
FENOMENOLOGIE V Al'if HET BESTAAN V AN DE MENS 

Inleiding. 

Cursus gedoceerd door R. Boebm in 1974-1975• 
Syllabus onder redactie van B. Angelet. 

1. De titel luidt : fenomenologie van het bestaan van de 

mens. Hij zou ook kortom kunnen luiden: fenomenologie van de 

mens, of: over het menselijk bestaan. Voor zover ieder filo

sofisch onderzoek zich onderscheidt door voorafgaande motivatie 

betreffende de vragen of problemen die het ter bezinning voor

stel t, moet ook hier de vraag, wat de vraag is, voorrang 1:rij

gen. Deze vraag is vooreerst : bestaan er "eigenlijk11 mensen? 

Deze impliceert op haar beurt de volgende : 
- wat betekent het, dat (of wanneer) er mensen bestaan? 

Dit houdt in: wat is dat, een mens? 

- wat betekent dat, nbestaan 11 ? 

- wat betekent het meer specifiek, dat men de vraag stelt of en 

in hoeverre mensen bestaa.n? 
(Daarmee is geen woord gerept over fenomenologie. Maar d.at 

hoeft ook niet; : het zal j_n de loop van het onderzoek moeten 

blijken dat het de wijze is waarop naar de specifieke werkelijk~ 

heid van de mens en zijn bestaan, en van het bestaan in 't alge~ 

meen gevraagd wordt, nl. voor zover ze aan ons verschijnen in 

hun werkzaam.heid in onderscheid tot andere soorten werkelijkhe

den). 

2. Op de algemene vraag zal iecler antwoorden: "natuurlijk" 

bestaan er mensen, is dat nu een vraag ! j:,if.a.w. men ontkent dat 

deze vraag de moeite loont en daarom ook is ze zo vlug beant

woord. Het lijkt, dat dit bestaan zelf, de mens zelf, zo onbe

duidend is. Men spreekt liever over iets anders. Waarover dan·? 
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Over de natum~, de wereld, alsof de mens er niet bestond, nl. 

op objectieve wijze. Ook wel over de mens - in de zgn. mens

wetenschappen - maar dan kenmerkenderwijze: als deel van die 

objectieve natuur~ even objectief als die natuur. Ook het vrn

ten dat die mens zou kerunerken wordt als natuurproces (van 
0 meer complexe aard", weliswaar) beschouwd, als ncybernetisch 

mechanisme 11 bvb. 
3. Onze vraag naar bet bestaan van de mens moet daaren

tegen betekenen: moet er "iets 11 als bijzonder noemenswaardig 

wezen in deze wereld bestaan, dan moet het zich reveleren door 

een eigen werkingsvermogen, door een werkzaamheid aanwijsbaar 

in haar gevolgen en terug te brengen op dat specifieke vermogen 

van dat wezen, om werkzaam te zijn. Voorde mens betekent de 

vraag dan: 
a. Hoe is een wezen als de mens in deze wereld werkzaam? 

Deze v,rerkzaa.mheid heet voor de mens gebruikelijk : pra.1.cti ,jk . 

Dus : Wat is praktijk? Waarin bestaat ze? 

b. In hoever gaat de praktijk terug op een specifiek menselijke 
bron van werkzaamheid? (Bedoeld is wel: zodanig dat die 

bron of oorzaak deze praktijk zelf verantwoordelijk stelt 

voor haar uitwerkingen). Het vermogen, een begin te maken 

met een nieuwe reeks van uitwerkingen of gevolgen, draagt 

in •t bijzonder voor de mens de naam. van: vrijheid, De 

vraag is dus: wat is de vrijheid van de mens, bestaat ze? 

c. Nochtans beschouwt men als het eigene van de mens: zijn 

bewustzijn (tenminste, waar men bereid is zoiets te erken

nen) • :Men zal zich dus moeten afvragen hoe de relatie is 

tussen enerzijds dat werkingsvermogen, die vrijheid heet, 

en hi3t speci.fieke van de mens, of : in hoever heeft het be

wustzijn een werkzaamheid? Zo ja, in welke mate en hoe is 

de wereld veranderd door en met het optreden van het bewust

zijn, nl • door het specifieke van de mens ? 1i11at is dus deze 
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wereld die door en met het menselijk bestaan mede gewijzigd 
is en zich wijzigt? 

d. Dus wat is de wereld sinds mensen bestaan: de leefwereld 
van de mens, de enig werkelijke, menselijke wereld? 

Deze vragen vormen de vier hoofdpunten van ons onderzoek. 
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Hoofdstulc I over praktijk. 

§1. Waar begint het werkelitjk pra.l(tische leven ? 

1. Mensen bestaan voor zover het woord 'bestaan' op een 

eigen en specifiek vermogen tot werkzaamheid, werking, oorzake

lijkheid wijst: werkzaamheid die zich uitwerkt en reveleert 

waar mensen voorkcmen. ïvlen noer:1t deze werkingswijze preJrti ,jk 

in onderscheid met dieren en natuurkrachten, maar ook, wat men

sen betreft, in onderscheid met bestaanswij zen die geen ·11erk

zaamheid, geen uitwerking hebben. (Men kan zich bvb. meteen af

vragen of 0 theorie 11 werkzaam is; of is waarnemen bvb. praktijk 

of theorie, is het werkzaam, heeft het een eigen uitwerking op 

de werkelijkheid ?) 

Men stelt praktijk tegenover theorie, waarbij men dan onder 

praktijk op nog meer restrictieve wijze die activiteiten van het 

werkelijko leven bedoelt, die arbeid - lichamelijke arbeid - met 

zich meebrengen: tegenover onpraktische activiteit zcals sport, 

spel en de "geestolijke arbeid" van 11 intellectuelen11
• Van hen 

zegt men dat ze niet in het werkelijke leven van de praktijk 

staan. 
Exponent hiervan is wellicht de filosoof zelf. Zijn acti

viteit beperkt zich immers tot : praten, luisteren, schrijven, 

lezen en denken (wat nog eens praten is, nl. met zichzelf). Hij 

staat niet in het praktische leven. Niaar dan is hij niet alleen. 

En wetenschapsmensen dan, buiten wat experimenten of geneesprak

tijken van (vooral) chirurgen? Of ingenieurs en ekonomisten: 

ze werken vooral met papier en potlood. Ook zij doen vooral 
11 slechts 11 intellectueel werk. Hetzelfde geldt in principe voor 

handelaars : ze luisteren, praten en lezen. Voeg daarbij le

raars, leerli11gen en studenten. Wanneer deze dan eons 11 actief 11 

willen worden en menen dater genoeg gepraat is, den nog is het: 



-5-

betogen, d.i. nogmaals : roep0n, spreuken neerschrijven en to

nen, praten. 

Wat wordt aan lichamelijk werk gedaan? Zitten, opstaan, 

staan en lopen, gaan liggen, sexuele activiteit, zich wassen, 

kleden, eten en drinken, auto rijden, en tenslotte : huisarbeid -

is dat "praktijk"? Men zal zeggen: huiswerk, huisarbeid, dat 

is toch reeds een zekere vorm van praktijk. Laten we die dus 

analyseren. 

2. Fenomeenanalyse: huisarbeid. Analyse in elementen van 
menselijke arbeid. 

Voorbeeld: kof'.fiezetten. Bij analyse blijkt dat "koffie maken 11 , 

d. i. nwater in de ketel doen", 11vuur malrnn 11
, "water opwarmen en 

tot koken brengen" slechts spreekwijzen zijn. Bij 11 het open

draaien van de kraan" is f'enomenaal gegeven: de grendel laten 

ontsluiten; verder: water laten vloeien; de ketel ":plaatsentt 

(dit alles : de gravitatiekracht 11 juist 11 laten werken, enz.); 

het gas laten ontbranden. 

Wat wij zel.f doen is minimaal; we laten grotendeels de 11natuur

krachten11 werken (waarvan we zegden dat ze geen praktijk vormen), 

terwijl onze eigen activiteit zich beperkt tot handelingen van 

samenbrengen, nabijbrengen en verwijderen; uit elkaar nemen of 

houden en samen houden. 

Dit lrnmt sam.engevat neer op (lichte) transportarbeid. Men 

zal aarzelen zulk werk echte arbeid te noemen, omdat het geen 

werkelijk licha.DGlijke arbsid, geen echt zwaar werk is. Bete

kent dit dat het enkel verzwaard moet worden, om werkelijk als 

praktijk te ktLïllen doorgaan, dan kan dit op verschillende wij
zen: 

- door honderden kopjes koffie per dag te maken, bvb. in een 

koffiehuis. Hier is het zwaar werk omdat het zich sum.meert, 

cumuleert. (Dat geldt in analoge zin ook voor de huisvrouw). 

Zwaar is de arbeid hier niet door zijn constituerende elementen -
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uiterst lichte transport-handelingen - maar door de onophoude

lijke herhaling. 
- door ontbreken van -~iTater- of gasleiding in huis (zoals in 

90% van de huizen). Men m.oet hier water bij de bron halen met 

recipiënten. Dit betekent dus dat de arbeid zwaarder is in de 

mate dat het natuurproces op meer direkte wijze veroorzaakt moet 

worden, nl. door een groter aandeel van de eigen lichaamskracht. 

Is zulke vor~ van arbeid praktische bezigheid? 

Indien hij niet nodi g is, is zij integendeel onpraktisch, 

ondoelmatig werk. \fo hebben dus geen juiste voorstelling van 

werkelijke praktijk indien we geen rekening houden met de doel

matigheidskwestie. En deze houdt juist verband met het ondoel

matige van niet noodzakelijk zwaar werk. 
Indien we de geanalyseerde vorm van huisarbeid niet als 

arbeid laten gelden, lrnruien 1,ve moeilijk de arbeid van de koffie"!' 

dienster als zodanig beschou1t.ren, vermi ts die slechts verlenging 

en herhaling in de tijd van dezelfde activiteit voorstelt. 

Fabriekswerk is zware arbeid, en zeker zi:-rn.arder dan huis

werk, maar oo~ hier op de eerste plaats door zijn repctitief ka

rakter, of door het feit dat het minder bemiddeld is door ma

chines of instrumenten die de activiteit zouden beperken tot 

elementaire transporthandeling en machinobediening. Het is 

echter menselijk, praktisch werk, niet omdat het zwaarder is, 

maar in de mate dat de rechtstreeks lichamelijke kracht slechts 

voor bemiddelende verwijderings- of toenaderingsacten in aan

merking moet komen. (DaRrop berust juist de industriële fabri

catie). Het bemiddelingsk~rakter - gebruik van werktuigcn en 

instrumenten - is dus specifiek voor menselijke a~beid: sinds 

de mens er is, is er 11mecbanische 11 bemiddeling door werktuigen 

die ertoe dienen natuurlijke h---rachten en stoffen op elkaar te 

laten werken in plants van dezelfde effecten door inzet van. de 

eigen lichaa.mskracht te moeten tot stand br0ngen. Enkel zo kon 
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de mens zijn wereld veranderen, wat anders, door fysiologische 

arbeid alleen,onmogelijk zou zijn. 

