te denken. In welke mate 

zijn neurofysiologische materialisten, die elke vorm van bewustzijn uitsluiten 

niet schatplichtig aan het creationisme? Lamme, Swaab en Verplaetse zullen dit 

verband afwijzen. Wat indien dit verband hen wegens een blinde vlek of een 

gebrekkig bewustzijn ontgaat?   

 

Het fenomeen blindzien 

Toch hebben Swaab, Lamme en Verplaetse een punt. Er is wetenschappelijke 

evidentie voor de stelling dat ons brein onbewust functioneert en ik neem dit 

ernstig. In de vraag naar ons bewustzijn kunnen we niet buiten de 
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wetenschappen. Om dit duidelijk te maken, bespreek ik het wetenschappelijk 

onderzoek omtrent ons onbewust gezichtsvermogen. Dit fenomeen wordt 

zichtbaar bij blindziende patiënten.   

 

Door een specifieke neurologische breuk in de visuele cortex ervaren 

blindzienden in hun gezichtsveld een scotoma. Zij zien, maar in hun gezichtsveld 

situeert zich een zwarte vlek die correspondeert met de uitgevallen zone in de 

visuele cortex. In die zwarte vlek of scotoma kunnen we ons vermogen tot 

onbewust zien aantonen. Wanneer deze personen, in een onderzoeksetting, 

uitsluitend in de zone van hun scotoma visueel geprikkeld worden, dan geven zij 

vrij accuraat aan of er al dan niet een prikkel was. In bepaalde gevallen schatten 

blindzienden voor negentig procent correct in, ook al zien ze de prikkel niet 

bewust! Dit hoge cijfer geeft aan dat de blindzinde deze visuele prikkel 

onbewust opvangt. In die zin is er wetenschappelijke evidentie die toont dat ons 

brein een vermogen bezit tot onbewust zien.1 Het is niet onbelangrijk om het 

onderscheid met blinden goed te duiden. Een blinde ziet gewoonweg niet. Hij 

ziet noch bewust, noch onbewust. Hij is stekeblind. Geen enkele visuele prikkel 

bereikt zijn brein. Blindzien betekent dat men binnen de zone van het scotoma 

onbewust ziet. Het betekent dat ons lichaam, bestaand uit ogen, een oogzenuw, 

een brein… onbewust visuele prikkels opvangt en verwerkt. Zoals een computer 

een vliegtuig op de automatische piloot aan de grond zet, zo hebben ook wij een 

hersenmodule die onbewust ziet. Swaab, Lamme en Verplaetse verbinden met dit 

fenomeen een uitdagende conclusie. Uit onze onbewuste gezichtscapaciteit 

leiden ze af dat bewust zien zowel onnodig alsook een illusie is.  

 

Het onbewust vermogen van ons brein beperkt zich niet tot zien. Andere 

neurologische onderzoeken, zoals het beroemde experiment van Benjamin Libet, 

het experiment van Michael Gazzaniga met split-brain-patiënten, enzovoort, 

waar ik hier niet verder op in ga, tonen hoe we ook onbewust stappen, onbewust 

keuzes maken, onbewust horen,… Een batterij wetenschappelijke onderzoeken 

lijken erop te wijzen dat de mens een perfecte filosofische zombie is. Hij is een 

onbewust stappend, horend, ziend,… mechanisme.  

 

Waarop steunt deze neurofysiologische materialistische conclusie? Het betreft 

een antropologisch en een metafysisch argument. Het antropologisch argument 

stelt: ‘er is wetenschappelijke evidentie voor onbewuste hersenactiviteit in het 

brein van de mens’ dus ‘de mens is een onbewust ding’. De mens heeft geen 

vrije wil, geen bewustzijn, geen Ik. Ik wijs op de structuur van dit argument. Het 

ontdekken van onbewuste breinactiviteit is ‘voldoende’ grond’ voor menselijke 

activiteit als dusdanig. Onbewuste hersenactiviteit verklaart de menselijke 

activiteit voldoende of in zijn geheel.  
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Het tweede argument waarop de neurofysiologische conclusie steunt is 

metafysisch. Ik begrijp metafysica als datgene wat de vraag stelt naar het eerste 

of de grond. Indien de mens een filosofische zombie is, wat betekent dit met 

betrekking tot het eerste? Er stelt zich de vraag naar de herkomst van onze 

onbewuste hersenactiviteit. Materialisten geven een antwoord in de volgende 

zin. Menselijk gedrag is het gevolg van een oorzaak, met name materiële 

breinprocessen, en op hun beurt zijn deze het gevolg van een dieperliggende 

oorzaak, met name materiële processen in de natuur, wat allemaal terug gaat op 

‘een eerste oorzaak’ die een verklaring of een voldoende grond is voor het 

geheel. Het onderliggend idee is dat alles het gevolg is van een gesloten ketting 

van opeenvolgende oorzaken en gevolgen, waarbij dit alles veroorzaakt wordt 

door een eerste en alles bepalende oorzaak. Ik citeer even Lamme: “Juist omdat 

[de] geschiedenis nooit meer precies te achterhalen is, en omdat zij voor iedereen 

anders is, lijken beslissingen zo ‘vrij’. Maar dat zijn ze daarmee natuurlijk niet. 

Als het universum zich zou herhalen, de aarde opnieuw uit het zonnestelsel 

wordt geboren, de evolutie zich herhaalt, je moeder weer dezelfde asociale man 

heeft getrouwd, je ‘zelfgekozen’ vakantie in Beieren er weer op zit, en je op een 

gegeven moment weer in diezelfde autowinkel staat, kies je opnieuw voor de 

BMW. Zo is het en niet anders. Het lijkt allemaal heel vrij en willekeurig, maar 

dat komt alleen doordat het onvoorspelbaar is. Het is gewoon te complex om alle 

grote en kleine factoren, recent en van lang geleden, te kunnen optellen die een 

uiteindelijke keuze bepalen. Maar ook een complexe optelsom blijft een 

optelsom. […] Vrije wil bestaat niet, en is ook helemaal niet nodig.”2  

 

Lammes citaat illustreert zijn metafysica. Ten eerste, zij staat voor een absoluut 

determinisme. De werkelijkheid is een gesloten ketting van oorzaak en gevolg, 

waarbij alles van bij aanvang vastligt. Ten tweede, het veronderstelt een eerste 

allesbepalende oorzaak. Wanneer deze zich herhaalt, dan herhaalt zich alles. 

Niets is toevallig. Het eerste is ‘voldoende’ voor het geheel. Ten derde, Het 

eerste verklaart het geheel. Let wel, Lamme benoemt die eerste oorzaak niet, 

maar gezien zijn materialisme ga ik ervan uit dat hij aansluit bij de hedendaagse 

consensus van de Big Bang als het materiële grondprincipe van de zuiver 

materiële werkelijkheid.  

 

Ik wil een hypothese toevoegen. Op het eerste gezicht staat Lamme voor een 

evolutionair denken. Hij beschrijft de werkelijkheid in dergelijke termen. Toch 

stelt zich een vraag. Voor Darwin is toeval niet onbelangrijk. In Lammes 

metafysica is dit concept afwezig. Ik stel me de vraag in welke mate de 

neurofysiologische materialisten, vanuit een soort blinde vlek, aanleunen bij de 

creationisten. Met betrekking tot het concept toeval is de parallellie tussen 

beiden treffend. Beiden denken in metafysische termen van een voldoende 

grond, een eerste oorzaak. De creationist noemt dit God, de hedendaagse 
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materialist de Big Bang en in beide gevallen ligt het geheel vast. De ene noemt 

God groot, de andere noemt de Bang groot. En evenzeer treffend: voor de 

neurofysiologische materialist is de mens een filosofische zombie. Voor een 

consequente creationist is de mens dit ook. Zijn de neurofysiologische 

materialisten daarmee creationisten? Ik kan me niet voorstellen dat deze auteurs 

zich zo noemen. En toch, indien ik kan aantonen dat ze vanuit een blinde vlek 

dichter staan bij de creationisten dan dat ze zich daar zelf bewust van zijn, dan 

ligt er daar misschien een opening om hun antropologisch en metafysisch 

argument te ontkrachten.   

 

Een evolutionair antropologisch argument 

Een mogelijkheid om het neurofysiologisch antropologisch argument te 

ontkrachten, vinden we bij de neurowetenschappen zelf. Uit de 

wetenschappelijke evidentie van onbewuste hersenactiviteit leidt de 

neurofysioloog Damasio niet af dat de mens een filosofische zombie is. Hij 

draait de zaak om.3 Hij stelt dat onbewuste hersenactiviteit een noodzakelijke 

voorwaarde is voor bewustzijn. Bewustzijn is onmogelijk ‘zonder’ onbewuste 

hersenactiviteit.  

 

Damasio begrijpt het brein evolutionair. Hij beschrijft een evolutie waarin 

organismen de volgende stappen doorlopen. Eenvoudige organismen kennen 

basale reflexen. Wanneer dergelijke organismen verder evolueren en complexer 

worden, verwerven ze een aantal opeenvolgende overlevingsmechanismen: eerst 

pijn- en genotsgedrag, vervolgens driften, daarna emoties en ten slotte 

gevoelens. Damasio stelt dat deze evolutie niet noodzakelijk is, maar indien ze 

zich ontwikkelt, dan is dit de lijn. Zo bezit elk organisme dat driften vertoont 

noodzakelijk pijn- en genotsgedrag en basale reflexen. Parallel met deze evolutie 

wordt ook hun neurologie complexer. Een organisme dat enkel basale reflexen 

kent, betekent neurologisch weinig. Een krokodil heeft een beperkt 

(reptielen)brein. Een dier dat emotioneel gedrag en mogelijks ook gevoelens 

kent, zoals onder andere de bonobo en de dolfijn, heeft een complex 

neurologisch apparaat.  

 

Om mijn punt te maken focus ik op de verhouding emoties en gevoelens. 

Damasio situeert het ontstaan van ons bewustzijn in de evolutionaire stap van 

emoties naar gevoelens. In tegenstelling met ons dagelijks taalgebruik geeft 

Damasio beide begrippen een verschillende betekenis. Emoties zijn lichamelijke 

en onbewuste complexe reacties van het organisme op een zich wijzigend milieu. 

In bedreigde situaties zal ons lichaam onbewust emotioneel, bijvoorbeeld 

angstig, reageren. In dit geval wordt de amygdala in ons brein actief, geven onze 
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bijnieren adrenaline af, spannen onze spieren zich op, verkleinen onze pupillen, 

enzovoort. Dit zijn automatische en dus onbewuste lichamelijke reacties die 

verbonden zijn met de emotie angst. Wat zijn gevoelens? Wanneer de neurologie 

van een organisme verder evolueert en complexer wordt, dan ontstaat de 

mogelijkheid dat het organisme zelfreflexief wordt en dus ‘voelt’ welke emoties 

er zich in zijn lichaam ontwikkelen. “Voelen, in de zuivere en precieze zin van 

het woord, [is] het idee van het lichaam dat in een bepaalde toestand [verkeert]. 

In deze definitie kun je ‘idee’ vervangen door ‘gedachte’ of ‘gewaarwording’.”4 

Voelen is een gewaarworden of een bewust worden van wat zich in relatie met de 

wereld in het lichaam afspeelt. Een complex gevoelig organisme voelt of wordt 

zich bewust van de angst die door het lichaam giert. Categorisch (en dus 

ongenuanceerd) staan emoties voor het onbewuste en de gevoelens voor het 

bewustzijn. Wanneer we deze verhouding evolutionair of genuanceerd bekijken, 

dan zien we hoe door de groeiende complexiteit van het brein een organisme 

progressief zelfreflexief wordt, net zoals ook een embryo vanaf de conceptie 

groeiend en progressief zelfreflexief wordt, waarbij nooit categorisch kan 

worden vastgesteld wanneer precies dit bewustzijn ontstaat. Emoties en 

gevoelens kunnen we dan begrijpen als een continuüm. De 

mogelijkheidsvoorwaarde voor bewustzijn is dan aanwezig in de materie. De 

verhouding geest en materie wordt dan evolutionair of relationeel gedacht.   

 

Uiteraard blijft de vraag: ook al liggen emoties en gevoelens in een continuüm, 

waar komt dit bewustzijn precies vandaan? De creationist antwoordt: God heeft 

het als iets vreemds in de materie ingeblazen. De materialist antwoordt dat er 

gewoonweg geen bewustzijn is. Damasio lijkt hier een andere optie open te 

houden. De crux van zijn verklaring is dat hij niet opereert met de begrippen 

oorzaak en gevolg, maar met het begrip noodzakelijke voorwaarde. Hij claimt 

dat gevoelens of bewustzijn enkel bovenop emoties of het onbewuste ontstaan, 

waarbij emoties noodzakelijk, doch ‘onvoldoende’ zijn voor het ontstaan van 

gevoelens. Zonder emoties zijn gevoelens onmogelijk, maar emoties zijn niet de 

oorzaak van gevoelens. Naast emoties, als noodzakelijke voorwaarde, is er nog 

een andere noodzakelijke voorwaarde in het spel, met name toeval. Niets in het 

heelal zegt dat er gevoelens moeten ontstaan. Maar, eenmaal een organisme  

emoties heeft, dan is het binnen bepaalde omstandigheden niet onmogelijk dat 

gevoelens ontstaan. Emoties zijn een materieel substraat voor gevoelens. Ik stel 

Damasio’s punt scherp: het onbewuste is noodzakelijke voorwaarde voor 

bewustzijn. Op het eerste zicht lijkt dit paradoxaal, maar verrassend genoeg is er 

voor deze stelling wetenschappelijke evidentie. Ik geef een voorbeeld uit het 

domein van ons visueel bewustzijn. Ons brein lijkt twee neurologische 

gezichtscentra te hebben: een onbewust en een bewust. Eentje bevindt zich diep 

in onze hersenen, meer precies in ons emotioneel brein, het functioneert 

onbewust en is evolutionair eerder ontstaan. Is het noodzakelijk om op te merken 
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dat zich in dit onbewust gezichtsvermogen het fenomeen van het blindzien 

situeert? Een tweede gezichtscentrum bevindt zich in de cortex, het functioneert 

bewust en is evolutionair later en dus bovenop ons onbewust gezichtsvermogen 

ontstaan. Onderzoek toont aan hoe oogzenuwprikkels eerst het onbewust 

gezichtscentrum passeren, waarbij dit centrum onbewust selecteert welke 

prikkels naar het bewuste gezichtscentrum worden doorgestuurd. Deze 

onbewuste selectie bereikt het bewust gezichtscentrum, waarna we, binnen dit 

onbewust gegeven beeld, kunnen selecteren wat we bewust bekijken. Deze 

verhouding bevestigt het idee dat onze bewuste gezichtscapaciteit gegroeid is 

bovenop onze capaciteit om blind te zien. Let wel, ook hier is die verhouding 

niet categorisch, maar evolutionair. Wie heeft nog niet ervaren dat men met de 

wagen thuis komt en zich niet meer herinnert wat hij de laatste kilometer op de 

weg zag. Tijdens de rit vroeg iets anders onze aandacht. Ondertussen zien we 

wel de weg, maar onder de vorm van een verlaagd bewustzijn. Min of meer 

automatisch reden we de gekende weg af. Ook bewustzijn en het onbewust lijken 

in een continuüm te liggen.  

 

Ik geef nog een voorbeeld. Ik vind het lastig praten met iemand wanneer een 

televisie opstaat. Door de bewegende televisiebeelden wordt mijn aandacht 

steeds van het gesprek weggetrokken. Dit toont zich in de werking van mijn 

ogen. Op het moment dat de televisie flitsende beelden toont, bewegen mijn 

ogen spontaan naar de televisie. Het voelt alsof mijn lichaam daar onbewust toe 

neigt. Ik heb daar echter wel een zekere greep op. Bewust kan ik mijn ogen snel 

van de televisie wegdraaien en opnieuw mijn gesprekspartner bekijken. Of, ik 

kan me focussen en proberen om die neiging te onderdrukken; wat tot op zekere 

hoogte lukt. Die focus vraagt echter een dergelijke mentale inspanning dat het 

het volgen van het gesprek stoort.  Het lijkt er dus op dat ik mijn kijken en mijn 

bewustzijn slechts partieel stuur. Dat wat mijn visuele aandacht trekt, is niet 

zomaar bewust te bepalen. Het is net alsof de materiële wereld, hier onder de 

vorm van mijn lichaam, zijn eigen weg gaat en dat ik slechts een partiële toegang 

heb om die ietwat in een andere richting sturen. Bewust en onbewust kijken 

lijken ook hier in een continuüm te liggen.  

 

In welke mate bevestigt het fenomeen van een scotoma deze verhouding? 

Patiënten ervaren hun scotoma als een min of meer afgelijnde zwarte vlek. 

Waarom ervaart men deze vlek als zwart en niet gewoonweg als niks? Waarom 

zijn deze patiënten op deze plaats niet stekeblind? Vreemd genoeg lijken 

organisch kijkende patiënten met een scotoma te zien wat ze niet zien. Is de 

reden hiervoor niet dat er bij deze patiënten, in tegenstelling met een blinde, toch 

visuele neuronen aan het werk zijn, in casu onbewuste? Waarom is dit zo? Ziet 

een blindziende in zijn scotoma zijn onbewuste gezichtscapaciteit aan het werk? 

De onbewuste gezichtscapaciteit die de noodzakelijke materiële voorwaarde is 
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voor bewust zien, wordt hier vreemd genoeg zichtbaar. Door een breuk in het 

neurologisch apparaat is het noodzakelijk verband (of relatie) tussen de 

onbewuste en de bewuste gezichtscapaciteit voor een deel uit zijn verband gerukt 

en wordt deze zone, net als de verrekijker, een object en dus zichtbaar. Het 

fenomeen van het blindzien lijkt Damasio’s antropologie te bevestigen. Het 

onbewuste is noodzakelijke voorwaarde voor het bewuste. Het gegeven dat er 

wetenschappelijke evidentie is voor onbewuste breincapaciteit opent de 

mogelijkheid op bewustzijn. De conclusie van de neurofysiologische 

materialisten is niet dwingend.  

Metafysica en de vraag naar het eerste 

Het afwijzen van elke vorm van bewustzijn door de neurofysiologische 

materialisten steunt op een metafysisch argument. Ze veronderstellen een 

voldoende grond, een eerste oorzaak onder de vorm van een Big Bang. Is een 

dergelijk uitgangspunt noodzakelijk?  