§2. Menselijke arbeid als doelmatige arbeid. 

1. We hebben gewezen op het feit dat zware arbeid ondoel

matig kan zijn. Maar we moeten stellen: het b0voordelen, resp. 

de bevoordeelde erkenning van zware, lichamelijke arbeid als 

werkelijke arbeid, als werkelijke praktische aktiviteit is in 

tegenspraak met het begrip van doelmatighe i d , zonder dewelke de 

menselijke arbeid als praktiscbe werkzaamheid van de mens niet 

kan worden begrepen. Ondoelmatige arbeid is pra..~tisch waarde

loos. Doelmatige arbeid echter berust juist op zijn ontkoppe

lend-bemiddelend karakter, op bet niet-zelf-doen. Zware-licha

melijke arbeid heeft slechts zin waar hij voor de realisering 

van een noodzakelijk doel onvermijdelijk of onoverkomelijk is, 

voorlopig of onder de gegeven omstandigheden, bvb. vuil ophalen. 

2. Een tegenproef biedt ons het sEe~r~..ê.:~i_jnsel als ver

zwaarde a~beid zonder doelmatige gerichtheid op zijn zelfreali

sering en beëindiging. 

- wie arbeidt , werkt om een doel te bereiken. Dit betekent ech-

ter: om zijn doel langs de kortste eg_~?;._TI~~~1~~1.bi_~ste weg zo 

vlug mogeli,jk te bereiken. Hij arbeidt met als enig ui tzicht 

en doel: zijn arbeid af te sluiten en te beëindigen. 

- wie speelt wil niet een doel bereiken. Niet enkel, omdat 

spel doelloos is, maar omdat het spel juist die soort activiteit 

is waar men bij wil blijven, wat het bereiken van het doel als 

einde onmogelijk maakt. Spel is in wezen oneindig. Het ver

meende doel, dat niettemin onmisbaar is, is slechts voorwendsel. 

Het doel van voetbal is niet het maken van goals, maar het maken 

van méér goals dan de tegenpartij. Het einde is geen einde maar 
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een onderbreking in een (in beginsel) vaste voorlopigheid tot 

de volgende match enzoverder. (Denk ook aan het aan Pascal 

ontleende voorbeeld van de jacht). 
Spel is soms zi,vaar-lichamelijk fysiologisch "werk11

• Wie 

zware arbeid als voorbeeld van wezenlijk menselijk werk stelt, 

brengt de arbeid in de nabijheid van het speelsc, dat princi

pieel ondoelmatig is. 

3. Twee bedenkingen. 

a) Morele bGdenking: Is het geen aanslag en blaam voor 

mensen die lichrunelijk zwaar werken, hun arbeid als onpraktisch 

te beschouwen omdat hij zwaar is? Die arbeid zelfs in de nabij

heid van het spel brengen? Antwoord: Wij moeten zware arbeid 

niet respekteren omdat die zwaar is, wij moeten hem verafschu

v1en. Slechts wanneer zw3.ar werk zijn doel in het belang van 

allen slechts op die wijze kan bereiken dwingt het respect af. 

En wel: indien dat doel noodzakelijk is in het belang ven allen; 

indien de zware exbeid tenm.inste voorlopig niet door meer doel

matige arbeidsvormen vervangbaar is, dus indi-::~n zware middelen 

noodzakelijk z,i,jn. Juist ui t respekt voor diegenen aan wie 

zwaar werk op onnodige wijze wordt opgedrongen moeten we zwaar 

werk misprijzen en strenge verantwoordin~ over deze noodzake

lijkheid eisen. 
Voor de arbeiders zelf is deze "noodzakelijl{heid11 meestal 

slechts de noodwendigheid van een uiterlijke dwru1g. De arbeider 

werkt omdat hij niet weet hoe hij anders zijn levensonderhoud 

moet verdienen. Voor hem is het niet erom te doen een doel te 

bereiken, hij is grof gesproken niet in het resultaat van zijn 

arbeid als produkt geïnteresseerd. Hij werkt hard omda·i; hij 

moet en hij moet om te km111en leven - om hard te kunnen werken. 

Hij is gedwongen tot het spel, een spel mee te spelen. 

slechts werken omwille van de arbeid. In de grond dus: 
loos .. -

Hij ~ 

doel--



-9-

Voorde werkgever die zwaar werk geeft doet de noodzake

lijkheid van zulke arbeid zich in het gunstigste geval als 
volgt voor t het aanschaffen van werktuigen en machines zou te 
veel kosten en in die mate is zwaar werk noodzakelijk. 11 Te veel 
kostenn betekent: geen winst halen uit de arbeid van de arbei

ders. Winst is er echter niet om de winst, maar is vooropstel
ling voor het creëren van kapitaal. En kapitaal moet de onder

nemer in staat stellen werktuigen en machines te kopen, om de 

arbeid te verlichten. Consequent doorgedacht berust de noodza
kelijkheid van het opleggen van zwaar werk volgens de werknemer 
dus op het principe : zwaar werken om later licht werk mogelijk 
te maken l Willen we de arbeid van de werknemer respecteren dan 

moeten we de juistheid van deze redenering beproeven. En het 
gaat hier juist om het doe l van die arbeid die eerst licham.e
lijk-rechtstreeks moet gebeuren om achteraf door machines opge

vangen te worden. 
Men moet zich afvragen of de hoogschatting van zware arbeid 

niet een mentaliteit verbergt die a.rbeid vooral als bezighou
ding ziet voor mensen die men werk moet geven om te vermijden 

dat ze op domm.e ideetjes komen (zoals grotendeels voor het 

schoollopen van de kinderen geldt). 
b) Terminologische bedenking: Volgens onze begrippen is 

praktische arbeid een aanleiding gevende, ontkoppelende, bemid
delende activiteit, terwijl zware arbeid onpraktisch en eerder 

~et het spel verwant is. Het gewone spraakgebruik heeft juist 

de omgekeerde connotata: "a.rbeid" in de zin van nzwaer (fysio
logisch) werk~;~ en II spel II in de zin van uhoger menselijk genot". 

Juist tegen dit spraakgebruik moeten we ons verzetten om ons 
een menselijk begrip van menselijk werk te vormen. Zwaar werk 
is in conflict met doelmatigheid en deze is het specificum van 

menselijke arbeid. Deze klemtoon op het niet-fysiologische kan 
"idealistisch" aandoen. Maar zelfs iemand zoals Marx, die moei-
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lijk als idealist bescbouwd kan worden, schrijft over de arbeid 

in de "vorm, waarin ze uitsluitend eigen is aan de mens: Een 

spin verricht handelingen die op die van een wever gelijken, en 

een bij maakt bij het bouwen van haar wassen cellen meni g mense

lijke architect beschaamd. Maar wat bij voorbaat de slechtste 

architect van de beste bij onderscheidt is dat hij de c el in zijn 

hoofd gebouwd heeft, voordat hij ze in was bouwt. Op het einde 

van het arbeidsproces wordt een resultaat bereikt dat b i j het 

begin reeds in de voorstelling van de arbeider en dus reeds 

ideëel aam"Jezig was. Niet dat hij enkel een vormverandering 

van he t natuurlijke tot stand brengt; hij realiseert in het na

tuurlijke tegelijk zijn doel, dat hij kent en dat de aard en de 

wijze van zijn handelen wetmatig bepaalt, en waaraan hi j zijn 

wil moet onderJrnrpen. En deze onderwerping is geen geisoleerde 

handeling. Naast de inspanning van de organen, die arbeiden, i 9 
verder voor de gehele a.uur van de arbeid de doelmatige wil, die 

zich in opmerkzaamheid uit, vereist; en dit des te meer naarma

t e de arbeid de arbeider m.inder door de eigen inhoud en de aard 

en wijze van uitvoering met zich meesleept~ de arbeider daardoor 
van 

van zijn arbeid geniet als1het spel van zijn eigen lichamelijke 

en geest eli j ke krachten" (Earx- Engels ';Jerke , 23, p. '193 ). füi en

selijk werken is planmatig het in de voorstelling aanwezige doe+ 

realiseren. Dit betekent: het doel bepaalt de aard en wijze 

van zijn ha.~delen en veroist opmerkzaamheid; inhoud en wijze 

van deze bemiddelende handeli ngen verdwijnen er achter. Doel

matig werken is : het doel willen realiseren, dus zo vlug moge 

lijk willen ervan af zi jn, dus zo "weinig 11 mogelijk "doen" (in 

de zin van lichamelijk-fysiologisch krachtverbruik). 
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§3. Motiverinµ; door inzicht 2 autoritai!:..._geweld en doelmatige 

arbeid. 

Het (fenomenaal gegeven) act ie f aspect va.Tl menselijk werk, 

de handeling, is hoofdzakelijk koppeling en ontkoppeling van 

zaken, samenbrengen of -houden, verwijderen of uit elkaa~ nemen 

en uit elkaar houden. Deze handeling bemiddelt krachten die 

•natuurlijk' op elkaar inwerken en doet dat omwille van de doel

mati f2}heid. Dit noopt tot een revisie van wat 11pral{tisch" en 
11 onpraktisch11 handelen wordt senoemd. We zagen reeds dat het 

hoofdzakelijk werk van de meeste mensen I licht I v1erk is. 11 Daar

naast1• bestaat de hoofdz,akelijke activiteit in kijken, lezen, 

schrijven, spreken en denken (gesprek met jezelf) : z.3. intel

lektueel vverk• Dj_t laatste kan enerzijds spel zijn : dagbl::H1en -
lezen (vrijblijvenc-;.e lectuur van 'nieuws I zonder verci.ere conse

quenties), het roman-lezen van de hooggecultiveerde burserij die 

er geen lessen uit leert en de reële situaties e~ niet in terug 

vindt, het praten-om-te-praten (babbelen), luisteren-om-te-luis

teren of orn erover te kmmen praten-om-te-praten (berichten, 

nieuws), brieven schrijven-om-te-schrijven (veel bureauwerk) (1) 

Anderzijds ka.~ het op de 'praktijk 1 gericht zijn, bvb. bij ~rak

tisch' werkzame mensen: geneesheren, ingenieurs, ekono~isten, 

industriëlen. Op welke wij ze kan dit zulke praktische betelœnis 

krijgen? 