 

De scholastieke traditie onderscheidt twee vormen van gronden of eerste 

oorzaken. Het klassiek en meest gekende is de transcendente oorzaak. God, als 

eerste oorzaak, schept mens en wereld waarbij men dan uitgaat van een 

volstrekte scheiding tussen God als oorzaak en de schepping als  gevolg. Om die 

scheiding vol te houden, moet men aanvaarden dat God de schepping niet creëert 

vanuit zichzelf, maar vanuit uit het ‘niets’, een creatio ex nihilo, wat uiteraard 

allerhande moeilijkheden met zich meebrengt. Ik ga hier niet verder op deze 

moeilijkheden in.  

 

De tweede mogelijkheid is het idee van een immanente God. In dit geval creëert 

God de schepping vanuit zichzelf en in zichzelf. Deze piste vermijdt de 

problematiek van een creatio ex nihilo. De consequentie is echter dat de 

schepping, daar ze volledig in God is, ook noodzakelijk goddelijk wordt. God is 

dan gelijk met de natuur, waarmee het onderscheid tussen God als eerste oorzaak 

en de natuur als gevolg onduidelijk, zo niet onmogelijk wordt. Een dergelijke 

metafysica verzandt in een absolute tautologie. Uiteindelijk is alles met alles 

gelijk. Het kenmerk van het neurofysiologische materialisme is dat het, op één 

verschil na, net zoals het immanent idealisme opereert met een immanentie 

metafysica. In aanvang claimen zij geen God, maar een onbewuste en puur 

materiële Big Bang. Deze geeft een eerste stoot aan het geheel en vervolgens is 

alles wat is pure onbewuste natuur, alsook de mens als een filosofische zombie.  

Niets belet ons om een filosofie in een dergelijk immanente grond te 

funderen. Dit heeft echter een belangrijke consequentie. Evolutie of toeval is in 

dit geval ondenkbaar. Evolutie veronderstelt toeval. Darwins evolutieleer is 

ondenkbaar zonder toeval, waardoor niet alles aan alles gelijk is. Er is een 
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verschil tussen gisteren en morgen. Uiteraard kan men dit negeren. Men kan 

menen dat verandering een illusie is en deze vervolgens naar het rijk der fabelen 

verwijzen, maar dan kan men onmogelijk, zoals Lamme, spreken over evolutie. 

(Er is nog een bijkomend probleem. Een vraag is dan waar de illusie als 

dusdanig vandaan komt. Ik behandel dit probleem verderop.) 

 

Een metafysica die vertrekt vanuit een eerste oorzaak is echter niet noodzakelijk. 

Wanneer evolutie verandering en toeval veronderstelt, is het dan niet mogelijk 

om een metafysica te denken waarbij toeval mee de grond uitmaakt van het 

geheel? In dit geval is de grond niet absoluut, maar relatief bepalend. In de grond 

staan het bepalende en het onbepaalde (het toeval) in relatie. De grond, in zijn 

kwaliteit van bepalend-zijn, is dan noodzakelijke voorwaarde. Zonder een 

dergelijke grond is niets mogelijk, doch deze grond is niet voldoende, voor het 

geheel. Ook toeval speelt een rol in wat ontstaat – ‘als toeval’. Relatieve 

verandering of evolutie wordt dan mogelijk. En daar een dergelijke metafysica 

net door zijn relativiteit nooit af is, is de evolutie of de verandering eveneens 

nooit af. Toegepast op Damasio’s antropologie betekent dit dat de materie 

noodzakelijke voorwaarde en dus relatieve grond is voor het bewustzijn. Er is 

geen bewustzijn mogelijk zonder matere. Doch, materie is niet voldoende. In 

bepaalde omstandigheden kan bewustzijn ontstaan. Buiten het materiële is 

bewustzijn niet denkbaar, de materie is nooit zomaar een verklaring. Of, 

bewustzijn is pas mogelijk in relatie met materie. In die zin sluit een 

evolutionaire metafysica nooit bewustzijn uit, maar er is ook niet gesteld dat 

bewustzijn moet ontstaan.  

 

Een belangrijke vraag is nu deze naar de waarheid van een immanente (zowel 

idealistisch alsook materialistisch) en een evolutionaire metafysica. Tot nu toe 

zette ik beiden naast mekaar. Welke metafysica is waar? De moeilijkheid is nu 

echter dat er voor het metafysische geen bewijs te geven is.  

 

Kunnen we over gronden discussiëren? Wanneer de filosofie de vraag stelt naar 

de grond, dan moet er omtrent die vraag toch discussie zijn. Is er werkelijk geen 

argument? Ik meen dat we een bepaald soort argument kunnen vinden in de 

wetenschapsleer (1794) van Fichte. Ik ben me echter bewust van het abstract 

karakter van Fichtes argument. Het vroeg mij alvast tenminste tien jaar om er 

iets mee aan te vangen. In wat volgt, onderneem ik een poging om dit argument 

te ontwikkelen. Is dit argument noodzakelijk om het punt dat ik verderop wil 

maken te vatten? Ik weet het niet. Ik kan me inbeelden dat voor anderen andere 

teksten een ankerpunt kunnen zijn in hun zoektocht naar de  filosofie. Voor mij is 

dit argument echter niet onbelangrijk is geweest. Niets belet de lezer om het eerst 

volgende stuk te laten voor wat het is en onmiddellijk de slotparagraaf te lezen.  
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 Een evolutionair metafysisch argument  

Ik wil de vraag stellen naar de grond. Ik maak hiervoor gebruik van Fichtes 

wetenschapsleer uit 1794 en wel om twee redenen. In dit werk stelt hij zich, 

zoals hij het noemt op ‘uitputtende wijze’, de vraag naar de mogelijkheid van 

een metafysica die zichzelf fundeert in een voldoende grond. Is er iets dat louter 

vanuit zichzelf, dus onvoorwaardelijk, al wat is verklaart en mogelijk maakt? 

Fichte onderzoekt de mogelijkheid van een immanente metafysica. Een tweede 

reden is dat Fichte zijn redenering ontwikkelt vanuit de begrippen ik en niet-ik. 

We kunnen dit begrippenkoppel opvatten als bewustzijn en het onbewuste.   

 

Fichte start zijn onderzoek met het poneren van ‘een eerste en onvoorwaardelijke 

grond’. Deze luidt als volgt: “Dat waarvan het zijn (wezen) louter daarin 

bestaat, dat het zichzelf als zijnde stelt, is het Ik als absoluut subject.”5 Een 

alternatieve formulering is: “Ik = Ik; Ik ben Ik”6 Dit komt nogal onverwacht. Het 

doet de lezer naar adem happen. Ooit zei iemand dat Fichtes wetenschapsleer 

start als een pistoolschot. Elk argument, duiding of omkadering voor dit directe 

uitgangspunt ontbreekt. Voor een filosofisch werk is dit ook eerder ongewoon. 

Misschien moeten we dit uitgangspunt opvatten als een hypothese? Met een klop 

op tafel stelt Fichte: ‘Stel eens dat mijn bewustzijn of mijn Ik de 

onvoorwaardelijke grond is van het geheel, … waarop loopt dit uit? Wat kan ik 

dan over de mezelf en de wereld weten? Laten we dat eens bekijken.’  

 

Hoe dan ook, wie de geschiedenis van de filosofie kent, ziet dat Fichte zijn 

uitgangspunt niet zomaar kiest. In elk geval zijn er historische filosofische 

redenen. Er is een link met Kants Wende naar het subject, “de oorspronkelijke 

synthetische eenheid van de apperceptie”7 of  Kants “Ik denk [dat al mijn 

voorstellingen moet kunnen begeleiden], want anders zou er iets in me worden 

voorgesteld dat helemaal niet gedacht kan worden, wat zoveel betekent als dat 

die voorstelling ofwel onmogelijk, ofwel tenminste voor mij niets zou zijn.”8 Een 

tweede link is Descartes’ Ik denk, dus ik besta. Met dit startpunt plaatst Fichte 

zich in de traditie van de moderne subjectiviteitsfilosofie. Als we God aan de 

kant schuiven, is dan het subject een mogelijke opvolger als grond voor het 

geheel?  

  

Een tweede vormelijk onvoorwaardelijke en inhoudelijk voorwaardelijke 

grond 

In een tweede stap wil Fichte vanuit de immanentie van zijn Ik de concrete 

werkelijkheid afleiden. Na het poneren van zijn eerste grond komt hij, conform 

de hierboven besproken moeilijkheden die met een immanente metafysica 
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gepaard gaan, onmiddellijk in de problemen. Hij loopt in de absoluutheid van 

zijn bewustzijn vast. Daar hij in aanvang alleen zichzelf heeft, is niets anders dan 

het Ik zelf eruit af te leiden. Zijn uitgangspunt loopt vast in de absolute 

tautologie van het ‘Ik = Ik’. Wie bij de les is, ziet hoe Fichtes problematiek gelijk 

loopt met Descartes’ cogito. Ook Descartes’ cogite loopt in zichzelf vast. Om 

alsnog die klip te mijden, bedacht Descartes de truc met zijn godsbewijs. Ik duid 

dit kort. In aanvang is Descartes’ Ik één en al twijfel en ondanks het absoluut 

karakter ervan is hij ‘zeker’ dat hij zich het perfecte kan voorstellen. Het idee 

van het perfecte is dan het ingeboren idee van God. De vraag is echter: hoe kan 

Descartes, ondanks de absolute twijfel, zo zeker zijn dat hij het perfecte kan 

denken? Is het niet eerder zo dat Descartes, wanneer hij consequent aan zijn 

twijfel vasthoudt, in de absolute twijfel van zijn bewustzijn blijft hangen. De 

uitspraak ‘er is bewustzijn, dat absoluut aan zichzelf gelijk is’,  of ‘Ik = Ik’ is dan 

ook de enige mogelijke uitspraak. Om alsnog die absolute tautologie te 

doorbreken, construeert Descartes God als een magisch (en dus rationeel niet te 

verantwoorden)  middel dat geest en materie, denken en zijn of het Ik en het niet-

Ik, zomaar naast mekaar zet – vandaar ook Descartes’ dualistisch mensbeeld.  

 

Het spreekt voor zich dat Fichte deze truc niet kan herhalen. Hij moet een 

rationeel argument formuleren. Om alsnog beweging (of moet ik stellen: 

evolutie) in zijn wetenschapsleer te krijgen, stelt hij voor om een tweede 

hypothetische grond toe te voegen. Dit gebeurt echter met een belangrijk 

verschil. Deze tweede grond is voor een deel onvoorwaardelijk en voor een deel 

voorwaardelijk. De vorm ervan is onvoorwaardelijk en de inhoud 

voorwaardelijk. De tweede grond luidt: “Zo zeker wordt aan het Ik zonder meer 

een niet-ik tegenovergesteld.”9 

 

Ook dit vraagt duiding. Ten eerste, Fichte introduceert hier het concept 

‘deelbaarheid’ of ‘voor een deel’, terwijl hij dit begrip niet uit de eerste grond 

kan afleiden. Dit begrip deelbaarheid is het hypothetisch karakter van deze 

tweede grond. Ten tweede, waarom is deze grond naar vorm onvoorwaardelijk 

en naar inhoud voorwaardelijk? (i) Ik duid eerst de vorm. Niets in de eerste 

grond stelt dat een niet-Ik noodzakelijk is. Voor zichzelf is de eerste grond 

voldoende. Dat wat is, is Ik en niets anders is noodzakelijk. Het ik is absoluut 

aan zichzelf gelijk. Hieruit volgt dat het tegenstellen, als vorm, nooit uit de eerste 

grond kan worden afgeleid. In die zin is ‘tegenstellen’ niet door de eerste grond 

bepaald. Bijgevolg, in de hypothetische veronderstelling dat er tegenstellen is, 

moet dit tegenstellen noodzakelijk onvoorwaardelijk zijn. (ii) Wat met de 

inhoud? Indien er überhaupt iets aan het Ik tegengesteld is, dan moet dat 

noodzakelijk het niet-Ik zijn. Wat anders kan (in zijn hoogste abstractie) het Ik 

überhaupt tegenstellen? Hieruit volgt dat de inhoud van de tweede grond 

noodzakelijk door de eerste is bepaald. Het niet-Ik, als inhoud van de tweede 
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grond, is voorwaardelijk.  

 

Ik resumeer. Fichte vertrekt vanuit de vooropstelling dat zijn Ik de eerste 

onvoorwaardelijke en dus een voldoende grond is voor het geheel. Om 

vervolgens niet in de absolute tautologie van zijn Ik te blijven hangen, moet hij 

iets ‘externs’ introduceren. Doch, om een verband tussen zichzelf en het andere 

mogelijk te maken enerzijds en om te vermijden dat dit andere volledig in zijn 

zelf opgaat anderzijds, moet hij dit verband in termen van deelbaarheid invullen. 

(Probeer te zien hoe Fichte hier probeert om het kenmerk van een  transcendente 

en een immanente metafysica voor een deel te combineren.) Die 

dubbelzinnigheid verklaart de vormelijke onvoorwaardelijkheid en de 

inhoudelijk voorwaardelijkheid van de tweede grond.  Tegenover zijn Ik is er een 

niet-Ik, voor een deel, gesteld; voor een deel immanent (intern), voor een deel 

transcendent (extern).  

Een derde inhoudelijk onvoorwaardelijke en vormelijk voorwaardelijke 

grond 

Met de introductie van de tweede grond is het antwoord op de initiële vraag ‘is 

een metafysica die zichzelf fundeert in een voldoende grond mogelijk?’ niet 

gegeven. De zaak lijkt er alleen moeilijker op geworden. En toch, aldus Fichte, is 

er beterschap op komst. “De derde grond […] is haast helemaal bewijsbaar”.10 

Door middel van een derde grond meent hij de knoop van de twee voorgaande 

gronden, de spanning tussen het immanente en het transcendente, te slechten. De 

oplossing wordt uit de betrekking van de eerste en de tweede grond afgeleid. 

(Voor een goed begrip onderneemt Fichte de volgende oefening. Hij confronteert 

het onvoorwaardelijk deel uit de tweede grond met de onvoorwaardelijkheid van 

de eerste grond.) Die betrekking geeft filosofisch vuurwerk. Fichte redeneert als 

volgt:  

 

Argument 1: Indien het andere (niet-Ik) gesteld is, dan ben ik niet gesteld, want 

het andere negeert mijn Ik volledig.   

 

Argument 2: Het andere kan echter alleen gesteld zijn en dus negeren, voor 

zover ik gesteld ben. Het gesteld zijn van het niet-Ik veronderstelt dat Ik gesteld 

ben.   

 

Conclusie 1: Argument 1 en 2 zijn aan elkaar tegengesteld. Beide zijn door een 

analyse uit de tweede grond ontwikkeld, en dus liggen beide in haar. (Het andere 

veronderstelt én negeert mijn Ik.)    

 

Argument 3: Beide elkaar tegensprekende argumenten zijn afgeleid van de 
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tweede grond, wat betekent dat deze zich opheft.  

 

Argument 4: Argument 3 is enkel geldig, in zoverre argument 1 en 2 geldig zijn. 

Beide argumenten zijn enkel geldig in zoverre de tweede grond geldig is. De 

geldigheid van de tweede grond is noodzakelijk voor de geldigheid van argument 

1 en 2.  

 

Conclusie 2: Argument 3 en 4 spreken mekaar tegen. Hierdoor heft de tweede 

grond zich op en heft hij zich ook niet op.   

 

Conclusie 3: Indien het met de tweede grond zo gesteld is, dan kan het met de 

eerste niet anders gesteld zijn. Hij heft zichzelf op, en hij heft zich ook niet op. 

Dus: indien Ik = Ik, dan is alles gesteld wat in het Ik gesteld is. Nu moet de 

tweede grond echter in mij gesteld zijn en ook niet in mij gesteld zijn (zie hier 

opnieuw de spanning tussen het immanente en het transcendente). Dus is: het Ik 

niet = Ik, maar Ik = niet-Ik, en niet-Ik = Ik.  

 

Ik ben me er bewust van dat deze redenering er vreemd en complex uitziet – op 

het eerste gezicht! Wie zich de moeite getroost om ze te voltrekken, zal zien hoe 

Fichte, in zijn meest abstracte vorm, de kantiaanse dialectiek of de 

achterliggende problematiek van de drie kantiaanse ideeën formuleert, met name 

Kants vraag naar de ziel, de wereld en God. Kant gaf aan dat, wanneer we in ons 

denken de ervaring overschrijden, dus boven de fysica (lees: de materie of het 

niet-Ik) uit willen stijgen en zuiver metafysisch redeneren (in een soort zuiver of 

absoluut bewustzijn of Ik), we dan in allerhande tegenstellingen terechtkomen. 

In zijn hoogste algemeenheid toont Fichte de gemeenschappelijke achterliggende 

problematiek van deze drie ideeën. Met zijn complex van drie gronden toont hij 

de nucleus van de antinomie van de rede. In het zuiver metafysische komt de 

rede of een absoluut bewustzijn met zichzelf in tegenspraak.  