(1) Hoe meer men ervan overtuigd is dat het werkelijk.e (en wer

kelijk-praktische) leven pas begint bij het inzetten v@1 de 

eigen lichamelijke kracbten, des te minder neemt men het spreken, 

luisteren, lezen en schrijven au sérieux, des te meer verschuift 

men het speelse naar het gebied van het intellekt;uele. 
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1. Door een korte uitspraak kan~~eL1and bewee;en. Bvb. als 

leraar een leerling vragen recht te staan en naar me toe te ko

men. Dit bewegen is :ieme.nd ertoe bewegen, Ook hier dus een 

bemiddelend.-werlczame handeling zoals bij het koffiezetten, maar 

nog magischer en buitengewoon: door een 11 bew0ging van mond, 

longen en lucht". De ontkoppelend-bemiddelern"le werkinp; kan If!iS

lukken, maar dit is geen weerlegging van haar werkzame kracht, 

vormits ook direkt-lichamelijke werking kan mislu.kken. Hoe is 
spreken hier werlczaam ? We houden ons aan het voorbeeld van 

leraar-leerling: 
a) uit autoriteit. De 'professorale' eisen worden best in

ge·silligd. Waarom ? Zo niet : zich in een slecht licht stellen -

d.i. : onwelwillendheid op het examen - d.i. : za.kken - d.i. : 

beroepsmoeilijkheden - d.i. : zware licham.elijke arbeid in het 

vooruitzicht (cfr. een politiebevel). Autoriteit berust op 

dreiging van een inzetten van <lirGl<te lichamelijl·Œ kracht 

("straf 11 ). Ilet opvolgen van het bevel of de uitnodiging berust 

dus op inzicht in mogelijk •geweldr, nl. direkt-lichamelijke 

kracht-uitoefaning. Maar ook in het voorbeeld van de politie.

agent, de dienaar van d.e ord.c, zal de autori tei t doorgaa.ns voor

keur geven a.an het spreken, zij het dan meer door het bevelen 

dan door het uitnodigen of vGrzoeken - ofschoon dit laatste 

(uitnodigen) even en meer doelmatig kan z:i.jn dan het bevel, çm1-

dat het de zuivere praktische werkzaamheid door motivatie (zie 

sub b) méér benadert, en zij het ook dat sommigen voorkeur zou

den geven aan lopen en ~laa.'11, wat dan precies .:neer ::.5elijkenis 

vertoont In.et inzet van lichRamskracht als sport en spel ( en dit 

vaak ook is). 

b) uj_t mot i vatie door belangstelling: De uitaodiging word.t 

ingewilligd omdat de leerling 

- geïnteresseerd is in de uiteenzetting, 

- inziet dat het een uiteenzettingsmiddel is, 
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- weet of meent dat de leraar eveneens zakelijke bedoelingen 

beeft, 

- gelooft dat de uitnodiging in overeenstemming met zijn be

langstelling gemotiveerd is. 
Let 1Nel : ook dreiging met licharnelijk geweld wordt ,-=:lecbts 

werkzaam door de bemiddeling van een motivatie, alleen niat ncod

zakelijk door inzicht in gemeenschappelijk belai~g of gemeenschap

pelijke belangstelling. We moeten dus na~aan hoe motivatie 

werkzaam is, ook al is ze onbepaald, onuitgesproken en onbewust. 

2. Motivering (van het latijn : 'bewegen tot' t) is werk

zaam door doelrnatigheid, doel-gerichtheid in de voorstelling. 

Werkzaam spreken kan de doelmatigste vorm van doelmatig warken 

(ontkoppelend-bemiddelende bewerking) zijn. Nu blijkt, dat deze 

maximale doelr:w.tigheid haar grand. heeft in het vermogen dat het 

woord bezi t om te bemiddel(m, te motiveren, aa_11leidin~ te geven 

tot het laten gebeuren, en dit vermogen berust zelf op niets an

ders dan op de kracht om de doel.matigheid van bet med.op;eà.eelde 

in de voorstelling op te wekken. Menis gemotiveerd, betekect: 

men kan zich de doelmatig-heid, nl• het juiste resultaat van een 

opvolgen van de uitnodiging voorstellen. l:·I. a.w. het mic1d.el (het 

woord) is maar • efficiënt • omdat het zi ,7n doel cloet inzien , 

voorstel t, zichtbaar maakt in de gedachte. .in verde1.· : de werk

zaamheid van het spreken is des te doel treffen,:'l_er naarmate het 

de vooratelling, het begrip, hot inzicht in het doel zelf en in 

de doelgerichtheid van de handeling en haar inhoud bevoràert. 

Zo ook is 11 a.utoriteit 11 het meest VJerkzaam waar ze het meest deze 

eretitel verdient, nl• waar ze gebaseerd is op het inzicht dat 

ze zelf op inzicht berust. Het 11bevel 11 van de ervaren mechani

cien die zijn leerling op het te herstellen onderdeel wijst door 

zonder meer 11 carburator ! 11 ui t te spreken, behoei.'t meestal geen 

verdere expliciete motivatie of erofo.se: de leerlins weet de.t 

de meester ervaring heeft. 



-14-

3. Wat geld.t voor spreken fseldt ook voor denken als zelf

motivatie, nl. een zelfgesprek over de doelmatigheid. Dit bete

kent ook dat aan de werlrnaamheid van het spreken een werkzaa.Jµ 

horen, eGn motiveerbaar luisteren beantwoordt. Zoals de 11moti

vator11 slechts inzicht bevordert indien hij zichzelf niet rela

tiveert (bvb. door grappen) maar zelf betrokken is bij de doel

matigheid van v,rat hij zegt, zo ook is de aang,~sprokene slechts 

motiveerbaar indien 11 ermee te spreken valt 11
, zoals men zegt, 

d.i. : indien hij zicb door het doel in kwestie laat leiden. 

Je kunt enkel een denken motiveren voor een doel, indien dit 

denken zelf doelmatig, doelgericht is. 
4. Beslui t : handelen, sprelrnn, denk:Gn ....!- gclj_jkeniss~. -

We hebben eerst zr;are arbeid (die gelijkenis v-ertoont met spcl) 

tegcngesteld aan menselijk-praktisch werk als verwijd.erena.e en 

samenbrengende, aanloidinr,: gc~vende handeling. De mate yan pra.k

tisch-zijn van dezo eenvoudige handelingen was cle mate van doel

matigheid. :,Je hebben dan aangeknoopt bij hot (ondG:-tussen gerG

lativeerde) onderscheid tussen praktijk en intellectuele ectivi

teit en deze laatste,juist door haar motiverende i?Grking 0.ls 

praktisch werkzaam. moeten onderkenncn. Motiveren berustte ech

ter zelf op niets anders dan op doelmatigheid en de mate van 

doelmatigheid was juist niets anders dan de mate Ya..!1 ben:iddeling 

van het v,erk via en door de voorstelling en het inzicht. Voora

leer we nagaan 1,vat de ta.al hierbij moet doen, moeten we de tege.n

stelling tussen cigenlijke pra.:"'Cis en geestelijk werlc ( 11 theor~

tische11 bezigheid) opheffen door op de drie fundaruenteel gelijke 

kenmerken te wijzen bij I!lotivering en menselijk werk (denk bij 
11praktijk 11 a;;.m het voorbeeld van de a..."l.al;:rse van huiswerk). 

a) doelmati~heid - Werk als menselijk werk, de menselijk

heid van arbeid is geleg0n in de gerichtheid op het doel in de 

geest of voorstelling, wat voor gevolg heeft dat men zich laat 

leiden door de middelen die de minste 11 inspan.."ling 11 (lichaL"'lelijk, 
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zuiver fysiologisch) vergen, niet uit 11 gemakk.elijkheia. 11 of neko

nomie 11 als autonoom principe "van nature uit'1
, maar omdat doel

matigheid betekent: zo vlug en goed mogelijk van dat doel af 

zijn, omdat het doel een (rn:gatieve) behoefte dekt (cfr. Marx). 
11 Waarom z6, e;a.at het dan niet vlugger en even goed z6 ? 11 

- dit 

is de tYJ;>e-vraag van de motivatie. 
b) de bemiddelende vrnrkzaamheid (het laten-werken) kan men 

ook m.oti verende 1Nerkzaamheid noemen : iets is werkza3JD. als mo

tief voor zover het door zijn voorstelling of door verbanden 

tussen voorstellingen werkzaam is. Structureel is er identiteit 

tussen het ontkoppelen van natuurcomponenten door sai,ienbreng~n 

en scheiden en het motiveren: het gebruik maken van natuurten

denzen in de rechtstreekse handeling is analoog met hot gebruik 

maken van iemands natuurlijk-menselijke doelgcrichtheid om via 

de voorstelling dat doel te doen bereiken, en dit door spreken, 

denken of lezen. (1) 

c) Ook :c:ioti vering bestaat imrn.ers ui t toenadering en ver·r:i j

dering, nl. van verbanden. Verbru1den, relaties losm.,).ken of leg

gen, samenhang scheppen of het onsamenh~ingende scheiden: dit is 

wat in de klassiek0 filosofie en in onze kul tuur tot; een eigGn 

discipline is ui tgegroeid, nl. d.e dialectielc (Gr. : lc::;cin : ver

zm'lelGn; cJ.ialegein = ui t elkaar nemen, ui tlezen en vcrzamelen; 

vandaar, veel la.ter: dialoog: samen iets uit elkaar hQlen of 

samenbrengen). Dialektiek is volgens Plato en Aristoteles het 

nagaan van verbanden tussen gegevens onder leiding van de prin

cipiële vraag: kunnen ze zonder het andere of niet? Hoe zitten 

beide in elkaar? Kan a zonder b? Ja, maar b niet zonder a. 