 

Wat leren we hieruit? Ten eerste, de ad hoc hypothese van de tweede grond, dat 

we voor een deel het niet-Ik uit het Ik kunnen afleiden, verbrokkelt. Ten tweede, 

het partieel verband tussen de tweede en de eerste grond dreigt de eerste als 

dusdanig onder uit te halen. Het leidt ertoe dat het Ik gelijk wordt met het 

andere. Elke poging om ook maar iets anders uit een voldoende grond af te 

leiden dan de grond, lijkt hiermee bij voorbaat onmogelijk. Uit het Ik is niets 

anders dan het Ik zelf af te leiden. Ten derde, uit de onmogelijkheid van het 

partieel verband tussen de eerste en de tweede grond, volgt dat de enige 

wetenschappelijke uitspraak voor een absolute metafysica de absolute tautologie 

is. Ik, als zuiver bewustzijn, ben absoluut gelijk aan mezelf. Wat nu? Is het dan 

toch zo dat enkel een God ons kan redden? Moeten we dan toch teruggrijpen 

naar Descartes’ oplossing?  
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Fichte is koppig. Alsnog wil hij een rationele uitweg vinden. Er moet een 

argument zijn! De vraag is: op welke wijze kan een derde grond de zaak 

deblokkeren? Wat leert ons de voorbije redenering over de mogelijkheid van een 

derde grond? De betrekking van de eerste en de tweede grond toont dat de vorm 

van de derde de volgende moet zijn: “Door haar moeten het tegenovergestelde Ik 

en het niet-Ik verenigd, gelijkgesteld worden, zonder elkaar wederzijds op te 

heffen.”11 In die zin is de vorm van de derde grond bepaald. Daarmee is echter 

niet aangegeven hoe dit moet gebeuren. “Hoe dit echter zou kunnen gebeuren, en 

op welke wijze dit mogelijk zal zijn, is daardoor helemaal nog niet bepaald.”12 

Fichte stelt de opdracht nog scherper: “We moeten derhalve […] een experiment 

doen, en ons afvragen: hoe kunnen A en –A, zijn en niet-zijn, realiteit en negatie 

samen gedacht worden, zonder dat zij elkaar vernietigen en opheffen?”13 (Let op 

het woord ‘experiment’, het bevestigt het hypothetisch karakter van Fichtes 

wetenschapsleer.)  

 

Fichte forceert de zaak met een krachttoer. De antinomie van de rede kan, indien 

we God willen vermijden, alleen maar opgelost worden met: “een machtspreuk 

van de rede”.14  Deze luidt: “Ik stel in het Ik een deelbaar niet-Ik tegenover het 

deelbaar Ik.” Deze stelling is de derde grond.   

 

Hoe deze begrijpen? De derde grond stelt voorop dat het Ik en het niet-Ik 

(realiteit en negatie of identiteit en contradictie) slechts mogelijk en begrijpbaar 

zijn binnen het begrip relatie (Wechselbestimmung of interdetermination). 

Hiermee refereert Fichte naar Kant. “Het is hetzelfde als dat wat bij Kant relatie 

is.”15 Indien we iets concreet willen weten, dan stelt de derde stelling dat noch 

het Ik, noch het niet-Ik een voldoende grond voor het geheel kan zijn. Of, een 

metafysica die zich fundeert in een voldoende grond of een eerste oorzaak is a 

priori een dood ding. De uitweg die Fichte toont, is deze van een metafysica die 

opereert met het begrip noodzakelijke voorwaarde. In dit geval is het niet-Ik een 

noodzakelijke voorwaarde voor het Ik en vice versa. Of, tegenstelling 

veronderstelt gemeenschappelijkheid en gemeenschappelijkheid veronderstelt 

tegenstelling. Beide zijn te vatten in een continuüm. En zo stelt Fichte 

vervolgens: “Geen enkele filosofie overstijgt deze kennis; maar elke grondige 

filosofie moet tot dat punt terugkeren; en naarmate ze dat doet, wordt ze 

wetenschapsleer.”16 Of nog eens anders gesteld. Waarheid veronderstelt 

onwaarheid en vice versa. Beide zijn mekaars noodzakelijke voorwaarde om 

überhaupt te zijn.  

 

Ik wil dit laatste citaat duiden vanuit onze kijkervaring. We moeten pogen om 

onszelf en het andere, het ik en het niet-Ik, het bewuste en het onbewuste of 

geest en materie relationeel te begrijpen. Buiten deze verhouding is er geen 
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filosofie, het bewustzijn, geen denken, geen leven. Het is interessant om dit toe 

te passen op het visueel bewustzijn van een blinde. Een persoon die blind 

geboren is, is totaal stekeblind. Hij heeft noch een onbewust, noch een bewust 

gezichtsvermogen. Hij kan zich geen enkel visueel beeld verbeelden. Ik vind het 

steeds intrigerend om een blind geborene te vragen hoe hij zich de dingen 

visueel voorstelt. Deze vraag is echter voor hem compleet irrelevant. Een blind 

geborene staat buiten het visuele als dusdanig. Geldt hetzelfde niet voor het 

bewustzijn of de filosofie als dusdanig? Is het relevant om een wereld of een 

denken te veronderstellen dat de relatie bewustzijn/onbewust of Ik/niet-Ik 

absoluut overstijgt? Ik wijs hier even op een vreemd onderscheid in onze taal. 

We kennen de begrippen bewustzijn én zelfbewustzijn. Bewustzijn betekent dat 

we ons bewust zijn van iets buiten ons, het andere. Zelfbewustzijn betekent dat 

we van onszelf, als een ik, bewust zijn. Is dit onderscheid zinvol? In elk geval is 

een bewustzijn niet denkbaar zonder zelfbewustzijn. Ik kan me moeilijk van iets 

anders bewust zijn zonder terzelfdertijd van mezelf bewust te zijn. 

Zelfbewustzijn is noodzakelijk voor bewustzijn. Geldt dit omgekeerd? Is 

zelfbewustzijn mogelijk zonder terzlfdertijd bewustzijn van iets anders? Met 

andere woorden: is er zoiets als een zuiver zelfbewustzijn?  Verzeilt wie hier ‘ja’ 

op antwoordt niet in een onhoudbaar idealisme? De vraag die zich dan stelt is: 

waar komt je zelfbewustzijn dan vandaan? Uit een absoluut niets? Heb je dan je 

zelfbewustzijn in aanvang, zoals een pistoolschot, zelf gecreëerd? Vanuit een 

evolutionair perspectief is het materiële (en in die zin ook ons onbewust 

gezichtsvermogen) noodzakelijke voorwaarde voor ons bewustzijn. Beide, 

bewustzijn en zelfbewustzijn lijken op deze manier in relatie te staan. Ze zijn 

elkaars noodzakelijke voorwaarde. Geen enkele filosofie overstijgt deze 

verhouding.  

Is er een absoluut bewijs?  

Is het debat hiermee gesloten? Uiteraard niet! Het gegeven dat Fichte werkt met 

‘een machtspreuk van de rede’ betekent dat het absoluut argument voor de 

relationele verhouding Ik/niet-Ik (of zijn wetenschapsleer) ontbreekt. De reden 

daartoe is reeds gegeven. Het complex van drie gronden toont de onmogelijkheid 

om een werkelijkheid die bestaat uit diversiteit te funderen in zoiets als een 

voldoende grond. Vervolgens is het voldoende argument ook niet voor de 

wetenschapsleer te geven. Fichte presenteert in zijn wetenschapsleer van 1794 

een metafysica die in de meest radicale zin elke mogelijkheid op een 

transcendent of immanent begrip uitsluit.  

 

Betekent dit dat Fichte elk argument ontbeert? Hiervoor heb ik de volgende 

overweging. Niets belet om de vraag te stellen: is de machtspreuk niet vanuit een 

absolute ik of niet-ik te recupereren? Zit er achter het begrip relatie dan toch niet 
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één of andere voldoende grond verborgen? Fichte neemt deze vraag serieus. De 

ganse dynamiek van zijn wetenschapsleer is een volgehouden poging om alsnog 

een dergelijke transcendent of immanent begrip te vinden. Doch, steeds opnieuw 

stelt hij vast: een dergelijk begrip lijkt onmogelijk. Elke poging loopt uit in de 

antinomie van de rede. “Vervolgens” zo stelt Fichte “is het geleverde bewijs 

apagogisch.”17 De onmogelijkheid om de werkelijkheid te funderen in een 

voldoende grond levert geen absoluut, maar een indirect bewijs voor een 

filosofie die zich niet in het absolute grondt. In die zin is de discussie niet 

afgesloten – wat uiteraard aansluit bij een evolutionair denken. Wanneer toeval 

een noodzakelijk element is voor het verklaren van de evolutie, dan betekent dit 

dat de evolutie niet afgesloten is. Ze staat voor een relatieve openheid. Dat wat 

wordt is noodzakelijk, doch niet voldoende of absoluut bepaald door dat wat is. 

Toeval en bepaaldheid staan noodzakelijk in wisselwerking. De absoluut 

onbewijsbare relatie Ik/niet-Ik, of wanneer we het hier even vertalen in 

bewustzijn/het onbewuste, lijkt het fundament te zijn voor elke vorm van 

evolutionair denken? Kortom, naast een alternatief antropologisch argument 

hebben we ook een alternatief metafysisch argument voor de positie van de 

neurofysiologische materialisten.  

 

Uiteindelijk onderscheidt Fichte twee metafysica’s. Een metafysica die het 

begrip relatie negeert en  op het eerste zicht twee vormen kent. Een idealisme dat 

een geest, zoals Ik of God opvat als de voldoende grond voor het geheel. De 

enige mogelijke wetenschappelijke uitspraak is dan ‘God = God’ of  ‘Ik = Ik’. 

Dit is de positie van de creationisten. De tweede vorm is dan het materialisme 

die het niet-Ik, de materie of het onbewuste begrijpt als de voldoende grond voor 

het geheel. De enige mogelijke wetenschappelijke uitspraak is dan: ‘niet-Ik = 

niet-Ik’. Dit is dan ook het eindoordeel van de neurofysiologische materialisten. 

Lamme, Swaab en Verplaetse menen dat er geen bewustzijn is. De mens is gelijk 

aan de materie. Of al wat is, is ‘niet-Ik = niet-Ik’ of ‘onbewuste materie = 

onbewuste materie’. Opmerkelijk, maar vanuit metafysisch perspectief zijn het 

idealisme en het materialisme in elk geval formeel een en hetzelfde. Beide 

veronderstellen een concept van voldoende grond. Inhoudelijk is er schijnbaar 

tussen beide een verschil. Het ene claimt een absolute geest, het andere een 

absolute materie. De vraag is echter, vanuit welke argument claimt de ene dit, de 

andere dat? Situeert zich hier hun blinde vlek?    

 

De theodicee van de neurofysiologische materialisten 

Ik wees op de parallellie tussen de creationisten en de neurofysiologische 

materialisten. Beiden opereren met een voldoende grond en veronderstellen een 

eerste oorzaak. Beiden negeren elke vorm van toeval. Voor een consequente 
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creationist en materialist is de mens een filosofische zombie. Ik wil  een laatste 

gelijkvormigheid aan toevoegen. Wanneer een idealistische metafysica 

vooropstelt dat God het eerste is, dan raakt men verzeild in de problematiek van 

de theodicee. Wanneer God de oorzaak is van het geheel, dan is er maar een 

verklaring voor het kwade: God. (Zie hoe ook hier de absolute tautologie 

terugkeert: God = het Goede = het Kwade = …). Heeft ook het materialisme hier 

besef van? Keert de problematiek van de theodicee in het materialisme terug? 

Als alles wat gebeurt absoluut is, dan betekent dit dat alles, in een ontologische 

betekenis, rationeel of waar is. De eenvoudigste manier om deze stelling te 

begrijpen, is met Hegel: Das Wahre is dat Ganze. Wanneer we dit ontologisch 

argument epistemologisch vertalen, dan rijst de vraag: waarom is alles wat ik 

denk dan niet waar? Waarom twijfel ik, heb ik illusies, maak ik fouten,…  In elk 

geval kan de neurofysiologische materialist niet ontkennen dat er misverstanden 

zijn. In elk geval wijst hij mijn positie, dat we een relatief bewustzijn hebben, als 

fout af. En toch, indien alles absoluut bepaald is, indien er helemaal geen toeval 

is, waar komt dan verwarring en twijfel vandaan? Waarom twijfel ik? Het punt is 

dat de materialist het element van twijfel en illusie niet kan plaatsen. Hij kan niet 

verklaren waarom er onwaarheden zijn. Twijfel of onwaarheden zijn niet 

compatibel met zijn dogmatische metafysica.  

 

(i) Ofwel aanvaardt de materialist de mogelijkheid tot verwarring, illusies, 

vergissing, maar dan vervalt zijn metafysica. In dit geval is alles in de grond niet 

absoluut bepaald. (ii) Ofwel aanvaardt hij dat zijn absolute grond verwarring, 

vergissing toelaat,.. waardoor binnen zijnmetafyscia elk onderscheid tussen waar 

en vals irrelevant wordt. Dan zijn waar en vals één en hetzelfde. Ik betrek dit 

laatste op mezelf. Als de materialist het gelijk aan zijn kant heeft, stel: er is een 

absolute grond, dan is zowel zijn alsook mijn filosofische positie door deze 

grond bepaalt, waardoor beide posities in de grond waar zijn. Of, opnieuw 

worden waarheid en onwaarheid identiek, waarmee de antinomie van de rede of 

de absolute tautologie opnieuw de kop opsteekt. Net zoals een idealist in het 

absolute het onderscheid tussen het Goede en het Kwade verliest, zo verliest de 

materialist elk onderscheid tussen waar en vals. Ik vind dit punt filosofisch niet 

onbelangrijk. Het betekent dat een verabsolutering van de wetenschap struikelt 

over dezelfde metafysische steen als de verabsolutering van de religie.  

 

Ik trek de parallellie tussen beide dogmatische posities nog verder door. Als in 

het absolute alles en niets waar is, waarom is de filosofie van de ene dogmaticus 

dan idealistisch en de andere materialistisch? Waarom noemt de ene het eerste 

God en de andere het de Big Bang? Hoe weten zij dat? Of, situeert zich hier een 

gemeenschappelijke blinde vlek? Zijn zij zich bewust van de in de grond 

onoplosbare noodzakelijke relationele verhouding tussen zichzelf en de wereld? 

“Geen enkele filosofie overstijgt deze kennis; maar elke grondige filosofie moet 
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tot dat punt terugkeren; en naarmate ze dat doet, wordt ze wetenschapsleer.”18  

 

Ik wil nog een laatste opmerking aan toevoegen. Ik heb respect voor de 

combattieve stijl waarmee collega Maarten Boudry aan filosofie doet. Ook 

daarom wil ik hem hier graag vermelden. Wanneer hij echter in zijn zopas 

verschenen Illusies voor gevorderden. Of waarom de waarheid altijd beter is 

vanuit een evolutionair denken het rationele als waarheid verabsoluteert, maakt 

hij het evolutionaire denken in de grond dan niet onmogelijk? Slaagt hij er dan in 

om waarheid en illusie – ik zou het ook schijn kunnen noemen –  relationeel of 

evolutionair te denken? Misschien is de illusie tot op zekere hoogte de 

noodzakelijke voorwaarde voor waarheid. Als hij meent dat de waarheid zomaar 

in de empirie te zien is, dan ben ik benieuwd om te zien waar hij dit ziet? In 

welke mate is zijn filosofie geen immanent en dus dogmatisch materialisme? 

Moeten we het darwinisme niet tegen een dergelijke verabsolutering 

beschermen?19 

 

 

Noten: 

 
 

1 Wie over dit fenomeen meer wil weten, zie hiervoor: Lamme V., De vrije wil bestaat 

niet, 7de druk, 2013, p. 40 e.v.  

2 Lamme V., 2013, p. 145-146.  

3 Damasio A., Het gelijk van Spinoza. Vreugde, verdriet en het voelende brein, 

Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2de druk, 2004 en Het zelf wordt zich bewust. Hersenen, 

bewustzijn en ik, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2010.  

4 Damasio A., 2004, p. 80. 

5 Fichte J.G., Fundering van de gehele wetenschapsleer, uit het Duits vertaald door 

Vandaele H. (red.), De Preester H., Van de Vijver G., Gent, Universiteit Gent, 2010, p. 

23; Fichte J.G., Fichte Werke I, p. 97.   

6 Fichte J.G., Fundering van de gehele wetenschapsleer, p. 21; Fichte J.G., FWI, p 94.  

7 Kant I., KrV B 132.  

8 Kant I., KrV B 131-2. 

9 Fichte J.G., Fundering van de gehele wetenschapsleer, p. 30; Fichte J.G., Fichte Werke 

I, p. 104. 

10 Ibid., p. 105. 

11 Ibid., p. 107-8. 

12 Ibid., p. 108. 

13 Ibid., p. 108. 

14 Ibid., p. 110. 

15 Fichte J.G., Fichte Werke I, p. 131.  

16 Fichte J.G., Fundering van de gehele wetenschapsleer, p. 37; Fichte J.G., Fichte 

Werke I, p. 110. 

17 Fichte J.G., Fichte Werke I, p. 271. 

18 Fichte J.G., Fundering van de gehele wetenschapsleer, p. 37; Fichte J.G., Fichte Werke 

I, p. 110. 
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19 Alhoewel ik dit hier niet verder kan uitwerken, wil ik toch kort op het volgende 

wijzen. Naast Het ontstaan van soorten schreef Darwin ook het werk The descent of man. 

Ik vind het niet onbelangrijk erop te wijzen hoe de begrippen: survival of the fittest 

tweemaal, selfishness twaalfmaal, moral sensitivity 92 maal, love 95 maal en habit 108 

keer, gebruikt worden. Dit lijkt erop te wijzen dat ook Darwin met het grondbegrip relatie 

werkt. Ook in die zin toont Frans de Waal aan hoe het relationele, in morele termen, 

verband houdt met onze biologische conditie. In die zin is ook voor hem e term relatie 

ook een materiële categorie.  
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‘Dit boek moet gelezen worden in het besef dat het willens en wetens is geschreven met 

de bedoeling de spectaculaire maatschappij schade toe te brengen.’ (12)  

 

‘We kunnen de nieuwe maatschappij, zoals ze op een confuse manier wordt gerealiseerd 

in de clandestiniteit, definiëren als een transparantie van de menselijke verhoudingen die 

de participatie bevorderen van allen aan de realisatie van allen. De passie voor creativiteit, 

voor liefde en spel betekenen voor het leven wat de behoefte aan eten en de behoefte aan 

bescherming betekenen voor het overleven.’1 

 

Volgens Ludwig Feuerbach projecteert de gelovige mens zijn aardse wezen in 

een transcendente schijnwereld. Vervolgens beschouwt hij die religieuze illusie 

als zijn eigenlijke bestaan, de werkelijkheid als bijkomstig. Voor Karl Marx is 

Feuerbachs kritiek op het valse, want omgekeerde bewustzijn de voorwaarde, 

maar ook het model voor iedere maatschappijkritiek. De mens vereert zijn eigen 

creaties alsof ze zijn schepper waren. Het fetisjisme van de koopwaar is een 

aardse religie. Eerst verzelfstandigt zich de ruilwaarde ten aanzien van de 

gebruikswaarde. Dan wordt ze beschouwd als motor van de economie, en de 

gebruikswaarde als secundair. Georg Lukács zag in het kapitalisme een algemene 

tendens tot ‘verdinglijking’: niet alleen in de economie, maar ook in de politiek, 

het recht, de kunst en de wetenschap. De menselijke activiteit is zo geperverteerd 

tot een contemplatieve verhouding. Meteen zijn drie belangrijke 

inspiratiebronnen genoemd voor Guy Debord (1931-1994) in La société du 

spectacle uit 1967, althans voor zijn analyse van het spektakel in ‘diffuse’ vorm. 