(1) Gedachten 'drijven1 tot handelen omdat ze de 11drijfveren11 

van de mens tot werking brengen, de mens laten b.andelen. 
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Gevolg: eerst a! enz., ••• Dit zulke beschouwingen volgen keu

zeproblemen van compatibiliteit en incompatibiliteit. Dit kan 

- in 'de verbeelding 1 : zogenaamde 11 speculatie 11 

- 'materialiter' : "experimenteren11
, d.i. : de voorwaarden wij-

zigen, uitschakelen en/of vervangen door andere. Vb. : de auto 

start niet. Vermoeden: het zijn de bougies. Ga je ze on.mid

dellijk alle vervangen? Nee : je moet eerst één contactkabe:i, 

losmaken en luisteren naro· startgeluid en -kracht. Is er iets 
veranderd vergeleken bij de initiale toestand, da~î is de bewuste 

bougie niet verantwoordelijk. Is er niets veranderd, dan is ze 

slecht en moet vervangen worden. Pas dan gebeurt de eigenlijke 

herstelling, d.i. verva.~gen van een noodzakelijke voorwaarde. 

- het experimenteren blijft bij de constatatie, maar is doelma

tig-dialectisch; blind of onwetend experimenteren zou er in be

staan alle bougies te vervangen. Hoe meer dialectisch en berus

tend op het bij voorbaat weten van noodzakelijke en niet-noodza

kelijke verbanden, hoe efficiënter, des te minder experimenterend 

in de empirische zin van rechtstreekse handeling. 

- het herstellen, d.e eigenlijke handeling is het opnieuw samen

brengen van reeds bestaande, bekende of gewenste samenhangen en 

scheidingen. Geldt dit echter alleen voor reparatiewerk? W~ 

vermoeden veeleer dat dit voor iedere praktische handeling van 

kracht is : iedere arbeid is in feite her-stellen (het Duits 11 her

stellen11 betekent maken, 11 Wi ederherstellung11
, herstelling), het 

instellen van verbanden of scheidin5en ( 11Creativiteit 11 berust 

waarschijnlijk op niets anders). 

iVIen ziet : hoe 11 ideëler 11 het experiment, des te doelma.tiger. 

Daarom is het wetenschappelijk experiment in beginsel gedachte

experim.ent dat de verbanden bij voorbaat kan voorstellen (voor

spellen, berekenen). 

De vraag is nu, of we gerechtigd z1Jn het ene, d.e motivatie, 

tot de 11 beschouwing11 (speculatie, theorie) te rel-:enen, en het 
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andere, de 1nateriële ui tvoering, tot de II echte, reële v:erkzaam.

heid 11. 

§4. Motiverend overleg en verwerkelijking. Praktijk als o~vat

ting. 

Motiverende werk.zaamheid door inzicht, dat lijl::t dus het 

wezen van de menselijke praktijk. Men zou daartegen inbreng~n 

dat gedachten (en woorden) nog iets anders zijn dan toenaderen 

en verwijcleren 11 in de werkelijkheid". Gewis. Maar: a.e werk

zaamheid van de doelmati5heid, van de doelgerichtheid van het 
4 

werk is bij voorbaat, a priorisch in het bewustzijn gelegen, en 

we verwitizen hier nogmaals naar Marx. Inzicht enerzijds en ma

teriële realisatie and.erzijds zijn twee soorten werkzaamheden, 

en vormen geenszins een tegenstelling tussen onwerkzaine, 'on

schuldige' theorie enerzijds en praktijk anderzijds, tussen on

werkelijk en werkelicjk. Het is niet zo dat het denkend motive

ren (het bfmegen tot iets) slechts 0 praktisch rclevant 11 \'vordt 

wanneer men handelt en doordat men handelt: het is zelf prak

tijk, het verandert zelf de realiteit. 

ihotivering is een vorm van praktijk. 1:Ien k?.Jl v-.rel zeggen dat het 

met overleg en motivering 11 nog niet ge daan" is, maa.r niet, ds.t 

ermee 11 praktisch nog niets gedaan11 zou zijn. Het meest vordui

delij~end voorbeeld is wel de uitvind.ing, wier menselijke werk

zaamheid die de natuur verandert en omvorm.t namœlijk.s ontkend 

kan worden. Wat is, hoe gebeurt een uitvinding? 

a) Alexander Flemings penicillinE" . • l?leming vond de penicil

line uit. Niaar hij was niet professioneel gericht op een of an

der antibacterie-stof, integendeel hij cultiveerde bacteriën en 

stelde vast dat ze regelmatig door een soort schimm.el Yverden aan

getast. Na veelvuldige pogingGn deze aantasting tegen te werken 
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zag hij eensdaags het verschijnsel "met andere oge11 11
, vanuit een 

thcrapeutisch gezichtspunt : deze schimmel was in staat bacte

riën te doden. Daarmee was de penicilline ui tµ: evona.en . r-.:en 

moest alleen nog de paddestoel identifiëren, kvrnken en als me

dica:nent 'bereiden 1 
• 

Fleaing heeft, zo gezien, nergens 11 i0ts werkelijks gedaanu. 

dlaar indien men de ui tvinding nict aan hem en zijn verandering 

van gezichtspunt wil toeschrijven, dan moet men ofwel l)eweren 

dat penicilline altijd heeft bestaan, ofwel dat penicilline nooit 

is uitgevonden en dus ook niet bestaat. Fleming heeft de peni

cilline niet gemaakt; maar de producenten hebben die van hun ka.nt 

ook niet uitgevonden. Ze hebben die strict genomen niet 11gepro

duceerd11 vvru1t in principe moesten ze alleen dezelfde condities 

behouden waarin ze zich in :B'lem.ings kul tuur bevonden. De schim

mel bestond ongetwijfelà reeds la..~g - maar was geen penicilline. 

b) Papin en de ui tvinè.ing van de stoomma2_~ine - Reeds in de 

17e eeuw had Huyghens ecn ontploffingsmotor uitgevonden, nl. met 

buskruit. 1'iaar de pistons waren niet luchtdicht, de druk onvol

doende. Papin dacht aan neerslag van stoom tussen piston en ci

linder. Wat ziet hij : d.e stoom is zelf als druk werkzaam, het 

gebruik van kruit is niet onrr'.isbaar. Noch Huyghens, noch Papin 

zijn er nochtans in geslaagd de machine technisch uit te voeren 

maar dit was 11 slechts 11 zaak van lassen en sraeden. Ook hier be

rust de uitvinding op een "zien als" - nl. stoom ,è drijfkracht, 

wat ze op zichzelf niet is. 

c) een steen als haI!l.er zien Een steen opvatten als hamer 

~ het ui tvinden van de hamer. Op dat ogenblik i_~ de st,~en ha

mer ook al heb je die nif3t aangeraakt. Hij is gecre~i-·d . (Maar 

juist hiermee kan meteen ook op het misbruik van dat ~oord gewe

zen worden: men associëert met het concept van schepping encre

ativiteit een mythologische visie van een schepping ex nihilo, 

zoals een God zou 'produceren') 
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Negeert men de verandere:nde werkzame kracht v~ het opvat

tingsvermogen, dan negeert men het specifiek werkingsvermogen 

van de mens, dus ook zijn realiteit. De steen is veranderd door 

hem als ha.mer op te vatten; hij is steen-als-ham.er, hffi~er. ~e 

schimmel wordt geneesmiddel en is voortaan niet-schimmel, iets 

anders. 
Het lijkt magisch te worden: we zegden eerst dat het spre

lrnn de wereld verandert, vervolgens dat denken ook reeds de vie

reld 1;-:iijzigt, nu poneren vrn : het opvattend beivustzijn verandert 

de wereld en menselijke praktijk steun.t op niets anders dan qp 

deze opvattingskracht. Dit gaat in tegen de common sense, d;Le 
meent dat dit opvatten en dcnkon toch onwerkelijk, 11 su.bjcctiéf 11 

en 11dus 11 willekeurig en onwerkzaam is. Wat is, is op zichzelf, 

wat subjectief is heeft met de dingen nicts te make::-1. Is dit 

werkelijk zo ? N2en. De perspectieven van het menselijk bo-,nust

zijn horen bi,i de dingen zelf. Het huis van 11 15 m0t0r 11 hoog is 
11 30 cm klein" op zoveel ffif)ter afstnnd bekekent niet door een op 

zichzelf irrelevante 11 psychologisch2 11 conditie van het waarrn~mend 

bewustzijn., maar omdat de aanwezigheid zelf van het huis kleiner 

wordt. 

We moeten a.nders L~ren zien wat we werkolijkheid. noerae:a, en 

onze begrippen aan een herziening onderwerpen, willen we de 12-
gika - zoals hoger omschreven - niet tot iets irreëels, onwerk

zaam en dus on::rnrkelijk, degraderen. Sinds de mens Gr is, is de 

wereld tot een logisch-menselijke wereld omgevori~d, en is de 

objcctieve natuur verdwenen. 
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§5. De prak.tische onmisbaarheid en de bijdrage van de taal • 

1. Ter aa..."lvulling van het vorige lijkt eon bespreking van 

de bemiddelcnde functie van de taal in de menselijke pra.k.tijk 

aangewezen. Immers, indien praktische werkzaamheid door moti

vering specifiek is voor menselijke arbeid, dan is de taal het 

eerste midclel, het eerste werktuig in de oorspronkelijke zin van 

orgaan, het organon zonder meer. Vooropstelling voor de werk

zaamheid door spreken was, zo zagen wij, het den..1rnn van de aan

gesprokene. Dit denken hebben we als zelfgesprek geduid. Den

ken is dus taalkundig, alhoewel klankloos. (De Grieken konden 

ta.al èn denken met hetzelfde woord "logos" aal'lduid.en en denk

leer èn spraakkunst met logika, afkorting van 1'logikè technè"). 

Klank lijkt dus niet noodzakelijk voor taal. Men kan. een 

tekenschrift aanwenden zoals Chinees of ons verkeerstekensys~eem

i.p.v. schrift op fonetiscbe basis. Vooreerst moeten we opmerken 

dat deze tekens op een of andere wijze mondelinge verklaring no

dig hebben. Maar we moeten ons toch de vraag stellen of de taal 

gereduceerd kan worden tot een systeem van tckens, en de taal

kunde of - wetenschap tot een algeaene semantiek of semiotiek. 

Bij voorbaat moet gesteld worden dat : 

a) de werkzaamheid van de taal berust op haar m.otivatiever

mogen en dit op datgene w-at met de 'tekens' gezegd wora.t; 

b) een tek.en niet 'i.Verkzaam is door zijn betekeningsvermogen 

maar door het vermogen het betekende tot v1erkzaamhe:Ld te laten 

komen, het effect te bemiddelen. (Daarom gebruikt men voor 

doodsgevaa.r geen k.ruis, maar een doodshoofd). 