Hij viseert hiermee de consumptiemaatschappij, de ‘amerikanisering’ (192) die 

zich na de Tweede Wereldoorlog doorzette en die zowel tremendum als 

fascinosum was. Ze belooft geluk via de opeenvolging van fragmenten van 
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warengeluk. 

Naast de diffuse onderscheidt Debord de ‘geconcentreerde’ vorm van het 

spectaculaire. Hij ziet deze gerealiseerd in het nazisme en het stalinisme. (Het 

stalinisme is echter een uitvloeisel van het leninisme voor Debord. Het leninisme 

is de coherente verschijning van de concentratie, het stalinisme de incoherente.) 

Het geconcentreerde spectaculaire poneert een ideologie rond een autoritaire 

persoonlijkheid en belichaamt de totalitaire contrarevolutie. Het idool als 

identificatiemodel en de politie als afschrikking zijn alomtegenwoordig. ‘De 

leden van de bureaucratische klasse die de macht uitoefent, hebben alleen 

collectief recht op het bezit van de maatschappij als deelhebbers aan een 

fundamentele leugen. Ze moeten de rol spelen van het proletariaat dat een 

socialistische samenleving leidt. Ze moeten toneelspelers zijn die getrouw de 

tekst van de ideologische ontrouw volgen.’ (82) Debord zegt het niet met zoveel 

woorden, maar zijn kritiek op het communisme of staatskapitalisme is sterk 

getekend door de discussies over ‘de organisatorische kwestie’ binnen 

Socialisme ou Barbarie, de groep onder leiding van Cornélius Castoriadis en 

Claude Lefort, waarvan Debord kortstondig lid (1960-1961) was. 

Gemakkelijke omgang met geestgenoten noch bescheidenheid waren 

karaktertrekken van Debord2. Hij noemt Marshall McLuhan ‘de eerste apologeet 

van het spektakel’ en ‘de meest overtuigde domkop van de eeuw’. Intense 

kameraadschappen, gevolgd door hevige ruzies en verkettering tekenden de 

Situationniste Internationale, de beweging die Debord in 1957 oprichtte, samen 

met onder meer de Deense kunstenaar Asger Jorn, de Nederlandse architect 

Constant Nieuwenhuis en de Belgische filosoof-historicus Raoul Vaneigem. In 

1988 schreef Debord een Commentaar op de spektakelmaatschappij, die voor 

deze uitgave ook vertaald werd. Hij denkt niet dat hij zijn inzichten moet 

wijzigen. Hij heeft immers de fundamenten van de spektakelmaatschappij 

geanalyseerd. De tendensen die hij in 1967 aanwees, zijn alleen maar sterker 

geworden. Beide aanvankelijk rivaliserende vormen hebben zich sindsdien 

verbonden, op basis van de dominantie van de diffuse vorm: er is geen 

aanwijsbare leider of een duidelijke ideologie. Debord spreekt van het 

‘geïntegreerd’ spectaculaire, dat zich thans doorzet op wereldschaal. Een 

integratie van het diffuse en het geconcentreerde, van markt en politie, maar ook 

van het spektakel en de maatschappij. ‘Toen het spectaculaire geconcentreerd 

was, onttrok het leeuwendeel van de perifere maatschappij zich aan zijn greep, 

en toen het diffuus was, een klein deel - vandaag, niets. Het spektakel is als een 

radioactieve besmetting in de werkelijkheid doorgedrongen.’ (193) Het is een 

gematerialiseerde ideologie en daarom het einde van de bijzondere ideologieën. 

Het produceert maatschappelijke consensus. Debord heeft het niet alleen en niet 

zozeer over het impact van de media op politiek, cultuur, enzovoort, maar over 

de geheel door beelden bemiddelde maatschappelijke verhoudingen. ‘Het 

spektakel is de kaart van deze nieuwe wereld’, schrijft hij en, met een knipoog 
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naar Borges, ‘een kaart die zijn gebied nauwkeurig dekt.’ (28) Wat het geld was 

voor het klassieke kapitalisme, is het spektakel voor het neokapitalisme. Debord 

laat zien hoe de ‘verdinglijking’ (fragmentatie en vervreemding) van de 

maatschappelijke verhoudingen zich voordoet in de beleving van de tijd, de 

inrichting van de steden en de architectuur, het toerisme, de taal, de verbeelding, 

de rechtspraak en de geneeskunde. Overal en telkens opnieuw wordt de 

gemeenschap verbrokkeld, wordt een nieuwe schijngemeenschappelijkheid 

geconstrueerd. ‘De strenge logica van het spektakel heerst alom over de bont 

geschakeerde diversiteit van buitensporige mediaverschijnselen.’ (191) Het 

spektakel fungeert zoals het geld dat Hegel bestempelde als ‘het zich in zichzelf 

bewegende leven van wat dood is.’ (158)  

Toch is Debord geen doemdenker. Weliswaar koestert hij geen 

verwachtingen ten aanzien van de klassieke politieke representatie: verkiezingen, 

partijen, syndicaten. ‘De revolutionaire organisatie kan de condities van splitsing 

en hiërarchie uit de heersende maatschappij niet opnieuw binnen zichzelf 

voortbrengen.’ (95) Wie de strijd tegen de vervreemding voert met 

vervreemdende middelen, continueert en reproduceert de vervreemding. Zijn 

politieke opvattingen zijn opnieuw sterk beïnvloed door Socialisme ou Barbarie, 

meer bepaald Castoriadis’ ideeën omtrent zelfinrichting (auto-institution) en 

zelfverandering (auto-altération) van de democratie. De ‘ontkenning van de 

ontkenning’ krijgt gestalte in revolutionaire arbeidersraden. Deze concentreren 

alle functies van beslissing en uitvoering in zichzelf. Ze vormen een federatie 

met afgevaardigden die zich permanent verantwoorden tegenover hun basis en 

op ieder moment afzetbaar zijn. ‘Pannekoek heeft terecht benadrukt dat de keuze 

voor de macht van arbeidersraden eerder problemen stelt dan een oplossing 

biedt. Maar die macht is nu juist de plaats waar de problemen van de revolutie 

van het proletariaat hun ware oplossing kunnen krijgen.’ (93) De eenheid van 

theorie en praxis wordt gaandeweg gerealiseerd. ‘Hier kan het proletarische 

subject zijn strijd tegen de aanschouwing (contemplation) achter zich laten. Zijn 

bewustzijn is gelijk aan de praktische organisatie die het zich heeft gegeven, 

want dat bewustzijn zelf is onlosmakelijk verbonden met het coherente ingrijpen 

in de geschiedenis.’ (93-94)  

Debord zag zichzelf als de profeet en de inspirator van mei ’68, hoewel 

Henri Lefebvre beweert dat de situationisten hun rol in de contestatiebeweging 

ferm overdreven hebben. Nu het structuralisme3, de genealogie4, de deconstructie 

en het postmodernisme wat overgewaaid zijn (althans hun spectaculaire 

vormen), staat Debord vandaag weer volop in de belangstelling. Bij hedendaagse 

filosofen geniet hij niet zozeer invloed, eerder interesse en sympathie. Zij 

verwijzen graag naar De spektakelmaatschappij, maar dan om hun eigen 

inzichten te illustreren. 

Michael Hardt en Antonio Negri gebruiken Debords analyse van het 

spektakel om het hybride karakter van het imperium, de hedendaagse gedaante 
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van soevereiniteit, te beschrijven. Het spektakel is de lijm die de verschillende 

instellingen en functies van de macht samenhoudt. Het is zowel geconcentreerd 

als diffuus, dat wil zeggen binnen en buiten zijn niet te onderscheiden, het 

natuurlijke en het sociale, het private van het publieke. De liberale notie van de 

publieke ruimte, de plek waar wij handelen in aanwezigheid van anderen, is 

enerzijds veralgemeend: wij worden gecontroleerd door bewakingscamera’s en 

bevinden ons permanent in het blikveld van anderen; anderzijds is ze 

gesublimeerd of gedeactualiseerd in de virtuele ruimtes van het spektakel. Het is 

de non-plaats van de politiek. Het einde van het buiten betekent volgens Empire 

het einde van de liberale politiek5. Het spektakel vernietigt de gemeenschap 

omdat het de sociale actoren isoleert. Tegelijk dringt het een nieuwe massale 

socialiteit op, een nieuwe uniformiteit van denken en handelen, met angst als 

primair controlemechanisme6. Of beter: het spektakel creëert vormen van 

verlangen en plezier die hecht verbonden zijn met angst. Toch wijst Debord ook 

een uitweg. ‘Het schouwspel van de imperiale orde is geen gepantserde wereld, 

maar opent nieuwe potentialiteiten voor de revolutie.’7 Hardt en Negri’s 

alternatief, en meer algemeen de absolute democratie van de Italiaanse radicalen, 

willen zij gerealiseerd zien naar het model van de commons, en is in lijn met 

Debords radendemocratie8. 

Volgens Paolo Virno verwerpt Debord het spektakel niet zonder meer, maar 

belicht hij zijn hybride karakter. Virno vergelijkt met het geld. Dit is zowel 

particulier als universeel. Het geld is een koopwaar naast andere, met een 

bepaald lichaam in metaal of papier. Tegelijk is het geld het equivalent, de 

eenheidsmaat van alle andere waren. Evenzo is het spektakel het specifieke 

product van de cultuurindustrie. Tegelijk is het de motor van de productie in het 

algemeen. In het spektakel worden de postfordistische productiekrachten, de 

immateriële arbeid (informatie, communicatie en affectiviteit) in een 

afgescheiden vorm, als een fetisj, ten toon gesteld. Toch is beider dubbele natuur 

verschillend. In het geld gaat het om de waarde van de arbeidsproducten, dus om 

het ‘resultaat’ van het arbeidsproces. In het spektakel gaat het om het 

arbeidsproces zelf, dus om de ‘potentialiteit’ van het arbeidsvermogen. Het geld 

laat zien wat de producten ‘gedaan hebben’, het spektakel toont wat ze ‘kunnen 

doen’. Virno insisteert op de ambiguïteit van het postfordistische spektakel: reële 

vervreemding en potentiële autonomie9. 

Giorgio Agamben tenslotte verwijst in Homo sacer terloops naar Debord 

waar hij spreekt van ‘de postdemocratische spektakelmaatschappijen’. Ze 

tekenen zich reeds duidelijk af bij Tocqueville en vinden bij Guy Debord hun 

definitieve bevestiging10. Agamben focust op de band tussen het spektakel en de 

moderne staat. Hij gebruikt zo Debords analyse om de totalitaire tendens binnen 

de democratie te belichten. In een uitvoerig artikel over Commentaar bij de 

spektakelmaatschappij spreekt Agamben van ‘de geïntegreerde spektakel-staat’ 

als ultieme fase van de staatsvorm, een soort supranationale politiestaat11. In 
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Profanaties verwijst hij terloops naar Debord in de context van het ‘speciale zijn’ 

dat zich transformeert in het spektakel. ‘Het spektakel is de scheiding van het 

generieke zijn, d.w.z. de onmogelijkheid van liefde en de triomf van jaloezie.’12 

Maar vooral is Agambens methode, de profanatie, sterk in lijn met Debords 

‘opstandige stijl’. (151) Agamben seculariseert niet, hij profaneert. Het spektakel 

kan je een geseculariseerde religie noemen. De kritische theorie echter bewerkt 

bij Debord een détournement. (Rokus Hofstede, die doorgaans de 

oorspronkelijke Nederlandse vertaling trouw volgt, maakt de goede keuze om 

détournement te vertalen als ‘verdraaiing’ in plaats van ‘ontvreemding’). Debord 

leest teksten, gebruikt hun autoriteit, ontleent fragmenten, plagieert 

onbeschroomd. Tegelijk verandert hij de oorspronkelijke tekst, hij voegt toe en 

laat weg. Hij eigent zich de tekst opnieuw toe, zoals Agamben bij voorbeeld doet 

met Paulus. Debord schrijft: ‘De verdraaiing is de beweeglijke taal van de anti-

ideologie. Ze baseert zich op niets dat uitwendig is aan haar eigen waarheid als 

tegenwoordige kritiek.’ (152) 

In 2009 besliste de Franse Minister van Cultuur Christine Albanel dat 

Debords privé-archieven in Frankrijk moesten blijven ‘omwille van hun grote 

belang voor de ideeëngeschiedenis van de tweede helft van de 20e eeuw en de 

kennis van het controversiële werk van een der laatste grote Franse intellectuelen 

uit die periode.’13 In 2013 heeft de Parijse Bibliothèque Nationale een lovende 

tentoonstelling gewijd aan Debord. Is de ‘universele hater van de eigen tijd’, 

zoals Debord zichzelf provocerend bestempelde, zelf een stuk ‘trésor national’ 

geworden? De paradox van de spektakelmaatschappij! 

 

 

Noten:  

 
 

1 Vaneigem R., Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Paris, Gallimard, 

1967, p. 245. 

2 Brun E., Les situationnistes. Une avant-garde totale, Paris, Editions CNRS, 2014. 

Interessant is dat de auteur (in het spoor van Pierre Bourdieu) de conflicten binnen de 

Situationniste Internatione niet uitsluitend verklaart vanuit het ‘megalomane’ karakter van 

‘de Commandant’, maar als machtsprocessen binnen het intellectuele veld. 

3 In de structuralistische Marxlectuur van Louis Althusser was de fetisjismetheorie een 

‘flagrante en gevaarlijke’ hegeliaanse restant bij de latere Marx. Althusser adviseerde de 
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In 2015 verschenen van Samuel IJsseling (1932-2015) twee boeken. Eerst was er 

Heidegger, Denken en danken - geven en zijn en daarna De tijd, het schrift, het 

verschil. De uitgave van dit laatste boek mocht IJsseling helaas niet meer zelf 

meemaken, aangezien hij kortelings voordien overleed. Deze twee boeken zijn 

eens te meer kostbaar als tastbare herinnering. Het is bijzonder om ze samen te 

bespreken, omdat het om het eerste en het laatste boek van deze continentale 

filosoof van de Lage Landen gaat.  

  

Teksten en Goden 

Wie was Samuel IJsseling? Om een volledig beeld van deze persoonlijkheid te 

krijgen, is het aan te raden de uitgeleide van Erik Meganck in De tijd, het schrift, 

het verschil te lezen. Deze uitgeleide kreeg de titel ‘Over teksten en goden’, 

wellicht IJsselings favoriete onderwerp.  

IJsseling was tot 1997 hoogleraar aan het Hoger Instituut voor 

Wijsbegeerte. Hij was eveneens lange tijd directeur van het Husserl-Archief en 

hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Filosofie. IJsselings persoonlijke 

interesse lag bij Nietzsche, Heidegger, Derrida en andere postmoderne Franse 

denkers, die hij dan ook met brio introduceerde in Leuven. Als wij vandaag de 

dag die Franse filosofie kennen, is dat hoofdzakelijk aan IJsseling te danken. 

Schrijven deed hij over uiteenlopende thema’s, zoals de tijd, het schrift en 

het verschil. Meganck groepeert deze onderwerpen onder de titel “van 

hermeneutiek tot retoriek – en verder”. IJsseling zelf had ook een 

overkoepelende term voor zijn gedachtegoed, namelijk ‘filosofisch polythëisme’. 

Zijn beeld op de werkelijkheid mogen we gerust betoverend noemen. IJsseling 
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gaat ten rade bij de Griekse mythologie. Daar kunnen we, aldus IJsseling, 

inspiratie opdoen voor een nieuw zijnsverstaan – de komst daarvan had ook zijn 

leermeester Heidegger reeds aangekondigd. Cruciaal voor een nieuwe denkwijze 

is het zetten van vraagtekens bij het absolute eenheidsdenken. Waarom 

halsstarrig vasthouden aan eenheid? Waarom één Rede, één God? IJsseling 

leerde ons de veelheid en de onherleidbaarheid omarmen door ‘eroverheen te 

denken’. Door filosofische vragen te stellen, kunnen we onszelf onttrekken aan 

de oppervlakkigheid. Dit leidt volgens IJsseling geenszins tot een kil atheïsme of 

een confessioneel polytheïsme, als wel tot een religieuze ontologie. IJsseling 

baseerde zich hiervoor op de Oude Grieken en hun opvattingen over onder meer 

het dionysische en het apollinische. Dit resulteerde in studies als Apollo, 

Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse goden in de hedendaagse filosofie 

(1994) en  Drie godinnen. Mnemosyne, Demeter, Moira (1998) Ook ging hij in 

gesprek met andere filosofen, zoals met Ann Van Sevenant, waaruit Wat zou de 

wereld zijn zonder filosofie? (2007) voortvloeide, en met Ger Groot, wat leidde 

tot Dankbaar en aandachtig (2013). Eén voor één zijn deze boeken de moeite 

waard om kennis te maken met en zich te verdiepen in de ideeën van deze 

filosoof. 

 

Heidegger 

Heidegger, Denken en danken – geven en zijn is het boek waarmee IJsseling in 

1964 promoveerde. Voor velen was dit een introductie tot het denken van de 

latere Heidegger. De soms moeilijk te doorgronden taal van deze 

metafysicacriticus vertaalde IJsseling mijns inziens in een helder betoog, 

waardoor Heidegger ook voor niet-ingewijden toegankelijk werd. Enkele jaren 

later verscheen het artikel ‘Het zijn en de zijnden. Een studie over de 

ontologische Differenz bij Heidegger’- tevens in deze heruitgave van zijn 

proefschrift opgenomen – waarmee IJsseling bekendheid verwierf. Omdat zowel 

IJsselings doctoraatsthesis als zijn artikel tot op vandaag actueel zijn, besloot 

uitgeverij Vantilt om beide opnieuw uit te geven.  