2. Reductie van de taal tot tekensysteem. W9.t kan een te

kensysteem presteren? Dat wordt erg overschat. 

a) Een systeem van tekens zoals in de verkeersregeli.ng be

rust op conventie waarzonder ze onbagrijpelijk zijn; deze af

spraak gebeurt door de taal; zelfs met begrip van deze conventie 
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zijn zulko tekens hoogst dubbelzinnig en vaag. 
b) Een gebarensystoem is misscbien doeltreffendor. ililaar 

een gebaar (als het tonen door aanwijzing) is ook veelal bron 

van misverstand. tiets tonen' wordt bvb. begrepen als 'iets 
krijgcn•. Of: wat wordt precies getoond met de wijsvinger: 

het (bruine) boek of de bruine kleur van dat boek, of de posi

tie ervan op de ta~el? Enz ••• 
c) Laten we ttonen' uitbreiden tot tvoordoen' : tonen hoe 

men het doet, met een machine bvb. Zo wordt de kinderen veel 

aangeleerd. li:iaar : een spel voordoen is soms het s:pel ongDdaan 

maken, bvb., en verder vrnet ook hier de andere dikv;ijls niet. ~ 

precies voorgedaan wordt, je kunt niet tonen wo.ar het op a.an

komt, en wat toevallig en onverschillig is. 

d) Het vervangen van woorden door tekens komt neer op het 

.feit dat men zelf veel moet doen. De taal wil juist in het al

gemeen vermijden dat men alles moet v66rdoen resp. overdoen. De 

taal heeft in zekere zin een substitutiefunctie voor rechtstreeka 

h~mdelen, terwijl voordoen en overdoen toch meer bij het onbe

middeld zelfdoen horen. (De weg tonen aan iemand die er om 

vraagt zou in deze zin erop neerkomen dat men hem tot bij het 

doel vergezel t). Teken en aa.r1vJijzing irn.pliceren het afzien van 

de bemiddelende werkzaamheid van de taal. 

e) Blijft nog over: het tek~ als zichtbaar maken zonder 

het object erbij te betrekken. T;/aru: het tonen aan zijn eigen 

grenzen stoot, - het niet zichtbare - en waa.r nen niet kan of 

wil overdo,3n, is ruen, afgezien van de taal, ertoe verplicht te 

tekenen. 'Ne moeten stellen : het schrift is oorspron..lœlijke:i;

dan het spreken, en het tekenen is oorspronkelijker dan schrift, 

-of juister: tekenen is schrift in oorsprong. 

Voorlopig kunnen we enkel beslui·ten : dat de taal w·el te

kens nodig heeft, mondelinge of schrift0lijlrn, maar dat dc.armee 

niets specifieks over de tn.al gezegd is, evcn weinig a.ls men het 
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wezen van de mens treft wanneer mener op wijst dat hij eten en 

drinken nodig heeft. Indien men w:i.l specifiëren w·elke soort te

kens de taal behoe.ft, om ha.rc f11-'1.ctie te vervullen, stoten we op 

de functie van de tekening als oertaal. 

3. Tekenen als beeldtaal, als oorspronkelijke_ taal. Ik 

kan de vreemdeling de wer; wijzen. door een tekening, in plaats 

van het gebaren uiten of, à la limite, het vergezellen. Ik kan 

afwezige , n i e t zicbtbare, nog niet of niet meer zichtbare zaken 

zichtbaar maken door een tekening, resp.. ui t he·t; geheugen of in 

ontwerp. Waardoor is of wordt iets onzichtbaar? Onzichtbaa.r 

is : 

a) wat (ver) verwi j derd is in de ruimte, ofwel verwijderd 

van mij, ofv,el onderling vervvijderde zaken : het di screte (het 
11ui t elkaar gegroeide 11

); 

- wat in het verleden verdwenen is: het uit elkaar gevallene; 

- wat (nog) niet tot stand gekomen is : het (nog) niet samenge-

brachte; 
b) wat naderbij is: wat zo nauw samengebracbt is dat het 

ononderscheidbaar is : het ~rete (het 11 samengogroeicl.e1t). 

Het discrete wordt zichtbaar gemaakt door toenadering , door 

het verband of de samenhans tussen beid.e te lege;en. Het conqre

te wordt zichtbaar gemaa.kt door het oplossen van de nam:,re samen

hang : uit elkaar ne~. (lvlen zou een en a.nder grosso m.od.o syn

the se resp. analyse kunnen noemen). De tekening kan vervallen 
zaken reconstitueren en (nog) niet bestaande samen-hangen samen

brengen zonder ze materialiter te realiseren: ik teken de weg 

die de vreemdeling moet volgen : ik maF.Jc hem los uit de concre

tie van de werkelijke plaatsverhoudingen; ik teken een booru: ik 

maak de omtrek, het grondvlak los van kleur, materiaal, van de 

grond, en behoud (eventueel) slechts de grootte-verhoudingen. 

Enzo verder. 

De tekening kan het feitelijk niet-samenhangende sa.men.bren-
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gen en het feitelijk saro.enha~gend.c afzonderen. Wat zijn dan de 

samenha~gen en scheidingen die de tekening voltrekt? Logiscbe 

samenhanr,Gn en onderscheidin~en, in tegenstelling tot feitelij

ke (fei t van 11 factum11
, gemaal-:t). Logische : is dat ook niet de 

specifielce prestatie van de taal ? Inderdaad : de tekening van 

de omtrekken en delen van het huis - zonder kleur en op kleine

re schaal - toont het ondersche:i.d en de sam.enhang van ding en 

eigenschap, van grootte en verboudingen, van zijn, t;ijd en ruim

te. Het bouwplan toont hoe hoog het huis moet zijn, wanneer 

(indien) het buis o.a. zo en zo breed is, enz. Een plan. is dus 

een aanwiJzing van een causaliteitsverhoudil];El; om deze werke

lijk vast te stellen is in ieder geval de uitvoering van het 

plan noodzakelijk, maar enkel bij een planmatige uitvoering kan 

causaliteit geobserveerd worden (slagen van het opzet). 

·.Jat men niet kan tonen maar alleen tekenen val t gedeel te
lijk samen met datgene wat men alleen met woorden kan zichtbaar 

maken: het eenvoudig VGrband tussen ding en eigenschap, de oor

zakelijkheidsrelatie; de noodzakelijkheidsrelatie. Ik kru1 niet 

tonen dat de tafel bruin is. Ik kan geen gevolg van een oorzaak 

tonen, evenmin onderscheidingen tussen werkelijk, mogelijk eµ 

noodzakelijk, zelf niet tussen zijn en niet-zijn; met d~ gropt

ste moeite nauwelijks : eenheid, veelheid en geheel. ~lat zijn 

die ontoonbaarheden? De kategori.eën uit Kants logika ! Dit ?,ijn: 

de me est algemene begrippen of opzichten van waai'ui t al v1at is 

tgezien' kan worden. Ze beantwoorden aan de logische analyse

en synthesefuncties van de taal, maar, zoals opgemerkt, vormen 

ze het we zenli jk belang van tekeningen en 'plastisch' vrerl<: über

haupt (1). 

('1) Dit leidt tot een bepaalde evaluatie van ku.nst in haar ele

mentaire vorm: geen kroon of bloem uit hogere civilisatievor-

(Vervolg voetnota (1) p. 24.) 



-24--

4. Besluit : de praktische functie van cle taal is speci

fiek waar ze werkzaaro. is door het "logische 11 dat ze 11toont 11 door 

het te zeggen, door logische analyse en synthese, verwijdering 

en toenadering: dus door dialectiek. Hetzelfde geldt voor den

ken als zelfgesprek (voor zover de.nken werkzaam. is als motive

ring). 

De analyse van de bemiddelende functie van de ta.al in de 

praktijk leidt dus tot geen ander resultaat dan hatgeen wij 

reeds tevoren hadden irastgesteld. 

(Vervolg voetnota (1) p. 23.) 

men ("eerst eten en dan nog wat decoratie 11
), maar onmisbaar mid

del voor het mogelijk makBn van het spreken over dinge11 in hun 

abstractie, nl. letterlijk : ui teengohaald en samenge~':lracht in 

verbanden waarin de dingen zelf niet gegeven noch zi.ntuiglijk 

zichtbaar zijn. Iedere kunst is in die zin abstra.ct in baar 

logische analyse en synthetische reconstructie. Ze is dus niet 

irrationeel, maar integendeel zichtbaar maken door een logisch 

abstractievermogen. Het 'senti:::uentele' van de bcschouv1ing is 

daarbij gegrond op het zintuiglijke, sensueel zien van cen op 

zichzelf onzichtbare - als gevoel. 
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§6. Besluit hoofdstuk I. 

Tot het wezenltjk:-werlrzame van het menselijk bestaan als werk

zaamheid boort de werkzaanheid van het denken als opvattend be

wustzijn van het zijnde. Spreken, zien en denken, durven we 

zeggen, zijn handelingen. Niet dat ze 11 activiteit 11 zijn in de 

zin dat Yvij als rnensen 11 ermee bezig zijn11
, maar actief in bun 

werkelijke conseguentie voor de realiteit buiten ons: de mens 

is op de eerste plaats : wat in zijn hoofd afspeelt; de mens is 

zijn bewustzijn. Indien dit waar is, dan moeten we stellen: 

de mens is verantwoordeli,ik voor al wat in zi,in hoofd oragaat -

omdat het de wereld verandert. Men zal sceptisch reageren: 
11Dat is niet te geloven ! Een mens zou in zijn zetel zoveel tot 

stand brengen? Neen, veeleer is het tegendeel waar: een mens 

kan met zijn denken en praten bijna niets veranderen of tot 

stand brengen. De dingen lopen zoals ze lopen; slechts door 

extreem actief ingrijpen kan er iets, en dan nog zeer weinig 

vera.nderen 11 • 

. Men negeert dus het werkzaam vermogen van de :;nens als mens -

wat neerkomt op de vraag van zijn vrijheid, die vandaag graag 

in twijfel getrokken wordt. Deze vrao.g vormt het volgende hoofd

stuk. Voorlopig nog dit: de onzekerheid van het resultaat van 

iedere motiverende praxis ko.n en moet niet worden geloochend, zo

als hoger reeds gezegd. Deze onzekerheid neemt toe naarmate het 

handelen aa."'1. "ander·en" is overgelaten, nl. door 'Hetmatige rol- en 

taakverdeling, en de motivering grotendeels uitblijf·t (men doet 

het omdat 11 het zo hoort 11 e.d.). iffanneer men ecbter op grond. van 

een 11wetmatigheid II de vrijheid en de 1.verkzaamheid van het bewust

zijn loochent, dan negeert men de waarheid , waarvan iedere mo

tivatie afhanlrnlijk is, en dit in naam van een opvatti.ng van de 

menselijke geest (en zijn kennis) als iets-dat-zich-laat-bepalen, 

bepaald wordt • Daaraan beantv.roordt inderdaa.d onze kul turele op-
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vatting van kennis als ob
5
j ectieve kennis en waarheid al::, over