 

 
Anders denken 

 
IJsseling begint zijn boek met het inzicht dat er een speciale band tussen denken 

en danken bestaat. Het waarom van deze ontologische verwantschap, inclusief 

haar filosofische implicaties, probeert hij terug te vinden bij Heidegger. Deze 

laatste stelt ‘de vraag naar het zijn’ en maakt daarbij een onderscheid tussen twee 

soorten van denken: het rechnende of wetenschappelijke denken en het 

anfängliche Denken of het zijnsdenken. Het denken van de wetenschap en de 
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metafysiek volgt de wetten van de logica. Het is technisch nuttig, maar wesenlos. 

Het kan de mens nooit omvatten, zonder hem in zijn wezen te verloochenen. Dat 

betekent niet dat Heidegger ‘neen’ zegt tegen wetenschap, maar wel dat hij er 

ook geen massief ‘ja’ tegenover stelt. De waarde van technologische vooruitgang 

staat ook voor Heidegger buiten kijf, maar, zo stelt hij vast, blijkt dergelijk 

berekenend denken uiteindelijk tot Seinsvergessenheit te leiden. Heidegger eist 

daarom aandacht voor het Ungedachte. “Het Un-gedachte is de opgave van het 

denken en het blijft altijd te denken geven.” (32) De uiteindelijke redding vinden 

we in de Überwindung – een nieuw ‘zijnsverstaan’ dat komende is en dat wij 

mogen ontvangen als een gunst. Eindelijk zullen we eigenlijk of andenkend 

denken en in het zijn ‘wonen’. Dit zal gebeuren aan de hand van een Kehre, 

waardoor wij opnieuw echt en oorspronkelijk leren te denken. De terugkeer 

betreft niet het verleden, maar wel het hervinden van het wezen. Evident is dit 

echter niet. “Overgeleverde gewoonten en gebruiken, afgesleten gedachten en 

gezegden, voortdurend herhaalde formules die door het voortdurend herhaald 

worden de schijn gekregen hebben vanzelfsprekend te zijn, kunnen een grote 

hindernis zijn voor een echt menselijk bestaan. Ze kunnen ons afhouden van het 

echte menselijke Wesen.’ (42) Heidegger bedoelt hiermee dat de mens steeds al 

binnen een bepaald zijnsverstaan staat – hij is erfgenaam. De kunst is om 

ondanks ingebakken normen en waarden opnieuw verwonderd te raken en een 

openheid voor ‘het geheim’ te creëren. “Het is een eigenaardige en vreemde 

sprong, want het is een sprong naar daar waar wij reeds van de aanvang af 

waren”, zegt IJsseling zelf. (49) 

 

 
Het wezen van de mens en taal 

 
IJsseling gaat vervolgens in op de band tussen het spreken en het wezen van de 

mens. Volgens hem is het vragen naar het wezen van de mens voor Heidegger 

allereerst een vragen naar de taal. “Het vermogen om te spreken is geen 

vaardigheid naast vele andere vaardigheden, maar het maakt de mens tot mens. 

De mens zou eenvoudigweg geen mens zijn zonder taal.” (61) In de taal getuigt 

de mens van zijn bestaan. “De mens is degene die voortdurend zijn eigen 

existentie uitspreekt en dit uitspreken is mede-constitutief voor zijn bestaan.” 

(61) Bovendien is het spreken de plaats waar de dingen kunnen verschijnen. “De 

taal is het huis van het zijn. Het zijn van alles wat is, woont in het woord. De 

mens is niet de schepper van dit huis, maar sprekend bewoont hij de plaats waar 

het zijn aankomen kan.” (63) Deze gedachte wordt sterk gevat in de kracht van 

het woord logos, dat zowel ‘taal’ als ‘zijn’ betekent. “Mens zijn is ek-sisteren of 

met andere woorden: In-der-Welt-sein.” (69) Dat zijn is een geschenk. Er is een 

etymologische verwantschap tussen denken en danken. “De hoogste gave, die 

voor ons nooit ophoudt gave te zijn, is ons eigen Wesen, dat we ontvangen en 



73 

 

waarmee wij zo begiftigd zijn dat we vanuit deze gave eerst diegenen kunnen 

zijn die wij zijn, en waardoor alle andere gaven pas gaven kunnen zijn. Deze 

gave is het denken. Het is medegegeven bij iedere gave. Danken is op de eerste 

plaats danken voor de gave te kunnen denken en te kunnen danken.” (74) 

IJsseling klaagt aan dat de wijsbegeerte van vandaag weinig oog heeft voor deze 

dimensie.  

 

 
Het belang van mythen 

 
Vervolgens gaat IJsseling in op het belang van mythen en riten. Een mythe 

openbaart op dezelfde wijze als de logos dat doet, met andere woorden: het 

andenkende denken vindt erin plaats. De mythe wordt gekenmerkt door een 

bepaalde oertijd die steeds opnieuw wordt herhaald, maar net door die herhaling 

vernieuwt. Daardoor stelt de mythe tegenwoordig. IJsseling geeft het voorbeeld 

van de eucharistie die een dankbaar verhalen is van wat de Heer voor de mens 

gedaan heeft door Zijn lijden. Door dit steeds te herhalen, worden deze 

gebeurtenissen voor de gelovigen opnieuw tastbaar. IJsseling laat zo zien hoe het 

verleden deel van ons wezen uitmaakt. De rekenende en plannende mens zal hier 

het nut niet van inzien. Toch kan er zonder het verleden geen sprake zijn van een 

‘komen’ van een ander Geschick des Seins. Pas door een ander denken zullen wij 

dit dankbaar in ontvangst kunnen nemen.  

 

 
Een ontologische differentie 

 
In zijn artikel “Het zijn en de zijnden” gaat IJsseling verder in op de 

ontologische Differenz. Dit is belangrijk om een juist zijnsverstaan aan te meten. 

Het zijn van het zijnde is namelijk niet zelf een zijnde. Dit is vooral belangrijk in 

de context van de mens of het Dasein. “De mens is; hij is een zijnde. Een zijnde 

kan niet zonder het zijn. De mens is echter een zijnde van een geheel andere aard 

dan alle andere zijnden, omdat hij de denkende of het denken is.” (134) Denken 

en zijn zijn niet identiek. Ook tussen deze twee vindt er een Differenz plaats. 

“Wij stoten hier dus al op twee betekenissen van de ontologische Differenz. 

Beide liggen echter niet buiten elkaar. De Differenz tussen zijnde en zijn is 

misschien pas mogelijk op grond van een meer oorspronkelijke Differenz, 

namelijk tussen denken en zijn.” IJsseling schrijft dat het denken van de 

zogezegde metafysische periode – waar wij toe behoren – aan deze opvatting van 

de Differenz voorbijgaat en dat dit precies de Seinsvergessenheit inhoudt. Samen 

met Heidegger legt hij het verband met het technische denken, dat zowel één van 

de grootste verworvenheden als het uiterste gevaar van het Westen is. Er is nood 

aan een aanbreken van een nieuwe periode die wij niet zomaar kunnen opeisen, 
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maar die ons dient toe toevallen als een genade, die Gnade des Seins. Hiervoor is 

misschien een andere taal nodig dan de onze – het is eerder de taal van de 

dichters. “De mens moet buiten zichzelf treden, zich veruitwendigen om dan ten 

slotte in een groter geheel weer tot zichzelf te komen.” (165) 

 

 
Heidegger begrijpen 

 
Wie het werk van Heidegger kent of toch al eens iets van hem heeft gelezen, 

weet hoe moeilijk het is om zijn taal eigen te maken en ten volle te begrijpen. 

IJsseling slaagde hier naar mijn mening in: Heidegger, Denken en danken – 

geven en zijn leest als een sneltrein. Systematisch bouwt het boek zich op rond 

de grote begrippen van Heidegger en brengt hen met elkaar in verband tot een 

begrijpelijk geheel. IJsseling wikt en weegt zijn woorden om zichzelf als filosoof 

verstaanbaar te maken. Dit is één van zijn grote sterktes. Tegelijkertijd gaat hij 

moeilijke passages uit de filosofie van Heidegger niet uit de weg, omdat hij weet 

hoe cruciaal ook deze zijn om Heidegger goed te begrijpen. IJsseling gaat 

didactisch te werk en schuift schoorvoetend, doch zonder te vervelen, steeds op 

naar een adequater begrip van Heideggers werk. Eénieder die iets over 

Heidegger wil leren vindt in IJsseling dan ook een goede leermeester. Heidegger, 

Denken en danken – geven en zijn is een heldere, maar vooral leesbare 

Nederlandstalige introductie tot de ingewikkelde filosofie van Heidegger .  

  

De tijd, het schrift, het verschil 

Het boek De tijd, het schrift, het verschil kwam tot stand naar aanleiding van één 

van IJsselings laatste publieksvoordrachten op uitnodiging van 

VRB/Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties. Deze lezing kende een 

zodanig succes bij jong en oud, dat Meganck, voorzitter van de vereniging, hem 

aanspoorde om er een boek van te maken. Aanvankelijk stond de filosoof 

sceptisch tegenover dit plan – naar eigen zeggen was hij te oud – maar enkele 

weken later was het manuscript klaar, nog volledig uitgeschreven met de pen. 

Daarom ligt nu een bloemlezing van IJsselings eigen filosofie voor u. De tijd, het 

schrift en het verschil bestaat uit drie delen die de indeling van de titel volgen. 

 

 
De tijd 

 
Eerst en vooral maakt IJsseling een filosofische reflectie over de tijd. Hij staat 

stil bij wat het betekent om tijd te hebben, en vooral bij het feit hoe weinig dat 
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daadwerkelijk gebeurt voor onszelf, maar ook voor de ander. IJsseling 

waarschuwt ons: geen tijd hebben houdt het gevaar in een vlucht te zijn. Maar 

het tegenovergestelde is ook waar. Ook verveling kan een teken van vluchten 

zijn.  

De mens doet alsof de tijd iets is dat men kan bezitten. Tegelijkertijd wordt 

deze hem gegeven en ook ontnomen. IJsseling maakt ons erop attent dat dit in 

wezen hetzelfde gebeuren is. Ook moet altijd alles maar sneller gaan. Tijd 

winnen, is echter een farmakon. We verkrijgen iets, maar verliezen tegelijkertijd. 

Ook lijken wij er vanuit te gaan dat tijd iets is dat kan worden gemeten en dat er 

zoiets als een tijdstip bestaat. Er kan echter nooit van een reëel of natuurlijk uur 

sprake zijn – dat is een kwestie van politiek. De klok is dus iets heel 

dubbelzinnigs: het is iets dat is geïnstalleerd en dat veel macht heeft, zeker in een 

cultuur waarin tellen en meten zo hoog wordt geacht. Tijd kan dan ook 

verschillende functies in zich dragen. IJsseling noemt onder andere die van de 

vader en van de heelmeester. Eveneens schrijft hij een kleine geschiedenis van 

de tijd. Men kan de tijd lineair opvatten – dan heeft zij een begin- en eindpunt –, 

maar men kan er ook een circulaire opvatting op na houden – dan begrijpt men 

haar analoog aan de natuur. Waar het werkelijk op aan komt, is de kairos of het 

geschikte moment. Uit dit begrip blijkt dat tijd geenszins homogeen is: men 

moet de gelegenheid grijpen wanneer ze zich voordoet. Het enige waar we 

trouwens echt zeker van zijn, is dat er aan het einde van de tijd, meer bepaald 

onze tijd, de dood ligt. “De oude Grieken spraken in dit verband van Moira, het 

de mens toebedeelde deel van het leven, de lotsbeschikking. Het leven werd 

begrepen als een draad die gesponnen werd bij de geboorte en afgeknipt bij de 

dood.” (41) De Moirai worden bij Hesiodos vereenzelvigd met de 

schikgodinnen, Klotho, Lachesis en Atropos. Deze spinnen de zogezegde 

levensdraad en knippen die ook weer af. IJsseling wijst op het grote verschil met 

de hedendaagse tijd. Tegenwoordig worden de woorden ‘lot’ en 

‘lotsbeschikking’ niet zo gauw meer in de mond genomen, maar spreekt men 

eerder van DNA, het genetische materiaal,… dat verantwoordelijk is voor het 

leven van de mens. Toch kunnen we niet ontkennen dat er iets ongrijpbaars aan 

het lot is. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld gezond en anderen niet. Het lot is 

in die zin problematisch en vooral niet volledig tot de biogenetica te reduceren.  

Tijd kan ook verbonden worden met ruimte. Omgaan met ruimte wordt 

grotendeels vanuit onze lichamelijkheid en vanuit het gevoel dat we zelf het 

centrum van de wereld zijn, bepaald. Net zoals tijd is ruimte niet neutraal. “Er 

zijn heilige plaatsen en profane.” (46) De samenhang tussen tijd en ruimte wordt 

binnen de filosofie als en ontologisch probleem beschouwd. Plato spreekt 

bijvoorbeeld over chora, wat een soort van ‘receptakel’ zou zijn. Heidegger 

interpreteert chora als ‘iets wat openstaat voor iets en aanwezigheid mogelijk 

maakt.’ (47) Hoe dan ook, elk spreken en schrijven veronderstelt de 

mogelijkheid tot een plaatshebben. Dat brengt IJsseling bij het schrift. 
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Het schrift 

 
Ook hier schrijft IJsseling een kleine geschiedenis. Hij vat samen: “Zoals de 

mens zijn naaktheid gedeeltelijk bedekt en daarmee zijn seksualiteit een 

symbolische betekenis geeft, zo worden in het spreken en schrijven betekenissen 

gesticht door te onthullen en te verhullen.” (57) Het boek is voor IJsseling een 

geschenk van de goden, maar tevens een farmakon – uiteindelijk zorgt het ervoor 

dat we onze geest niet meer trainen en dat we van onszelf en de wereld 

vervreemd geraken. Het schrift maakt sporen: er blijft altijd iets. Bovendien 

heeft een spoor de dimensie van een verleden en een toekomst. “Schrijven kan 

dan ook een poging zijn om aan de vergetelheid en de vergankelijkheid te 

ontkomen, een overwinning op de dood.” (64) Maar ook het schrijven is altijd 

iets problematisch. Alle letters, woorden, zinnen,… zijn in zekere zin reeds 

vooraf gegeven. “De taal is dan ook samen met het leven het grootste geschenk 

dat wij gekregen hebben.” (69)  IJsseling spreekt over de verhalen in ons leven 

en over de rol die ze in ons bestaan spelen.  

Vervolgens neemt hij een tekst vanop afstand onder de loep. Elke tekst 

vertoont veel wit – zowel in de marge als tussen de regels. Dit wit is niet zonder 

betekenis, maar is net mee bepalend voor de betekenis. Er wordt altijd meer 

gezegd dan de tekst in de eerste plaats doet uitschijnen. IJsseling spreekt van een 

context, zowel een linguïstische als een reële. Teksten zijn altijd ingebed in een 

geheel van andere teksten en alle teksten verwijzen naar deze andere teksten. 

Daar men altijd leest vanuit een andere context, is een tekst ook nooit helemaal 

hetzelfde. Deze gedachte ontleent IJsseling aan Derrida: “Het is in en door dit 

spel van identiteit (dezelfde tekst) en differentie (verschil) dat betekenissen 

kunnen bestaan en nieuwe betekenissen worden geproduceerd.” (73) Met andere 

woorden, altijd en overal is er sprake van beweging.  

Tot slot is er ook een belangrijk verband tussen het schrift en de filosofie. 

Zo is de overgang van een orale naar een schriftelijke cultuur een ware revolutie 

geweest. De mens is van luisteraar tot lezer getransformeerd. “Filosofische 

vragen stellen is het onderbreken van het verhaal. Het onderbreken van het 

verhaal veronderstelt dat de betovering die uitgaat van het vertellen, is gebroken. 

Dat werd in Griekenland mogelijk toen de verhalen tekst geworden waren, 

opgeschreven. De sofisten vroegen naar de wijze waarop de verhalen 

functioneerden in de opvoeding en de cultuur en maakten de betovering die 

uitging van de woorden tot thema van reflectie” (78-79) Het opschrijven werd 

met andere woorden tot een wijsgerig probleem gemaakt. Bovendien is er in de 

westerse filosofie een traditie die de werkelijkheid als tekst beschouwt.  
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Het verschil  

 
Tot slot staat IJsseling stil bij het verschil. IJsseling begint van de vaststelling dat 

de traditionele metafysica door en een verheerlijking van het eenheidsdenken 

wordt getekend. “Vanaf het begin van de filosofie wordt er uitgegaan van één 

universum, één wereld, één mensheid, één wereldgeschiedenis, één rede, één 

ware wetenschap, die wil komen tot universeel geldende uitspraken, één ware 

religie, die sinds een decreet van keizer Constantijn de christelijke zou zijn, en 

natuurlijk ook één God, het monotheïsme.” (117) Toch worden we voortdurend 

geconfronteerd met een onherleidbare veelheid. Dat betreft ook het zelf: wij 

ontlenen onze identiteit aan de situatie waarin we verkeren en deze laatste is 

telkens anders. Voor IJsseling biedt het polytheïsme dan ook een uitweg. 

Wanneer we onze aandacht richten op het verschil, zien we dat juist daar 

betekenis ontstaat. “Woorden kunnen slechts iets betekenen omdat ze van elkaar 

verschillen. Kleuren en geluiden, geuren en gevoelens in al hun nuances kunnen 

slechts waargenomen worden op grond van hun gedifferentieerd zijn. Het 

wonder van alle wonderen dat er überhaupt iets is, is onder andere mogelijk op 

grond van het verschil, de differentie” (130) Zonder het verschil zou alles altijd 

hetzelfde zijn. 

 

 
Een nieuw perspectief 

 
Wie IJsseling heeft gekend, op welke manier dan ook, zal bij het lezen van De 

tijd, het schrift, het verschil vaststellen hoe zeer zijn persoonlijkheid in dit boek 

naar voren komt. IJsseling schrijft over onderwerpen die hem na aan het hart 

liggen, en dat maakt hem in zijn essays zeer aanwezig, hoewel niet opdringerig – 

zo was hij niet. De uitgeverij noemt dit boek een filosofisch testament – ik zou 

daaraan toevoegen dat het eveneens een existentiële uitnodiging is. IJsseling 

schrijft immers over heel herkenbare dingen, zaken die we allemaal wel eens 

opmerken, maar hij slaagt erin ze ook daadwerkelijk onder woorden te brengen. 