eenstemming van de voorstelling met de zaak. Wat houdt deze op

vatting in? De maxime: pas je voorstelling aan de zaak aan zo

als ze op zichzelf is• Wees objectief: maak je los van alles 

wat tot je eigen lichamelijke en persoonlijke behoeftigheid en 

vooringenomenheid behoort : geslacht, historiciteit, leven, 

liefde en dood, familialiteit, lichamelijke gebrekkigheid ! Pas 

je geest aan, i.e. : pas jezelf aan aan de dingen zoals ze ge

beuren. De waarbeid van de kennis berust op het doen nlsof je 

zelf niets moet doen, dus zodat je zelf niets doet maa.r het 

laat gebeuren. Dit is de vrnreldbeschouwing die ten grondslag 

ligt aan de na.tuurwetenschap en die haar uitdrukking vindt in 

de paradoxale overtuiging dat we de natuur het best beheersen 

door ons aan haar te ond.erwerpen, en dat we de zaak pro..ktisch 
best kennen indien we ons eraan aruipassen. Zo noopt ons een 

reflexie over het wezenlijk menselijke van de praktijk door mo

tiverend denken tot een reflexie over de vrijheid : wcd; i.s hier

bij de vraag en wie heeft bewijslast? Waarop berust vrijheid 

als ervaring ('empirische' grondslag)? Welke zijn de mogelijke 

tegenargumenten en hun vooropstellingen? Om welke redenen wordt 

de vrijheid genegeerd? 
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Hoofdstuk II: over de vrijheid. 

§7. Inleiding. 

Het is zelf een vraag, wat eigenlijk moet worden bewezen. 

nAffirmanti occuabit probatio 11 
: van twee tegengestelde bewe ... 

ringen moet eerder diegene bewezen worden, die iets positiefs 

poneert, niet deze welke er zich van onthoudt iets bijzonders 

aan te nemen, waarvan het bestaan zou moeten aa.nvaard worden. 

~eliswaar is het van geval tot geval niet gemakkelijk te beslis

sen waar iets positiefs beweerd wordt, en waar dit geenszins het 

geval is. Zo lijkt het wel duidelijk dat in de strijd tussen 

godgelovigen en godloochenaars de bewijslast bij hen ligt, die 

het bestaan van een meest v-olkomen, in allerhoogste mate reëel 

en deze wereld overstijgend wezen poneren: zij moeten godsb?

wijzen leveren, het is niet aan hun tegenstanders Gods niet-be

staan te bevdjzen. Maar wanneer Nietzsche over 11 hun verbijste

rend begrip Godu meent : 11 Het laatste, dunste, led:Lgste word"\; 

als eerste geplaatst, als oorzaak-in-se, als ens realissimum" -

dan zou dit wellicht kun.nen betekenen dat de godloochenaars 

veeleer moeten bewijzen dat niet al wat bestaat gevaar loopt in 

zulk Niets te verzinken. Of: Bevat de wet van behoud van ener

gie de gedu.r.fde stelling van een onvergankelijke en on'--litputte

lijke wereldsubstantie - of is ze ui tdru....ltking van de houding, 

niets voor a.uurza.am. te houden dan een oneindig onbepaalde mo~e

lijkheid? Of nog: Houdt de beschuldiging van een vergrijp tn 
dat men een zwakte van de beschuldigde aanneemt of bedoelt ze 

het toeschrijven van een bekvvaambeid ? 



-28-

§8. De kwestie van de bewijslast en de feitelijke ervarin3s

grond van de vrijheid in de verantwoordelijkheid. 

Wat nu, indien het 11 probleem11 van de vrijheid tot nu toe 

altijd verkeerd gesteld zou zijn? Zowel verdedigers als tegen

standers van het bestaan van de vrijheid - van de mens, van de 

wil, van de geest - schi,jnen akkoord over de noodzaak, deze 

stelling te bewijzen, eerder dan de stelling van een onvoor

waardelijk heersend determinis:ne. Vrijheid geldt; als iets po

si tiefs, als een buitengewoon vermogen, als macht, als uitne~ 

mendbeid, als ideaal. Dit gaat wel eens zo ver, dat aanhang~rs 

van de leer van de vrijheid soms alleen al door het aangeven 

van voorbestem.mingen, invloeden en motieven, die de vrijheid 

van een besluit beperken, zich verplicht voelen daartegen te 

polemiseren. Alsof het voor deze leer niet zou volstaan, dat 

enige vrijheid nog steeds blijft bestaan, ook al zou het 

merendeel van ons handelen gedetermineerd zijn en zou men van 

de vrijheid slechts zelden gebruik maken. I~1aar waarom wordt de 

vrijheid in het algemeen zo geïdealiseerd en tot voorstelling 

van volstrekte macht verheven, zodat haar bestaan een hoogst 

onzekere, veeleisende stelling wordt, die tal van bewijzen be

hoeft? Of vrijheid nu werkelijk bestaat of niet, de ervaring 

die haar ( tenminste) als mogelijk doet aanvaru.--den is toch hele

maal geen ervaring van een onbeperkte macht bij de mens om ztch
zelf vrij te bepalen: een mens die volledig meester over z1Jn 

beslissingen en handelingen zou zijn. Integendeel het is de 

ervaring van de verantwoording, de vrees voor de verantwoording, 

de vrees namelijk, verantwoordelijk te zijn, dus de letterlijk 

vreselijke ervaring de last van een verantwoording en van een 

verantwoordelijkheid in 't algemeen te moeten dragen. Ervaren 

wordt, dat overal bepaalde oorzalten ( in extra'llorele zin) verant

woordelijk zijn voor bepaalde gevolgen. Ervaren wordt, dat eigen 
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handelingen van een mens in dezelfde zin als oorzaken verant

woordelijk zijn voor bepaalde gevolgen. Ervaren vwrdt, dat; ik

zelf of esn ander deze ~evolgen konden uitschakelen door deze 

handeli.ngen na te laten of door anders te handelen. Ervaren 

wordt, dat men soms deze gevolgen zelf moet dragen. Ervaren 

wordt, dat men voor deze gevolgen door anderen veran.twoordelijk 
11 gesteld11 wordt - tenslotte in "morele 11 zin. Vrijheid wordt 

in de vorm van de ervaring van verantwoording en verantwoorde

lijkheid oorspronkelijk als iets doorgaans negatiefs en, niet 

zonder vrees, als een ~ ervaren. Deze erva.ring kan bedrieg

lijk zijn, deze vrees ongegrond. Het kan zijn, dat ik ~, 

dat niet ~ verantwoordelijk kan gesteld wordan voor mijn qan

delingen en hun gevolgen. Het kan zijn dat ik op bewijsbare 

wijze voor een bepaalde handeling niet verantwoordelijk kan ge

steld Vi,'Orden, dat men bvb. zou kunnen aanton0n dat he·t voor mij 

on.mogelijk was deze handeling na te laten; of dat ik voor de 

gevolgen Yan deze handeling niet verantwoordelijk lcan gesteld 

worden, omdat deze gevolgen uit bijzondere omstandigheden re

sul teerden \•,raarmee ik geen rekening kon houden, gewoon omdat ze 

me onbekend waren. Zelfs dàn nog blijft op kenmerkende wijze 

de mogelijkheid van een verantwoording van mij een voorwerp van 

vrees: het blijft een mogelijkheid die "niet uitgesloten11 kan 

worden, in j_eder geval moet bewezen worden dater bepaalde om

standigheden waren die mij van de vera.ntv10ordinr; ontlasten; in 

het ander geval, voor zover dit bewijs uitblijft, moet worden 

aangenomen - en zonder dat hiervoor een bijzonder bewijs nodig 

is - dat ik de last van de verantwoording moet dragen. Opnieuw 

kenmerkenderwijze zeggen we bijna altijd dat een oorzaak voor 

een gevolg, een mens voor de gevolgen van zijn handelingen 11ver

antwoordelijk11 kunnon zijn, alleen als de gevolgen slecht zijn. 

Men moet er zeker ook: aan denken dat menselijke handelingen 
Il ·t· Il evenzeer voor posi 1.eve gevolgen of gebeurtenissen 11verant-
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woordelijk11 kunnen zijn, - en dat ze dan in een gunstige zin 

"toegeschreven11 worden aan deze handelingen. Ook in dit geval 

blijft de •vrees' voor de verantwoording en haa.r last aanwezig, 

ze stijgt zel.fs door deze mogelijkheid : ik doe dit of dat; ilt 

zal de verantwoording voor de gevolgen moeten drag0n indien ze 

slecht zijn, omdat ik dit gedaan heb, temeer omdat, indien ik in 

de plaats daarvan iets anders zou gedaan hebben, de slechte ge

volgen zouden vermeden zijn en wellicht een positief succes be

reikt zou zijn. Zijn het dan niet enkel en alleen deze erva

ringen va11 een lastige, vreeswekkende aa.rd. die aanleiding ~even 

tot de problee.nstelling van de vrijheid, zijn ze nu werk0lijk of 

illusoir? 

Maar dan is hier van kracht : deze erllaringen vormen q_e 

grond om mij als verantwoordelijk en daarmee ook als vri j , - en 

daardoor als verantwoordelijk - te beschouwen. Tenzij - tenzij 

in het gegeven geval of heel in 't algemeen en op fundamentele 

wij ze rnijn onvrijheid en niet-vera.Yl.twoordelijkheid ( of dan ook 

van iedereen) aangetoond is. Volgens de enige ervaringsgrond 

van waaruit over vrijheid kan worden gesproken - als grond voor 

het feit dat zoiets als vrijheid Uberhaupt in aanmerking kqmt 

en ter discussie kan -.;v0rden gestold, zeker niet als grond q.ic 

de vrijheid als gegeven zou kunnen bewijzen - ligt de be~i~slast 

voor de verklaring van het 11 probleem 11 van d.e vr=Ll_heid bij he_!!! 

die ze loochen"l?. : hij bevreert iets posi tiefs wanneer hij de on

voorwaardel ijke determinatie van mijn en ieders handelinge~ wil 

waar malce.n. Niet de leer van de vrijheid, lijkt hot ons, lieeft 

bewijzen nodig - haar inhoud is minder een bewering dan een ~

gevi ng - maar de stelling van het detorminisme. l-Iet determinis

me poneert zelfs een absoluut positieve 11vrijhoid11 
: het beweert 

dat wij, mensen, vrij zijn van iedere verantwoordir..g, en dus 
0 vrijn te doen en te laten wat we willen, soeverein en niemand 

rekenschap verschuldigd. 
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§9. Kritisch onderzoek van mogelijke weerleggingen van de 

"stellinf,!;" van de vri j heid. 

Vanuit de ervaringsgronden, van waaruit de vraag van qe 

verantwoordelijkheid en vandaar het 11 probleemn van do vrijq.eid 

worden ges·teld, moet dus niet de stelling van ~e vrijheid qewe

zen worden - die is eerder een concessie, nl. van verantwoor

ding - maar de stelling van best rijding van de ilTijheid, die 

eigenlijk gewoonweg de stelling van de onverantwoordelijkheid 

is; dus de stelling van het ~rminisrne. De 11 bewering0 van het 

bestaan van de vrijheid moet niet bewezen, ze moet, wil men haar 
bestrijden, weerlegd worden. Maar is ze ergens op denkbare 

wijze weerlegbaar? 
De grondslag van de ervaring (of, zo men wil, van het ge

voel) van verantwoording en verantwoordelijkheid zelf is een 
nog eenvoudiger ervaring; ze laat zich in de woorden uitdruk

ken : n 1 l< weet niet wat ik moet doen". Iedereen kent ze tbch, 

deze zich in onrust, aarzelen en wankelen rcvelerende ervaçing 

van onbeslistheid, besluiteloosheid, onbepaaldheid - van 1*de

terminatie. Deze eenvoudige ervaring echter, - ook zij een 

lastige ervaring, alhoewel slechts met het oog op een moge~ijke 

verantwoordingt die ik op haar beurt op mij neem, wanncer ~k 

door een besluit een einde stel aan mijn toestand va.~ onbepaald
heid - wel, deze eenvoudige ervaring bezit een onoverwinneiijke 

evidentie. Zij kan zelfs onmogelijk ofwel bedrieglijk ofwel 

niet bedrieglijk zijn. Want in haar elementaire vorm is ~elfs 

nog het gevoel van vrijheid als 11 illusie 11 van de vrijheid - be

wijs van do vrijheid. Het helpt zelfs niet de vaststelling, dat 

ik niet weet wat ik moet doen, te bestrijden door de bcwering 

dat ik bet in werkelijkheid zeer goed weet; ~ant onvermijdelijk 

dient daa.raan toegevoegd : alleen weet ik het nu juist; niet ! 

Het helpt ook niets zoiets te verklaren als : van 'moetent is 



-32-

er helemaal geen sprake, alleen is hot zo dat ik iGts .lli doen; 

want de woorden nik vre1-}t niet ·,vat ik zal doen 11 zijn toch juist 

een nog scherperc u.itdrukking van dezelfde onbepaaldheid. Het 

determi.nisme zou hot v66rkomen van zulke toestH.nden van niet-we

ten-wat-doen in het algemeon raoeten loochenen. Het mag mij, zo

veel als het ,~dl, verzekeren, dat 0 op zichzelf" :mijn handel;ing 

doorgaans '"roorbestemd en gedetermineerd is : deze determinatie 

dringt echter juist nict tot uijn bewustzijn door, bereikt .p.iet 

h0t vla}:: van mijn bevrustzit1n - op d it vldk ben ik ongedetcrmi

neerd, onbepaald, onbeslist, besl ui teloos, "vrij II er.!. voor zover, 

verantwoordelijk. In het gevoel van de vrijheid en vera.n.twoor

delijkheid ben ik mij niet bewust van de determino.tie van mijn 

handelen, everunin van datgene v,rat door deze det;ermin.atic bepaald 

of gedetermineerd is : en juist dat ontbrekende bewu.stzijn - de 

nillusie 11 van de vrijheid? - is mijn onbepaaldheid, mij:n onbe

slistheid, mijn beslui teloosheid - mijn vri,jheid. Om. d.e vrij

heid, bet 11fei t 11 van de vrijheid te bestri<·jden, ia het niet vol

doende het; gevoel, het bewustzijn van vrijheid als illusie te 

verklaren, men moet het fei t van dit gevoel 2 van dit bewust.zi
1
jn, 

van deze 11 illusie 11 zelf loochenen. Dit gevoel, dit be,.,;rustzijn, 

deze 11illusie 11 van de vrijheid bewijzen op de meest eenvoudige 

wijze : Ik ben tenminste op het vlak van het gevoel, van het be

wustzijn som.s niet gedetermineerd : Ik weet niet wat ik moe:t; 

doen, wat ik zal doen. 

Zakelijk is de stelling van het determin5.sme, zo gezien, 

gewoon va.ls t zoa.ls ze de gestelG.e vra.ag :eraktisch eenvoudigr;ree; 

mist of ha.a.r slechts een oplossing kan geven d.ie zakeli,jk op

niem, op een volledig bodemloze bevrering ui tloopt. ïiiif::t de ui t

leg dat "op zichzelf" volledig beslist is wat ik zal doe~ wordt 

mijn verlagonheid, niet te v.reten wat doen, op generlei wijze 

verbolpen. Enkel de inlichting, wat dan konkreet 11 op zichzelf 11 

beslist is, zou lrunnen helpen, dus de medodeling van een werke-
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lijke kennis van wat ik zal doen. (En van zijn kant geraakt 

het determinisme gemakkelijk in de verlegenheiè. te moeten voor

wenden dat het weet, terwijl het onmiddellijk daarop zijn on

wetendheid daa.rover evenzeer moet toegeven). De enige inJ.ich

ting die het determinisme kan geven op mijn vraa~ wat ik moet 

doen, luidt: Doe gewoon niets; zie alleen (bij jezelf) toe, 

wat je zult doen. Maar deze raad is niet gemakkelijk op te vol

gen; want indien ik nu in volle ernst werkelijk niets aoe, dan 

zal ik tenslotte werkeli~ik helemaal niets doen. En dat is niet 

enkel een grap : 'Nant indien ik zelf geen besluit; neem en er

naa.r handel, dan laat ik me a.lleszins - "vrij" - over aan q.e 

volledige bepaling en determinatie door omstandigheclen, wac!-I'

van het vermogen om mij te beinvloeden niemand, die geen fa.n

ta.stisch geidealiseerde voorstelling van vrijheid bezit, zal 

loocbenen. Overigens verrnadt deze Gis - toe te kijken op wat 

men zal à.oen - een niet minder fantastische voorstelling van 

aanverwante aa.rd. : Volgens deze eis zou ik ( 0 als ik ma.ar ·wilde", 

zou men overigens moeten toevoe;~en, wil men het eiska:r.akter van 

de deterministische 11 eis 11 ernstig o-pnem.en - wat natuu-1:·lijk ook 

niet o-pgaat) zonder meer toeschouwer va.Il. raezel.f ku.nnen zijn. 

En als zodanig zou ik niet enkel niet gedeterm.ineerd zizjn d,oor 

de omstandigheden, die mij, die ik bekijk, deter1;iineerden .., want 

ik weet niet wat ik zal doen, wat ook de deter:mini.st niet kan 

ontkennen - maar bovendien zou ik iemand zijn die op de afloop 

der dingen niet de geringste invloed zou bebben ! Uiteindelijk 

poneert het d.eterminisme zelf het bestaan van een Il~ dat uit al 

zijn werkelijke verbanden weggerukt is; tenzij het dan nog lie

ver meteen bestrijdt dat ik, met mijn oewustzijn en illijn even

tuele verlegenheid, niet te weten wa-1; ik moet doen, helema.al 

niet besta. Dit zou betekenen: ik besta maar in mijn fan-ta-
sie ••• 

Het uiterste, dat het determinisme zou kU1.1.ncn stel1en 
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- maar daarmee niet licht bewijzen - zou juist dit z1Jn t dat 

ondanks alle onbepaaldheid, onbeslistheid en besluiteloosheid 

van mijn be1;rustzijn de mogeli,jkheid niet kan worden ui tgesloten 

dat op zichzelf altijd reeds bepaald is, wat ik zal doen en hoe 

ik zal handelen. Ongetwijfeld is dit soms, zelfs vaalr genoeg, 

het geva.l: Ik woet niet wat ik zal doen, dit of dat, terwijl 

ondertussen omstandigheden reeds zijn opgetreden (of no~ zullen 

tussenkomen) die in ieder geval zullen verhinderen dat ik dtt 

doe. Zo zou het al tijd kunnen zijn. Maar dit; zou slechts kun

nen betekenen dat men alles wat ik doe en met alles waa.rmee ik 

te doen heb, in feite gewoonweg niets te makGn heb. Ik zou in

derdaad een geest zijn, in een geheimzinnig-irreële dimensie 

volledig vrij zwevend - of zelfs, om het nauw te nemen, helemaal 

niet voorha....'1.d.en. Het determinisme moet zuivere geesten uitvin

den - of het menselijk bewustzijn loochenen, daarmede het be
staan zelf van mensen, tenslotte zelfs nog het feit, da.t we ons 

van het v-ooroordeel dat we bestaan niet kunnen. losmakcn. 
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§10. Opnieuw: verantwoordelijkheid van denken. 

De stelling van de vrijheid, als de toegeving va.11. verant

woordelijkheid, gant terug op de eenvoudige ervaring van onbe

paaldheid, onbeslistheid en besluiteloosheid van het bewust

zijn, op de ervaring var1 het niet-weten-wat-doen. Het is eer

der een onaangename drukkende ervaring, ver verwijderd van die 

verheven 11vrijheid II als machtsgevoel. Dibiiijls en waarschijn

lijk meestal betekent de uitdrukking: 11 Ik weet niet wat ik 

moet doen 11 niets anders dan vervcling. I1:Iaar de inhoud van dit 

ervaringsoordeel wordt pas lastig en misschien beangstigend 

wa.nneer hij in verbinding met een verantwoording wordt gez~en; 

een verantwoording die ik op mij zal nemen door een besluit 

dat aan die toestand een eindo zal stellen - voorzover het ne

men van dit of' een ander besluit mijns wetens (vermits ik niet 

wist wat ik moest doen) en dus volledig bij mezelf lag. 