Met zijn schrijven zet hij de lezer aan bepaalde evidenties tussen haakjes te 

zetten en voor een andere vorm van denken open te staan. De mens wordt 

vandaag de dag meer dan ooit met veelheid geconfronteerd. Vaak schuilt daarin 

ook een opdracht, namelijk om te kiezen. IJsseling laat zien hoe men 

tegelijkertijd voor heel uiteenlopende zaken kan kiezen zonder daarmee aan 

identiteit te verliezen. Integendeel: kiezen voor een polytheïstisch wereldbeeld 

zoals hij het opvat, is juist een actieve manier van zingeving en (her)betovering.  

Meer dan ooit maken IJsselings boeken duidelijk wat het belang van betekenis is 

in ons leven en ook hoe wij deze vanuit ons diepste wezen mede kunnen 

stichten. De boeken van IJsseling richten zich dan ook tot eenieder die zijn leven 

op persoonlijke wijze meer diepgang wil geven.  
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Recensies 
 

EEN DENKEND RIET 

 

Ludo Abicht, Democratieën sterven liggend. Kritiek van de tactische rede. 

Antwerpen, Houtekiet, 2014, 214 pp., ISBN 9789089242839, 18.95 € 

 

 
In het inmiddels klassiek geworden essay On liberty (1859), dat handelt over 

zogeheten positieve en negatieve vrijheden, heeft John Stuart Mill de menselijke 

natuur afgespiegeld aan een boom, “die naar alle kanten moet kunnen uitgroeien 

en zich moet kunnen ontplooien in overeenstemming met de innerlijke krachten 

die er een levend geheel van maken”. Uit de opmaak van het voorliggende boek 

blijkt dat de auteur het democratische project als illustratie beschouwt van een 

dergelijke boom die men nooit tot staan brengt, maar die altijd ofwel bloeit, 

ofwel sterft. Met zijn meest recente boek, dat Democratieën sterven liggend heet, 

heeft Ludo Abicht Mills ogenschijnlijk naïef aandoende waarheid op een 

voortreffelijke wijze en met een aan literatuur grenzende luister geïllustreerd. 

Wat in 2001 begon met het boek Intelligente emotie, wordt met dit laatste werk 

afgesloten. Hiertussen schreef de auteur De Verlichting vandaag (2007), De haan 

van Asklepios (2010) en Gewoon volk eerst (2012). Democratieën sterven 

liggend vormt het sluitstuk van deze cyclus. 

Op chirurgische wijze gaat Abicht het concept “democratie” te lijf. Hij 

denkt daar over na in tien hoofdstukken, waarbij hij zich laat leiden door de 

welbekende vraagstelling van Kant (Vandaar de ondertitel: Kritiek van de 

tactische rede): Wat kunnen we weten? – Wat mogen we hopen? –  Wat kunnen 

we doen? Abicht zou Abicht niet zijn zonder daar ook een historisch perspectief 

aan te koppelen, en hierdoor de Bertrand Russell van de Lage Landen te worden 

(cf. History of Western Philosophy).  

Abicht kent zijn klassieken en heeft hen naar waarde beoordeeld. De 

actuele thema’s die hij daar moeiteloos mee in verband brengt, gebruikt hij 

handig als gerieflijke kapstokken om een eigen maatschappelijk discours aan op 

te hangen. Dat discours houdt een zeker midden tussen de ‘hoop’ om een 

rationeel fundament te vinden om een geloofwaardig en realistisch democratisch 

wereldbeeld- en project rond op te bouwen enerzijds, en de ‘vrees’ voor de 

verleidingskracht van het totalitaire model anderzijds. Het is een bekommernis 

die het werk van Abicht tekent en die minstens teruggaat tot Gewoon volk eerst 

(2012), waarvan de toonzetting angstvallig veel gemeen heeft met Erich Fromms 
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De angst voor vrijheid (1952). (Overigens: wordt dat vandaag nog gelezen?) 

Gewoon volk eerst verwonderde zich om de nutsvraag van een duurzaam 

democratisch project. Gegeven de toenmalige politiek actualiteit, gaande van 

Occupybewegingen allerhande, de Spaanse Indignados en de Arabische Lente, 

stelde dit boek toch een zekere ‘democratiemoeheid’ vast. Zulke toenemende 

politieke apathie vormde, zo stelde de auteur toen, een reële bedreiging voor de 

overlevingskansen van een gedegen democratisch project. Toch is niets minder 

waar, zo blijkt. Politiek absenteïsme, kiezersverzuim en -verloop zijn precies die 

thema’s die David Van Reybrouck, die er de term ‘democratisch 

vermoeidheidssyndroom’ mee in verband bracht, later in het polemische Tegen 

verkiezingen (2012) nadrukkelijker aan de orde zou stellen. Dit alles 

veruiterlijkte zich in een voor het ruimere publiek toegankelijke G1000 

Burgertop. (Een actuele uitwerper hiervan: in welke mate is cultuurminister 

Gatz’ Burgerkabinet hier een verderzetting van?) 

Ook in de sociale wetenschappen is het sedert het einde van de twintigste 

eeuw een voornaam en regelmatig terugkerend thema; zo plaatste Mark 

Elchardus het schijnbare onvermogen onder brede lagen van de bevolking om 

gehoor te geven aan elke oproep om zich achter gemeenschappelijke waarden en 

doelen te scharen reeds tegenover een door de markt beheerst en in wezen 

utilitair burgerschapsideaal in zijn essaybundel Op de ruïnes van de waarheid 

(1994). Abicht geeft hier dus indirect antwoord op. En zoals het een filosoof 

betaamt, doet hij dat met een vraag. Want wat houdt burgerschap in een 

democratische samenleving juist in, en hoe manifesteert zich dat ‘in concreto’? 

Wederom: pertinente vragen van een begaafd denker. Deze analyse past binnen 

een breder maatschappelijk discours over vrijheden dat reeds teruggaat tot de 

antieke oudheid en culmineert onder impuls van het Verlichtingsdenken. Bij 

Abicht loert, zoals dat toen ook nadrukkelijk het geval was, altijd een religieuze 

dimensie als recurrent thema achter de hoek. Wat daar toen maatschappijkritisch 

uitgeschreven werd, is tot op vandaag nog steeds de basis van ons politieke 

democratische bestel. Desalniettemin, en mede onder impuls van het twintigste-

eeuwse totalitarisme, verdween dit nagenoeg uit beeld en maakte plaats voor een 

minder fraai (en benepen) liberaal discours dat de legitimiteit van een dergelijk 

maatschappelijk discours ontkent, dat een valse neutraliteit lijkt te eisen, en dat 

in hoofdzaak de klemtoon legt op de primauteit van ‘individuele’ rechten en 

vrijheden. Onder andere Hans Achterhuis heeft het hierover in zijn geprezen 

boek De utopie van de vrije markt (2010).  

We hebben het licht van de antieken echter nodig, zo luidt de kern van 

Abichts betoog, en we moeten ons wapenen tegen diegenen die het willen doven. 

Zulks kan ontstaan vanuit een naïef en onbeholpen maar misbegrepen verlangen 

om de burger alle mogelijke moeite te besparen, dan wel vanuit een politieke 

cultuur die de verworvenheden van een kritische Verlichtingscultuur ontkent en 

er weinig onschuldige en nauwelijks verhulde intenties op nahoudt. En daar gaat 
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het juist om. Een zekere verwondering alsook een kritisch, bevragend 

burgerschap, waarvan de kiemen teruggaan tot de prille jeugd en opleidingen. 

Hiermee knoopt Abicht aan bij de essentiële bekommernissen die de 

Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum recent opnieuw op de agenda plaatste in 

Niet voor de winst (2010) en Politieke emoties (2013). Voor Nussbaum is de 

inzet van het onderwijs de positieve vrijheid: een individueel vermogen om zelf 

vorm te geven aan zijn bestaan, dat ontspruit aan – en zich vervolgens 

manifesteert in – een bredere maatschappelijke context. Daarom staat dit voor 

Abicht ook centraal, met aandacht voor zowel onze rationele als irrationele 

vermogens.  

En toch. Naast het verzaken aan democratische rechten en plichten en de 

verleiding van het liberale kamp enerzijds, en het opgaan in het conformisme 

van een zichzelf niet in vraag stellende groepsverbondenheid anderzijds, blijkt er 

nog een derde mogelijkheid te zijn om aan het knellende schoentje te 

ontsnappen. Die ‘derde’ weg houdt verband met elementen van zorgzaamheid, 

respect voor de medemens, inzichtelijkheid, menselijke waardigheid, autonomie 

en emancipatie. Ontplooiing van het geheel is sine qua non voor de ontplooiing 

van het individu en vice versa. Het recht doen aan zowel het publieke als het 

private leven, en de innige verwantschap tussen beiden, is een moeizame opgave 

die op heden enkel nog het duistere Amerikaanse communitarisme (Amitai 

Etzioni, Michael Sandel, Michael Walzer) en cultuurpessimisten (Alasdair 

MacIntyre) gestand lijken te willen doen, hoewel het ook wortel schiet in het 

denken van sociaal-democratische filosofen als Charles Taylor en Richard Rorty. 

In het Nederlandse taalgebied mag Abicht, tezamen met Ad Verbrugge (Tijd van 

onbehagen), een unieke plaats claimen.  

Aan het eind van deze bijzonder fraaie bundeling essays treft men de 

volgende woorden aan, waarmee Abicht de diepmenselijke kern van zijn bewust 

breekbare betoog op een kordate wijze brengt: Indien we tijdig beseffen dat onze 

democratie niets anders is dan een menselijke constructie die de voorwaarden 

schept voor de groei en de ontwikkeling van allen kunnen we misschien 

realistisch en zonder illusies aan een nieuw elan ervan beginnen. In deze term 

“misschien” zitten zowel de twijfel als de omzichtigheid, maar ook de hoop. 

Centraal in het boek van Abicht staat een individuele vrijheid waarbij 

ontplooiingskansen steeds teruggevoerd worden op een bredere 

maatschappelijke achtergrond; een voortdurende wisselwerking tussen het 

allerindividueelste verlangen naar ‘geluk’ en erkenning aan de ene kant, en het 

project van een min of meer geslaagd democratisch denken aan de andere kant. 

Met deze bijzonder toegankelijke bundel heeft Ludo Abicht inzichtelijk gemaakt 

dat de mens als ‘denkend riet’ niet buiten ons kan bestaan. 

 
Maarten COLETTE & Jurgen MASURE (Brussel) 
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MYSTIEK EN FILOSOFIE 

 

Gerard Visser, Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het stroomgebied 

van beleving en gelatenheid. Amsterdam, Sjibbolet, 2011, 203 pp., ISBN 

9789491110092, 20.95 € 

 

 

‘De zorg voor de ziel’ is geen nieuwe bekommernis, ook niet als we deze zorg 

opvatten als haaks staand op de ‘zorg voor het lichaam’. Of nu veel mensen bij 

deze tegenstelling blijven stilstaan, kunnen we moeilijk geloven als we door de 

drukke winkelstraten van onze grote Europese steden wandelen of in de op 

glanzend papier uitgegeven magazines bladeren. Socrates, aan wie we de 

formulering van die tegenstelling toeschrijven, zou vandaag ontzettend veel werk 

hebben met het interpelleren van de talloze mensen die de even talloze Body 

Shops, de Beauty Farms en de Power Training-centra opzoeken om hun 

vergankelijkheid te ontlopen. We weten dat zo’n misleiden van de jeugd tot 

Socrates’ terdoodveroordeling heeft geleid. De lastpost die nu met zulke 

socratische vermaningen in de saunabaden zou verschijnen zou men geen 

gifbeker doen drinken – het drinken van zoiets doen vandaag vooral mensen die 

lijden aan de gedachte dat ze zullen aftakelen en dat niet willen – maar hij zou 

bespot worden, misschien wel een klap om de oren krijgen. Een zelfde lot zou 

Gerard Visser, auteur van deze bundel essays over spiritualiteit, te beurt vallen 

als hij op die heidense plekken zou afkomen met de vraag waarmee hij zijn boek 

begint: “Waartoe zijn wij op aarde?” (9) een vraag die hij bekrachtigt met nog 

een andere die wellicht al even irritant klinkt: “Zullen we niet ook het geheim 

van de ziel moeten leren blijven koesteren?” (29) 

 

Wie komt nu nog met het ‘geheim van de ziel’ voor de dag, althans in tijden 

waarin we woorden als ‘geheim’ automatisch omzetten in de noties ‘onbekend’ 

en ‘onbewust’ en ‘ziel’ in ‘psyche’, organisch vervat in ‘psychische 

mechanismen’? Gerard Vissers vragen hebben een perspectief: een religiositeit 

waarin spiritualiteit of een geestelijk leven wordt uitgekristaliseerd. De auteur 

maakt nog een ander belangrijk onderscheid: doelmatigheid en zin. De zorg voor 

de doelmatigheid, het nut of het rendement van onze inspanningen en 

investeringen schijnt het vandaag wel te halen op de vraag naar zin, omdat deze 

laatste vraag niet ondubbelzinnig te beantwoorden valt, terwijl wij juist zo sterk 

hammeren op klaar en duidelijke antwoorden – dat is eerder een illusie dan een 

inzicht, zo suggereert Visser. We luisteren daarentegen naar een belangrijke 

aanwijzing als we beseffen “dat wij de zin van het leven niet moeten zoeken in 

het leren manipuleren van de beleving, maar in het leren loslaten van alle 
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effectbejag” (43-44). Ingaand tegen de activistische (en eigenlijk gewelddadige) 

trend die onze moderne maatschappij schijnt te domineren, zoals (de hier niet 

geciteerde) Cornelis Verhoeven al zo vaak heeft betoogd, situeert Visser de zin 

van het leven in de kans “dat wij ons leren verlaten op het onuitputtelijke dat ons 

laat leven” (44). Daarvoor is een bezinning op de gang van het leven nodig die 

tegelijk aanvaarding en verzoening beoogt en weet uit te stijgen uit het 

ressentiment. De moeilijkheid hierbij is dan dat verzoening nooit is af te 

dwingen (49) en dus ook niet pedagogisch of politiek te programmeren. Als 

religieuze categorie ‘gedenken’ we de verzoening in ceremonieën en rituelen als 

ze, voorbij het louter formele, tegelijk beantwoordt aan een gezuiverde innerlijke 

instemming (50, 55, 57). 

 

Aan de hand van een mooi hoofdstuk gewijd aan Otto Duintjer, emeritus 

hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam, exploreert Visser verdere 

oriëntaties op weg naar aanvaarding, verzoening en zin met een toelichting van 

Heideggers zijnsvraag. Zij “draait uiteindelijk om het raadsel van de plaats”: het 

is “pas de openheid of de speelruimte van een plaats (...) die het zijnde laat zijn. 

‘Dasein’ is (...) een plaats bieden aan het zijn” (74). Dit is wellicht de beste 

beschrijving voor ‘subject’ en ‘subjectiviteit’: de ruimte van de 

aanspreekbaarheid, de ruimte waarin we niet alleen door de wereld worden 

aangesproken, maar waarin we ook zelf de wereld aanspreken. We bewegen ons 

tussen zowel een passieve als een actieve pool om onze taken in de wereld op te 

nemen, maar ook om naar de wereld te luisteren. Dit gaat niet zonder gelatenheid 

– Meister Eckhart is nu Vissers gids om hieraan een concrete invulling te geven. 

Hij lijkt hier, in deze bundel van reeds eerder gepubliceerde essays, voor een 

tegengewicht te zorgen voor de kennelijk onvermijdelijke inspiratiebron die 

Nietzsche voor Gerard Visser blijkt te zijn. We hebben de auteur trouwens leren 

kennen tijdens de lectuur van een lijvige nauwgezette studie, Nietzsche & 

Heidegger. Een confrontatie (Nijmegen, SUN, 1989, hier destijds gerecenseerd: 

UvM 6 – 4, zomer 1990, 279-283). 

 

Nu zijn het geenszins uitsluitend denkers die ons dienen te begeleiden bij de 

gang van het leven die, als hij ook een bezinnende wandeling rond de tempel 

(con-templare) is, uiteindelijk een ruimtereis blijft. Niet minder dan filosofen 

zijn kunstenaars daar toe in staat. Gerard Visser vindt inspiratie in de 

schilderkunst: het gaat in de eerste plaats om Paul Cézanne, onder meer door de 

ogen van de andere Franse schilder Jean Bazaine (tevens essayist), die op een 

unieke manier het Andere van de kosmisch-religieuze ruimte-ervaring heeft 

gereveleerd. “Cézannes beeldruimte is een resonantieruimte, een ruimte in staat 

om een echo op te vangen van het intacte, de intense onderlinge afstemming in 

de manifestatie van de werkelijkheid. Terwijl de ruimte van de perspectief een 

rationeel ontwerp is, van een vluchtpunt dat de dingen vast omlijnt, ontvouwt 
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deze resonantieruimte zich vanuit een leegte die elke horizon omvangt, zoals de 

spectrale kleuren zich losmaken uit het wit van het licht” (182). Hier komt 

Gerard Visser in de buurt van Henri Maldiney, de Franse, nu honderdjarige 

Nestor van de fenomenologie, in wie hij een uitdagende geestesgenoot zou 

kunnen herkennen. 

 

Tenslotte nog een sceptische vraag. Tot twee maal toe citeert Visser het 

beroemde zinnetje van Heidegger, gepubliceerd in het Spiegel-Gespräch: “Nur 

noch ein Gott kan uns retten” (62, 75), als er sprake kan zijn van een goddelijke 

redding. Kunnen we hier Heidegger wel recht doen? Voor de Duitse denker 

redden we onszelf niet uit de crisis, uit onze (al te) bedenkelijke tijd die zich 

door de techniek laat overheersen. Nu zegt Heidegger, ‘Alleen nog een god... 

etc.” Heeft Heidegger het ooit werkelijk gemeend dat ‘ein Gott’ ons kan redden? 

Of roept hij – ironisch – ‘ein Gott’ op om te zeggen dat we niet te redden zijn? 

Een god als godot? 

         

  Jacques DE VISSCHER (Sint-Denijs-Westrem)        
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VARIATIES OP PROFANATIE 

 
Giorgio Agamben, Profanaties, vert. d. de Boer Y. Amsterdam, Boom, 2015, 112 

pp., ISBN 9789089534538, 14.90 € 

 

 

Bepaalde muziekstukken zijn variaties op eenzelfde thema. Zo vormt Bachs Vom 

Himmel hoch da komm’ ich her een reeks van vijf variaties op een hymne van 

Maarten Luther. Agambens boek Profanaties kan ook gelezen worden als 

variaties op één vraag: hoe gaan we om met wat ons in het leven niet toebehoort? 

Volgens Agamben is het subject fundamenteel gespleten en moeten wij een 

manier vinden om vredig met het onpersoonlijke in ons leven om te gaan. In 

Profanaties onderzoekt hij dit thema in diverse fenomenen, zoals het 

spiegelbeeld, fotografie, auteurschap, enzovoort.  

 Het paradigma van de scheiding vindt Agamben in de religie, namelijk 

in de manier waarop de heiliging een voorwerp scheidt van zijn menselijk 

gebruik. Een vaas dient om bloemen in te bewaren, maar een heilige vaas is een 

voorwerp van verering, ontdaan van enig aards gebruik. Deze scheiding heeft 

echter implicaties buiten de religie. De mens en zijn artefacten zijn tot ontelbaar 

veel zaken in staat, maar sociale en juridische normen leggen specifieke functies 

op aan de dingen. Een doos dient om spullen in te bewaren, taal dient informatie 

mee te delen en de mens is bovenal een rationeel dier. Af en toe worden wij 

echter geconfronteerd met het onpersoonlijke, wat niet ondergeschikt kan 

worden aan een specifieke functie. Zo kan een foto een onbeduidende geste van 

een ondertussen lang vergeten individu een evocatieve kracht geven die elke 

functionaliteit overstijgt. Het gelaat van de gefotografeerde toont dat hij meer 

was dan wat wij nu nog van hem weten. 

Het kapitalisme drijft de scheidingsoperatie ten top. Het eigent zich het 

onpersoonlijke zelf toe. De potentialiteit van de gefotografeerde, die elke 

functionaliteit oversteeg, vindt haar keerzijde in de pornografie, waar het gelaat 

van de pornoactrice een blank canvas is voor eender wat de klant wil zien. Waar 

vroegere critici het kapitalisme verweten het menselijke gelaat ondergeschikt te 

stellen aan een specifieke functie, zoals het verkopen van producten via 

reclames, daar ziet Agamben dat het kapitalisme is geëvolueerd. Net door het 

gelaat, en bij uitbreiding alle koopwaar, te ontdoen van een specifieke functie, 

laat het kapitaal de consument vrij om zelf de functie van de koopwaar te 

bepalen. 
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Ondanks deze nefaste ontwikkelingen pleit Agamben niet voor een 

terugkeer naar een meer oorspronkelijke realiteit die aan de gespletenheid zou 

voorafgaan. Van zodra het leven zich inschrijft in collectieve activiteiten, moet 

het zich onderwerpen aan apparaten die het scheiden van zijn oorsprong. Er is 

altijd iets onpersoonlijks aan het leven.  

In plaats van een vereniging van het gespletene te zoeken, beschrijft 

Agamben de mogelijkheid tot profanatie, het teruggegeven van het heilige aan de 

mens voor gemeenschappelijk gebruik. Door de dingen van hun functie te 

ontdoen, openen zich wegen voor een nieuw gebruik. Spelende kinderen, 

bijvoorbeeld, behandelen de wereld niet als een verzameling objecten met vooraf 

vastgestelde rollen, maar veranderen voorwerpen in speelgoed. Wat vooraf een 

doos was om zaken in op te bergen, is plots een helm of een huis geworden. De 

scheiding tussen de potentialiteit en de functie van de dingen moet niet zozeer 

worden vernietigd, maar veronachtzaamd. Zelfs de kapitalistische functie om 

elke functie te herroepen, kan geprofaneerd worden, hoewel Agamben daar een 

voorbeeld schuldig blijft.  

Profanaties is een van Agambens meest poëtische boeken. Bijgevolg is het 

niet enkel een intellectueel, maar ook een literaire bron van inspiratie. Bovendien 

is het thema van het boek ook de centrale probleemstelling van heel Agambens 

filosofie. De relatie tot het onpersoonlijke en de profanatie van het heilige 

vormen immers de kern van zijn bekendere Homo Sacer-project. Het nadeel van 

de evocatieve schrijfstijl is dat niet altijd duidelijk is wat Agamben bedoelt en 

hoe zijn categorieën toepasbaar zijn op andere fenomenen. Dat probleem kan 

echter verholpen worden door de verschillende essays tezamen en naast elkaar te 

lezen. Aangezien ze variaties op hetzelfde thema zijn, kunnen ze elkaar 

verhelderen.  

De vertaling en commentaren van Ype de Boer zijn prijzenswaardig. Zijn 

nawoord vormt een uitstekende inleiding in het denken van Agamben en legt de 

band met het ruimere project van de Homo Sacer-reeks. De Boer beargumenteert 

ook zijn vertalingen voor Agambens kernbegrippen, hoewel er over sommige 

daarvan te discussiëren valt (bijvoorbeeld essere qualunque door ‘willekeurig 

zijn’). Ook de toegevoegde eindnoten dragen bij tot een beter verstaan van de 

tekst en verwijzen de geïnteresseerde lezer door naar andere teksten voor verdere 

uitwerking. Af en toe sluipen er hier echter redactionele fouten in, zoals de 

verwijzing naar Walter Benjamins Über das Gewalt in plaats van Kritik zur 

Gewalt (111n23). Deze enkele ‘valse noten’ doen echter niets af aan de Boers 

uitstekende academisch werk en vertalingsarbeid. 

 

Tim CHRISTIAENS (Leuven) 
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PLUNDERAARS 

 
Anders Rydell, De plunderaars. De nazi-obsessie met kunst, 

Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 2015, 400 pp., ISBN 

9789045027814, 24.99 € 

 

 

The Monuments Men van George Clooney kon in 2014 geen 

Oscarnominaties in de wacht slepen en kreeg weinig lof van de recensenten. De 

film had wel de verdienste dat hij het probleem van de kunstroof door de nazi’s 

in de publieke belangstelling bracht. Enkele maanden voordien had de Zweedse 

journalist en hoofdredacteur van het kunsttijdschrift Konstnären Anders Rydell 

Plundrarna. Hur nazisterna stal Europas konstkatter gepubliceerd. Het boek 

kende een enorm succes. Het werd genomineerd voor de prestigieuze 

Augustprijs en meermaals vertaald, nu ook in het Nederlands. 

De titel De plunderaars vat niet de hele inhoud. Robert Starke voorzag zijn 

vertaling van een adequater ondertitel: De nazi-obsessie met kunst. De auteur laat 

immers uitgebreid en diepgaand zien hoe de kunstroof kadert binnen de 

nationaalsocialistische kunstpolitiek en ideologie. Meer nog, de nazi’s zagen de 

politiek zelf als kunst, als de ultieme kunst. Hitler beschouwde zichzelf als de 

architect en hoofdconservator van het Derde Rijk. Zoals God Adam geboetseerd 

had in de Tuin van Eden, zo was de Führer de schepper van de nieuwe mens. De 

Duitse cultuur, gebaseerd op het besef van samenhorigheid naar binnen en 

superioriteit naar buiten, zou het kosmopolitisme, materialisme en 

individualisme bekampen en verslaan. In zijn toespraak op de partijdagen van 

september 1937 riep Hitler: ‘Deze staat moet niet een macht zijn zonder cultuur 

en geen kracht zonder schoonheid. Want ook de bewapening van een volk is 

moreel alleen gerechtvaardigd als die schild en zwaard is van een hogere missie. 

Wij streven daarom niet naar het brute geweld van Dzjengis Khan, maar naar een 

rijk van kracht in de vorm van een sterke, sociale en beschermde gemeenschap 

als drager en hoeder van een hogere cultuur.’ (322) De nationaalsocialistische 

manifestaties, fakkeloptochten, sportevenementen en massabijeenkomsten waren 

tot politiek verheven theater, zo betogen Arne Ruth en Ingemar Karlsson in De 

maatschappij als theater, de studie waarnaar Rydell herhaaldelijk verwijst. 

Walter Benjamin sprak van ‘de esthetisering van de politiek’. Hitlers minister 

van Volksvoorlichting en Propaganda Joseph Goebbels omschreef in een 

toespraak van 1933 de politiek als de ‘hoogste en meest omvattende kunst’. Hij 

legde uitdrukkelijk de link tussen kunstpolitiek en rassenideologie. ‘Wij, die de 
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moderne Duitse politiek vormgeven, voelen ons kunstenaars aangezien de taak 

van de kunst en de kunstenaar is vorm te geven, het zieke uit de weg te ruimen 

en volop baan te geven aan het gezonde.’ (32) 

Vaak denkt men dat het nazisme een perfect geoliede machinerie hanteerde, 

een eenvormig top-downbeleid. Dat was echter geenszins het geval. Hitler gaf 

meestal geen duidelijke bevelen. Zijn ondergeschikten moesten grotendeels 

raden en zo ‘de Führer tegemoet werken’. De nazi’s hadden ook geen monoliet 

machtsapparaat. Er waren allerlei spanningen tussen diverse instellingen en 

zeker tussen individuen. Er bestond een vleugel binnen de NSDAP, indirect 

vertegenwoordigd door Goebbels, die het expressionisme wilde verheffen tot 

staatskunst, te vergelijken met de goede betrekkingen in Italië tussen het 

futurisme en het fascisme. De völkische strekking daartegenover werd 

aangevoerd door Alfred Rosenberg. Deze vluchteling uit Talinn stelde in 

Völkische Beobachter, de partijkrant van de NSDAP, dat de bolsjewistische 

revolutie in de Sowjet-Unie in feite een Joodse machtsovername was. In zijn 

boek Mythos des 20. Jahrhunderts uit 1930 verbond hij een rechts-conservatieve 

cultuurvisie met racistische opvattingen. Hij trok fel van leer tegen de kleurrijke 

cultuur van Weimar, vooral tegen ‘het wangedrocht expressionisme genaamd’, 

dat zonder ware scheppingskracht noch innerlijk houvast ‘primitieve kunst ging 

verslinden’. Veel ideeën  ontleende hij aan 19e-eeuwse rassenideologen als 

Houston Stewart Chamberlain. In Die Grundlagen des neunzehnten 

Jahrhunderts betoogde deze onder meer dat de Renaissance het werk van de 

Noord-Italiaanse Germaanse adel was, die zich daarna vermengd had met andere 

rassen en zo gedegenereerd was geraakt. Hitler noemde Rosenberg ‘de starre 

Balt die vreselijk ingewikkeld denkt’, maar verdedigde hem uit tactische 

overwegingen tegen geslepen carrièristen als Goebbels. In 1936 moest de 

‘moderne’ strekking Goebbels het onderspit delven tegen de völkische strekking 

Rosenberg. 

Anders Rydell schrijft vijftien losse hoofdstukjes, maar de grote 

krachtlijnen van de nationaalsocialistische cultuurpolitiek laten zich daaruit 

afleiden. (i) De nazi’s wilden allereerst nieuwe kunst scheppen. Bij de opening 

van het Haus der deutschen Kunst in München schreef de Kölnische 

Volkszeitung: ‘Overal komt een zucht van schoonheid tegemoet. Gezonde, frisse 

en optimistische kunstenaars tonen hun veelzijdige, persoonlijke werk. Een 

nieuw kunsttijdperk is aangebroken.’ Hitler had Rembrandt als Erzieher van 

Julius Langbehn gelezen, een racistisch aftreksel van Nietzsches opvattingen 

over de tragedie. Rembrandt hoorde volgens Langbehn geestelijk bij Duitsland. 

Hij was een oorspronkelijk kunstenaar, hij zag de mythe. Langbehn wilde van de 

Duitsers ware kunstenaars te maken. Hij contrasteerde de kunstzinnige blik aan 

die van de moderne machinemens, instinct aan verstand, vaderlandsliefde aan 

individualisme, en de Heimatgeist die een directe band heeft met de aarde, aan 

de artificiële en ontwortelde kosmopoliet, waar de Jood model voor staat. De 
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kunstenaars, ‘die trouw gebleven zijn aan de aarde waaruit zij geschapen zijn’, 

moesten voorop gaan in de transformatie van het Duitse volk. In de praktijk 

echter vielen de ‘godbegenadigde’ nazi-kunstenaars vooral terug op burgerlijk 

realisme, romantische landschappen en neoclassicisme. ‘De architecten speelden 

onbekommerd leentjebuur bij allerlei gebouwen en stijlen van vroeger die 

allemaal als kenmerk hadden dat ze grandeur moesten uitstralen.’ (58). In 

Fascinating Fascism schreef Susan Sontag: ‘Onder de nazi’s beeldden schilders 

en beeldhouwers vaak naaktfiguren af, maar mochten ze geen lichamelijke 

onvolkomenheden laten zien. Hun naakten lijken op plaatjes in body-

buildingtijdschriften, pin-ups die zowel huichelachtig aseksueel als (in 

technische zin) pornografisch zijn, want ze vertonen de perfectie van een 

fantasie.’ (56) (ii) Voorts legden Hitler en de nazi-kopstukken een grootse 

collectie van waardevolle historische kunst aan. Tot zijn laatste dagen 

fantaseerde Hitler in zijn bunker bij een maquette over zijn Führerstad Linz a/d 

Donau, met een museum dat het Louvre en het Hermitage moest doen verbleken. 

Daartoe liet hij, eerst onder de leiding van Hans Posse en daarna Hermann Voss, 

kunstwerken bijeenbrengen: Michelangelo, da Vinci, Rembrandt, Vermeer, Van 

Eyck en talloze anderen. Volgens het ultieme Nero-bevel moest het Duitse volk 

ten onder gaan samen met de Führer, maar in zijn persoonlijke testament van 

daags vóór zijn zelfmoord maakte Hitler een uitzondering voor zijn 

kunstcollectie. En de westerse geallieerden ontdekten bij hun opmars in Zuid-

Duitsland ruim duizend opslagplaatsen met verstopte kunstwerken. Deze waren 

gestolen of aangekocht, vaak erg beneden hun waarde, in het kader van de 

zogenaamde ‘rijksvluchtbelasting’ vanwege Joden in ruil voor hun emigratie. 

Niet alleen Joden werden getroffen, de nazi’s beroofden iedereen die in hun weg 

stond. (iii) Ten derde was er de eliminatie van minderwaardige kunst. Hitler had 

een afkeer van alle kunst waarvan de vormentaal niet natuurlijk was. Hij 

vergeleek ze met een geestesziekte. ‘Kubisme, dadaïsme, futurisme, 

impressionisme, etc. hebben met ons Duitse volk niets van doen. Ze zijn 

gekunsteld gestamel van mensen die door God niet begenadigd zijn met een 

waarachtig artistiek talent. Vanaf nu zullen we een meedogenloze 

zuiveringsoorlog voeren tegen de laatste elementen die onze cultuur 

ondergraven’, sprak hij bij de opening van het Haus der Deutschen Kunst in 

München. Op de fameuze tentoonstelling Entartete Kunst, overigens een echte 

publiekstrekker, hingen ruim 600 kunstwerken: van Ernst, Chagall, Kandinsky, 

Klee, Kirchner, Dix, Marc en veel anderen. De attractie was het negendelige Das 

Leben Christi van Emil Nolde, met in het midden de gekruisigde Christus. Een 

deel ‘minderwaardige’ kunst werd vernietigd (Picasso, Miro, Braque), maar 

meestal verkocht (Göring maakte stiekem ettelijke schilderijen te gelde bij de 

Nederlandse bankier Franz Koenigs), andere geruild tegen oude werken. (iv) 

Tenslotte werd ook kunst verzameld als documentatie voor onderzoek enerzijds 

naar ‘vooroudererfgoed’, anderzijds naar Joden en andere minderwaardige 
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rassen. 

De geschiedenis van de restitutie na de Tweede Wereldoorlog is een apart 

verhaal. De Washington Conference on Nazi-Confiscated Art in november 1998 

had grote verwachtingen gewekt. Stuart Einzenstatt, staatssecretaris onder Bill 

Clinton, drong aan om bij de milleniumwende af te rekenen met een der grootste 

tragedies van de 20e eeuw. De archieven van de voormalige Sovjet-Unie waren 

open gegaan. Toch werd de restitutiekwestie een complexe, slepende en dikwijls 

traumatische geschiedenis. De 44 deelnemende landen aan de Conferentie van 

Washington spraken af dat ze toegang zouden geven tot hun archieven voor 

onderzoek, hun museumcollecties checken op gestolen kunst en ‘een redelijke en 

billijke oplossing’ zoeken bij terechte claims op teruggave. Het waren morele, 

maar geen juridisch bindende principes, soft law zegt Rydell. Tijdens het Derde 

Rijk hadden kunsthandelaren zonder veel scrupules kunst aangekocht. De 

denazificatie daarna bleef gebrekkig, wat maakt dat die werken doorverkocht 

werden aan museumdirecteuren en galerijhouders, zonder dat zij veel vragen 

stelden omtrent hun herkomst. ‘De hele roofbureaucratie leek nog zo goed als 

intact.’ (337) Ook buiten Duitsland was het vaak niet willen zien, niet willen 

weten. Kunstwerken waren ook menigmaal in andere handen overgegaan. 

Sommige waren mettertijd als collectief erfgoed beschouwd. Waren de 

kunstdiefstallen intussen niet verjaard? De oorspronkelijke bezitters waren 

dikwijls vermoord tijdens de Oorlog, de overlevenden gestorven. Waarom 

zouden de erfgenamen de werken niet in bruikleen laten bij de musea en 

genoegen nemen met een vermelding en een ‘bescheiden’ vergoeding? Op veel 

van wat buiten het veilingcircuit verkocht werd had men geen zicht. De Joden 

werd hebzucht (sic!) en de advocaten, Nazi bounty hunters zoals David 

Rowland, buitensporige honoraria verweten. Onder druk van de pers en de 

publieke opinie werden enkele spectaculaire resultaten geboekt. Zo bereikten het 

Museum van moderne kunst van Stockholm en de erfgenamen van de Duits-

Joodse familie Deutsch een overeenkomst over het schilderij Blumengarten van 

de  expressionist Emil Nolde, in september 2009, na zes jaar juridisch en politiek 

getouwtrek en onder grote druk van de media. Maar volgens de Holocaust Art 

Restitution Project slaagt slechts een paar procent van de families die op zoek 

gaan naar verloren roofkunst om die ook daadwerkelijk te vinden en terug te 

krijgen. 

Anders Rydell heeft een bijzonder interessant boek geschreven: spannend, 

goed gedocumenteerd, geëngageerd en genuanceerd. Stevige journalistiek zoals 

die vandaag zeldzaam geworden is. 

 

Rob DEVOS (Leuven) 

 
 

 



90 

 

 

 

GOETHE 

 

Rüdiger Safranski, Goethe, kunstwerk van het leven. Biografie, vert. d. 

Wildschut M., Amsterdam/Antwerpen, Atlas/Contact, 2015, 704 pp., ISBN 

9789045026848, 44.99 € 

 

 

Al twee decennia vormt het werk van Rüdiger Safranski het ijkpunt voor de 

Duitse filosofische en literaire biografie. Zijn handelsmerk is een zwierige 

schrijfstijl, toegankelijk genoeg voor het grote publiek, maar met voldoende 

diepgang om ook de meer beslagen lezers te kunnen boeien. Thematisch zijn het 

altijd de epicentra van de soms woelige Duitse cultuurgeschiedenis die met de 

aandacht gaan lopen: Arthur Schopenhauer, die zijn pessimistische interpretatie 

van het idealisme voorlegde; Friedrich Nietzsche, die met zijn verheerlijking van 

het irrationele de weg zou hebben geplaveid voor het nazisme; Martin 

Heidegger, wiens leven en werk op de meest ontstellende wijze de 

tegenstellingen in de levensbeschouwelijke geschiedenis van het land van de 

Dichter und Denker illustreert; of waren het toch Richter und Henker – rechters 

en beulen? 

 

Met Schiller, of de ontdekking van het Duitse idealisme en Romantiek, een Duitse 

affaire, wijdde Safranski zijn talent aan een periode die meer nog dan alle andere 

de historische en culturele identiteit van Duitsland heeft bepaald: de 

Kunstepoche. Die begint op het einde van de achttiende eeuw met de pathetiek 

en de rollende ogen van de Sturm und Drang, gaat in de sprookjes op zoek naar 

de Duitse Volksgeist,  en sluit af met de psychologische en existentiële afgronden 

van de zwarte Romantiek van E.T.A. Hoffmann – ook de protagonist van 

Safranskis eerste grote biografie. Goethezeit wordt die periode ook genoemd, en 

toch was haar vaandeldrager in Safranskis oeuvre vooralsnog veroordeeld tot 

bijrollen: in het leven van Arthur Schopenhauer duikt hij kort als correspondent 

en criticus op, hij was de boezemvriend van Schiller in Weimar, en hoewel hij 

met de romantici geen hoge pet op had, is ook zijn eigen werk niet uit dat 

hoofdstuk weg te denken. 

 

Dat ook een boek over leven en werk van Johann Wolfgang von Goethe niet kon 

uitblijven, stond echter in de sterren geschreven. Nu ligt het er, ruim 

zevenhonderd pagina’s dik: Goethe – kunstwerk van het leven. En wat voor een 

leven! Burgerzoontje, rebel, hartenbreker, schandaalauteur, classicus, 
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natuurwetenschapper, geadeld raadsheer aan het hof van Weimar – er is niets, dat 

dit laatste Universalgenie niet is geweest. Bovendien was ook het historische 

decor waarvoor zich alles afspeelde niets anders dan een kantelpunt in de 

Westerse geschiedenis. Goethe werd geboren in 1749, in het tijdperk van het 

vorstelijk absolutisme, de rococo en de herdersromannetjes. Zijn geboortestad 

Frankfurt am Main kon toen met zo’n 30 000 inwoners voor een metropool 

doorgaan. Maar toen hij in 1832 zijn befaamde laatste woorden – Mehr Licht! – 

sprak, maakten in Europa de natiestaat en de parlementaire democratie carrière 

en veroverden de fabrieken en schoorstenen razendsnel het landschap. Een 

biografie van Goethe vertelt daarom meer dan het relaas van een leven: ze raakt 

ook aan de oorsprong en het wezen van de moderne tijd. 

 

Maar voor Safranski met dat relaas begint, laat hij nog even zijn eigen alter ego 

aan het woord: de gematigd conservatieve filosoof, die het heden in boeken als 

Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? voorzichtig van 

cultuurpessimistisch aandoend commentaar voorziet. Zo ook in het voorwoord 

tot deze biografie. Wat steeds weer fascineert, zo Safranski, “is de individuele 

gestalte van dit leven”. (17) Daarom kunnen we vandaag veel van Goethe leren: 

“Het is thans geen gunstige tijd voor het ontstaan van individualiteit. Het 

netwerk dat allen met allen verbindt is het grote uur van het conformsime”. (17) 

De Duitse dichter-vorst daarentegen inspireert niet alleen met zijn werk, maar 

ook met zijn leven, en in het bijzonder met zijn vermogen om ook het eigen 

leven als een kunstwerk vorm te geven en te perfectioneren. Wat Safranski 

daarbij over het hoofd lijkt te zien, is dat de huidige generatie precies met behulp 

van de sociale media als geen andere de kunst beheerst om het eigen leven te 

ensceneren en te esthetiseren. Is Goethe vandaag niet net als grondlegger van dat 

paradigma relevant – veeleer als voorbeeld, dan als tegenvoorbeeld? Dat de 

drang naar originaliteit ook tot eenheidsworst kan leiden, is eigen aan de paradox 

van de vernieuwing, en minder aan de ondeugden van ons tijdsgewricht. 

 

Slaat men eenmaal aan het lezen, dan is het wat bedenkelijke voorwoord vlug 

vergeten: moeiteloos bladert men zich een weg door de vakkundig 

gecomponeerde en als vanouds uitstekend geschreven hoofdstukken. Safranski 

weet als geen ander een klein universum op te roepen. Niet de werken van de 

dichtervorst, niet de mijlpalen van zijn carrière structureren het boek, maar zijn 

leven zelf, met alle beslommeringen, vluchtige voornemens, ontmoetingen, 

liefdes, ruzies, kleine triomfen en mislukkingen van dien. Zij vormen de 

voedingsbodem voor het onvergetelijke oeuvre. De biograaf leeft zich met veel 

overgave in Goethes persoonlijkheid en drijfveren in, kijkt hoe overtuigingen en 

ideeën zich ontwikkelen, vruchten afwerpen of vergeten geraken. Vaak wordt 

ook Goethes op latere leeftijd geschreven autobiografie Dichtung und Wahrheit 

naast de gebeurtenissen gelegd, om te illustreren hoe Goethe zelf, met het 
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vormende vermogen van de volleerde kunstenaar, de gebeurtenissen uit zijn 

leven herinterpreteert. Alle personages die ertoe doen worden van een kleine 

psychologische schets voorzien, telkens wordt hun invloed op leven, denken en 

schrijven van Goethe tegen het licht gehouden. Uitweidingen over filosofische of 

artistieke kwesties lijken altijd net lang genoeg om inzicht te verschaffen, maar 

nooit zo lang dat ze het verhaal onderbreken. Safranski nam zich zelfs naar zijn 

maatstaven veel voor met dit boek. Het moest niet een biografie worden, maar 

‘de’ Goethebiografie voor de komende decennia. Hij beperkte zich daarom tot de 

bronnen uit eerste hand: de briefwisseling, de autobiografie en de werken zelf. 

Interessante bronnen blijken vooral de briefwisseling en aantekeningen van 

Goethes tijdsgenoten. Daaruit blijkt namelijk dat de waardering voor dit 

vermeende genie minder een quasi-mythische constructie van later tijden is dan 

we als postmodernen hebben geleerd te vermoeden: iedereen die met Goethe in 

aanraking kwam, van dorpspastoor tot edelman, was volkomen overdonderd 

door de persoonlijkheid, intelligentie en virtuositeit van de man, hoewel zeker 

niet allen zijn grillen wist te waarderen. 

 

Dit boek biedt een frisse, zeer onderhoudende en voortreffelijk geïnformeerde 

blik op het leven van Goethe. Zowel voor een eerste als voor een nadere 

kennismaking is het meer dan het lezen waard. De vertaling door Mark 

Wildschut is meer dan behoorlijk, maar wordt hier en daar ontsierd door 

archaïsmen en soms wat houterige, neologistische voorkeuren bij het vertalen 

van Duitse filosofische termen. Deze biografie heeft niet de wetenschappelijke 

intentie of pretentie om de interpretatie van Goethe, van zijn leven, werk en 

tijdperk, op nieuwe sporen te brengen, of eerdere overtuigingen te ontkrachten. 

Ze wil vooral inspireren, de fascinatie voor een grote geest levend houden, en 

daar slaagt ze wonderwel in. Het is geen kunstwerk ‘van’, maar ‘over’ een leven. 

Goethe had het graag gelezen 

 

Sven FABRÉ (Leuven) 
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DE DIJN EN DE VRIJHEID 

 
Herman De Dijn, Hoe overleven we de Vrijheid? Twintig jaar later, Kalmthout, 

Pelckmans, 2014, 176 pp, ISBN9789028978997, 15 € 

 
Twintig jaar geleden bracht Herman De Dijn zijn boek Hoe overleven we 

de vrijheid? (1994) voor de eerste maal uit. Zijn bedoeling was dubbel. Eerst en 

vooral wilde hij de postmoderne samenleving analyseren. Daarnaast wilde hij 

onderzoeken of deze een impact had op fundamentele menselijke waarden, zoals 

vrijheid en vertrouwen.  

De Dijn (1943) schreef onder andere Taboes, monsters en loterijen (2003), 

Spinoza. De doornen en de roos (2009) en meer recent Vloeibare Waarden 

(2014). Hij schreef boeken met zijn vriend en collega Arnold Burms, zoals De 

sacraliteit van leven en dood (2011) en De rationaliteit en haar grenzen (2005). 

Hoe overleven we de vrijheid?Twintig jaar later (2014) is naast een beschrijving 

van onze postmoderne samenleving ook en vooral een kritische reflectie. De 

Dijn stelde reeds in 1994 vast “dat er iets grondig aan het veranderen was in de 

moderne synthese tussen traditie (groepstradities) en moderniteit zoals die gold 

tot aan de jaren zestig.” (7). De nadruk kwam meer en meer te liggen op 

individualisme en individuele zelfontplooiing. Twintig jaar later stelt hij vast hoe 

hij met zijn analyse juist zat. Ook vandaag wil hij ons waarschuwen voor de 

mogelijke gevaarlijke neveneffecten van de maatschappelijk-culturele (r)evolutie 

van de laatste decennia van de vorige eeuw: “een zekere ontwaarding van de 

waarden heeft zich sterker en sterker doorgezet, vooral onder invloed van het 

markt- en beheersingsdenken.” (144)  

De Dijn doet in zijn boek beroep op literatuur en film om zijn stellingen te 

staven, want, zo schrijft hij, “zij vormen immers een bepaald soort van reflectie 

op, en expressie van het geleefde leven. Vandaar de verwijzingen in dit boek naar 

auteurs als Kellendonk (ik zou daar vandaag zeker Houellebecq aan toevoegen) 

of filmmakers als Hitchcock, Woody Allen of Stanley Kubrick” (146) De Dijn 

maakt gebruik van een grondige analyse die vertrekt van het idee van een 

‘mystiek lichaam’, een oorspronkelijk christelijke term die hij ontleent aan 

romanschrijver Frans Kellendonk  en zo, naar eigen zeggen, een perfect seculiere 

betekenis krijgt. De postmoderne mens denkt het zogenaamde mystieke lichaam 

te kunnen overstijgen. Archaïsche symbolen en tekens die toch nog overbleven 

zou hij bewust kunnen sturen en naar zijn hand zetten. Op het scherpst van de 

snede speelt dit een rol in het ambigue postmoderne zoeken naar zingeving: 

“Langs de ene kant blijven allerlei symbolen en waarden een appel uitoefenen, 
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langs de andere kant poogt men dat appel en die fascinatie te organiseren en te 

beheren.” (15) Met andere woorden, de postmoderne mens experimenteert 

continu met grenzen. Daarnaast weet hij zich geplaatst in een wereld waarin de 

grote verhalen dood zijn en waarin hij zich volledig teruggeworpen weet op 

zichzelf. Hij leeft in een constante staat van verwarring. De vrijheid die hij kent 

is radicaal – ze stelt hem in staat met zijn leven aan te vangen wat hij maar wil in 

het verlichtingsideaal van de autonomie. Toch leidde dit als zodanig niet naar een 

transformatie van waarden, als wel tot een devaluatie. Het ideaal was niet 

realistisch – zo bleek dat de mens niet over waarden beslist, als wel erdoor 

aangesproken wordt.  Cultuur-historisch bleek het ideaal niet te concretiseren in 

een positieve inhoud – de ontevredenheid over de huidige manier van leven hield 

stand en bepaalde menselijke verhoudingen en waarden bleken niet zomaar te 

ondermijnen. Niet in het minst bij intellectuelen leidde dit tot een ironisch-

esthetische levenshouding; een spottende, zogenaamd ontmaskerende houding 

ten aanzien van ‘de stupiditeit van de massa’ en een algeheel cynisme. Als 

resultaat gaan vandaag de dag sommige mensen op zoek naar allerlei kicks en 

excessen, anderen proberen oude tradities in ere te herstellen in een restauratieve 

poging, en enkelingen zoeken troost in ascetisme. De Dijn weegt zowel de voor- 

als nadelen van deze posities af. Vervolgens vraagt hij zich af of moderne 

verworvenheden, zoals democratie, mensenrechten en tolerantie een uitweg 

kunnen bieden en opnieuw een gemeenschappelijke waardenbeleving tot stand 

kunnen brengen. Hij verwijst hier naar een uitspraak van Martin Heidegger: 

“Alleen een God kan ons redden.” Het ontbreekt ons aan een truc om de huidige 

maatschappelijke malaise te doorbreken en de crisis situeert zich zowel in 

ethische als in religieuze zingevingskaders. Vooral jongeren zijn hiervoor 

kwetsbaar, waarschuwt De Dijn. “Door de enorme nadruk op autonomie of 

zelfbeschikking wordt zoeken naar identiteit een loodzware opgave waarbij 

jongeren niet gemakkelijk kunnen terugvallen op vooraf gegeven betekenissen 

en rollen”. (55)  

 
De Dijns analyse geeft ons een besef van contingentie. Dit blijft niet zonder 

gevolgen voor de ethiek. Als zodanig kan zij geen duidelijk afgelijnde oordelen 

meer vellen. De Dijn onderscheidt twee posities, een liberale en een 

conservatieve. De eerste zegt dat we respect voor het zelfbeschikkingsrecht altijd 

moeten laten prevaleren, de andere dat fundamentele waarden zelf rechten 

hebben. “Wat moet er gebeuren wanneer twee individuen of groepen met elkaar 

dienen samen te leven die sterk verschillende of tegengestelde waardesystemen 

hebben?” (91) De Dijn benadrukt in zijn volgende hoofdstukken het belang van 

overgave, vertrouwen, traagheid en redelijkheid. De waarde van bepaalde 

traditionele waarden kan noch objectief, noch subjectief worden aangetoond. 

Men kan ze niet strikt argumentatief uitleggen. Vertrouwen is voor De Dijn de 

waarde bij uitstek om de vrijheid te overleven. De Dijn legt uit wat vertrouwen is 
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aan de hand van intieme relaties. Ook daar speelt het vertrouwen zich af zonder 

bewijs ervoor. Meer zelfs, wanneer men op zoek gaat naar bewijzen, betekent dit 

reeds dat er geen sprake meer is van vertrouwen. De Dijn veralgemeent dit. Zelfs 

in een wetenschappelijke technische activiteit komt er een punt waarin men zich 

moet overgeven. Vertrouwen is altijd een fundamentele presuppositie, zo vindt 

hij. Dat betekent dat men zich verhoudt tot het onbeheersbare – niet evident in 

een tijd die gericht is op het maakbare en manipuleerbare.  

 
Hoe overleven we de vrijheid? Twintig jaar later (2014) kan zowel gelezen 

worden als een sociologisch als filosofisch boek. Het werpt een heldere blik op 

onze samenleving vandaag de dag, zowel op haar ontwikkeling als op haar 

grondslagen. Tevens doet het stilstaan bij bepaalde evidenties die misschien niet 

zo vanzelfsprekend zijn als ze op het eerste zicht lijken. Vanwaar komen het 

hedendaagse cynisme en het gevoel van zinsverlies? Zonder te (ver)oordelen zet 

De Dijn kritische vraagtekens bij bepaalde postmoderne fenomenen zoals het 

spelen met grenzen en de soms narcistische individuele zelfontplooiing. Hij laat 

zien welke betekenis ‘traditionele’ waarden in zich dragen en hoe zij ook 

vandaag de dag nog een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld in het ervaren van 

gemeenschapszin. Het boek is geschreven in een heldere, begrijpelijke taal en 

bouwt zijn analyse systematisch op, waardoor het boeiend blijft tot de laatste 

bladzijde. In die zin is het zeker een uitnodiging om ook het boek Vloeibare 

Waarden te lezen, waarin hij ingaat op thema’s als politiek, zorg en onderwijs in 

de laatmoderne tijd. Twintig jaar na de eerste publicatie blijft Hoe overleven we 

de vrijheid? verrassend actueel.  

 
Evelien VAN BEECK (Leuven)  
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AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS 
 

De door de hoofdredactie aanvaarde artikelen worden door tenminste twee referenten 

blind peer-review beoordeeld. Vermeld op een apart document de auteurgegevens (naam, 

functie, email- en postadres). Vul deze lijst aan met de, in het geval van publicatie, in het 
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maximale omvang is 25 pagina’s A4. Ook boekbesprekingen (kritische bibliografie) van 
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Verdere formele aanwijzingen:  

1. Spelling volgens het Groene Boekje 

2. Vermijd doctorandussentaal met om de haverklap Engelse woorden 

3. Vermijd  passieve vorm, hoe actiever het taalgebruik hoe beter 
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6. Titels van boeken, tijdschriften en kranten in de tekst worden cursief gezet 
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