Maar dat de stelling van de principiële ow,rerantvmordelijk

heid van de mens voor. zijn bewuste handelin3en een bewijs nodig 

heeft, en niet de stelling van zijn verantwoordelijkheid (die 

eerder moet worden a.angenomen zolang niet het tegendeel beiivezen 

is), blijkt evenwel uit de gedachtengang van het determ.inisme 

zelf. Nant het determinisme beweert tocb dat voor alles Jq.t 

'
1 in de natuur 11 is of gebeurt al tijd wel bepaalde oorza__ù;:en ver

antwoordelijk zijn .. De uitdrukking dat bepaalde oorzaken 11ver

antwoordelijk11 zijn voor bepaalde gevolgen mag dan zelf nog oor

spronkelijk antrop·'·morf zijn, ze vindt niettemin ook in na·~uur

sa1rienha.ngen een eenvoudige en ondubbelzinnige toepassing. In 

deze ocnvoudige en ondubbelzinnige zin zou men, ovoreenkomstig 

de overtuigin0 van het determ.inisme, even moeilijk kWlnen be

strijden dat ook ~enselijke ha.11.delingen verantwoordelijk luumen 
gesteld worden. Bedenkelijk kan het pas worden (in de zin van 

de deterministische mening), wanneer verder ook noe; de moge-
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lijke verantwoording van de handelende mens voor zijn handeling 

en handelwijze in aanmerldng genomen wordt. (En alleen dit, of

schoon hier zachtjes geformuleerd, beweert de stelling van de 
vrijheid: ze sluit helemaal niet uit dat in bepaalde, talrijke, 

zelfs zeer talrijke gevallen niet de handelende mensen voor hun 

handelingen verantwoordelijk kunnen gesteld worden, maar wel om
standigheden die min of maer van hen onafhankelijk zijn; alleen 

zou men voor deze gevallen wellicht aarzelen, van handelh1gon van 
mensen, in ieder geval van menselijke handelingen te spreken). 

Nuis er geen determinisme zonder determinanten mogelijk. 
Met een ontegens_prekelijk recht houdt het determinisme vast aan 

de grondpropositie dat gebeurtenissen hun welbepaalde oorzaken 
moeten hebben. Het neemt verder met evenveel recht aan dat het 
optreden van deze oorzaken zelf een oorzaak moet hebben. Muar 
het kan niet in overeenstemming met de zin van het determinisme 
zijn, om uitgaande van het feit dat bvb. de oorzaak y van ge

volg z op ha~r beurt oorzaak x heeft, te loochenen dat oorzaak 
y feitelijk oorz~ak van gevolg z is en om integendGel te bewe

ren dat de ware oorzaak van het gevolg z enkel en alleen in oor
zaak x te zoeken is. Het deterroinisme kan onmogelijk bedoelen 
een oorzaak telkens haar oorzakelijkheid te ontzeggen door een 

verwijzing naar de volgende oorzaak. Want zo zou de gehele oor
zaken-reeks als aaneenschakelin~ van gevolgen in het oneindige 
vervliegen, of zou tenslotte alles van één enkele en godgGlijke, 
almachtigo ocroorzaak afhangen, die alles van vooraf aBn zou be
palen. Het determinisme zelf moet aan de oorzalcen, die voor be

paalde gevolgen verantwoordelijk gesteld worden, enige autonomie 
en een bepaalde zclfstandige werkzaa.mheid verlenen, ondanks het 
feit dat het aangewezen is ook hun oorzakelijk0 antecedenten na 

te gaan. Zoniet zou het gewoon alles, dat ook maar enigszins is, 
bestrijden. Want wat is, kan onmogelijk van iedere autono~e 

wcrkzaamheid worden uitgesloten zonder dat men made ontkent dat 
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het überhaupt is. Wanneer nu ondor al wat is ook nensen zijn, 

dan betekent dit toch juist dat het vermoeden voldoende sterk 

is, dat ook ~~i,i als oorzak0n voor de gevolgen van hun v1erkzaam

heid, van hun ha.ndelen namelijk, v0rantv,oord.elijk kUJ.men gestcld 

worden, dat dus ook in het bcstaan van mensen specifieke oorza

ken voor gebaurtenissen in deze woreld gezocht moeten worden. 

biaar dnn zou het determi:nisme moeten ontk0nnen dater serieus 

sprake kan zijn van het bestaan van rnensen. 

Dat nu voor bepnalde voorvallen in de wereld ook mense~ 

verantwoord.elijk kunnen zijn, omdat die gevolg zijn van mense

lijke handG.1ingen, botekent dat menscn in hGt bijzonder en op 

eigen wij ze oorzakelijk werkzaam l{unnon zijn. En inderdaad : 

soms heeft datgene wat de mcnsen zeggen en zelfs wat ze denken 

zware gcvolgen. Voorde gcvolgen van hnn clenken en spreken, van 

hun gedachten en woordt1n dienen de monson op de ee.r•ste plaats 

verantwoordelijk gesteld, wil men in het alGemeen het bostaan 

van mensen nie·!; ontkem'len. En juist hierin, namelijk in hun 

bewustzijn, ervn . .ren de mensen zich soms - zoals in de uitspraak 
0 ik weet niot wat ik moet doen 11 

- als onbepaald, onbeslist en 

besluiteloos, als vrij en daa-rmee - nu in de mo:r.ele zin van · het 

woord - V-3rantwoordelijk voor hun zol.fbepaling en 08slissing, 
voor hun besluit. 

§11. 1'
1ei telijk0 weerlegp;ing van bet determinism.e als vrijblij

vende theorie. 

Men zou nu wellicht nog kunnen denken: ja, die onbepaald

heid en cnbeslistbeid, die besluiteloosheid komt voor. Maar 

juist deze blijft toch zonder gevolgen : indien men ze niet af

breekt door 0en beslui t gebeurt toch maar wat onafhax1kelijk vsn 

mij de gevolgen van de werkzame omsta.ndighcden vormt. Maar het 

beslui t volgens hetvvelk ik hand0l en do..t in de gevolgen van mijn 
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handelen werkzaam wordt, is op zijn beurt een g_edetermineerd 

besluit, en dit uit eigen gronden en oorzaken die mij tot het 

nemen van dit besluit determineren. Blijft hot juist niet een 

twijfelachtige vraag of er aan die specifiek onv,rerkelijke toe

stand van vrijheid in de onbepaaldheid van het bewustzijn een 

werkelijke en werk:zame vrijheid van de zelfbepaling beantwoordt, 

die aan die toestand ee.n einde stclt? 

Gesteld, men zou bvb. de lezer uitnodigen hier verder te 

lezen. Hij zal vrnl niet ontJ.cennen dat hij in staat is aan deze 

uitnodiging te vold.oen. Hij zal wcllicht deze uitnodiging ook 

w0rkelijk no..komen en wcrkelijk verder lezen. Hij had dat mis

schien zonder meer geda.a_T'l, ook zonder die uitdrtù:1œlijke vraag. 

Misschien -.,;:ras hij op het punt op te houden en had alleen die 

ui tdrukke1itike vraag hem ertoe aruigezet toch verder te le zen, 

Dan ha.d de tot hem gerichte uitnodiging hem daartoe in zekere 

mate bepaald. Heeft ze hem resp. zijn besluit om verder te 

lezen, in cle strenge zin van het woorcl gedctermincerd ? De le

zer, die niet zal ontkenncn dat hij in staat is aan de uitnodi

ging te voldoen en er inderdo..ad op ingegaan is, zal echter niet 

beweren dat ik hem door mijn u.itnodiging gedwongen heo verder 

te lezen, en z9.l evenmin beweren dat ik in bet algc.mecn in staat 

zou zijn hem door zulke of andere vragen te dwingcn tot datgene 

waartoe ik hem uitnodig. Zo nodig kan hij de proef doen door 

zich te onttrekken aan mijn nog altijd geldende uitnodiging ver

der te lezen, doordat hi(i het papier in de boek gooit, opsta.at 

en gaR.t eten. ilien zal niet kunnen zeggen dat ik ook dit heb 

veroorzaa..lct door dit nieuw voorstel; want zowel d.:i.t voorstel. 

alsook de eerste u:i.tnodiging kond.on evengoed juist het tegenover

gestelde va.11. -~vat voorgesteld en gevraagd werd, bewerken. Uit

nodigingen dwingen tot niets, ze determinercn nie·t. }Jiaar ze 

blijven niet zonder uitwerking, nl .. voor zover ze tot een vrije 

beslissing a.s.nleiding kunnen geven o:f - nicts staat het gebru:Lk 
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van dit i;;roord in de ,,.eg - ku.'1.nen beinvloeden. Of is dit be

slui t dan gedeterrnincerd door zo:i.0ts als een determinatio van 

de k.3nt van dG a::mgesprokenc, de uitgenodigde, hier de lezer? 

Nu vraag ik de lezer de lektuur op deze plaats te onderbreken, 

de eerste bladzijde weer open te slaau en het geheel tot h:i,er 

toe weer door te lezen. Hij kan dat, laat hij het beproeven. 

(Hij kan ook weigeren, zoals reeds lang WGrd toeg~geven en zelfs 

b<:klemtoond). Als hij dan vrner tot hier is geraakt, vraag ik 

hem vorder te lezen. Ook dit kan hij. Maar da innerlijke de

terminatie van de lezer zou zich toch bezwaa.rlijk ondertussen -

van de 0erste vraag af tot de nieu';;9 ui tnodiGing - zorlanig ver

anderd hebben, dat ze zijn reacties op de v:isse1end.e ui tnoq.i

gingon en op ieder van hen al anders bepaald zou hebben. Eet 

hing dus inderd~ad duidelijk alleen van bem, de lezer cf, in tG 

gaan op mijn wisselende vragen en op 5.eder van hen - of or niet 

op in te gaa:.fl.. 

TegenoYer zulke eenvoudige observaties :Jchijnt mij de Ille

ni.ng van het 11 onvoor-,;1aardelijk11 determinisme te verbleken ~ot 

ecn vrij zv,1evende en grauwe theorie vrn.n.rv:::.in de argumentGn in de 

gewichtsklasse van de 11vaststelling 11 vallen, als zou het water 

even goed vanuit het bekken naar de aaa.n kunnen vloeion als uit 

de krarui in het bekken. En do mening v:m hot "onvoorwn.a.rdelijk11 

determinismo zou ook a2.nleidinr; kunnen geven tot het verr.iooden 

dat haar verkondigers de vrijheid loochenen omd.at ze ze niet 

kennen, en hao.r niet kennen, omdat ze be.a.r nooit gcprobeerd heb

ben• Of zou men misschien nog willen zeggen dat he·t hGt SéU'len

spel is, in dit geval van raijn ui tnodiging aan de lozer (me.r

zijds, en v~n zijn innerlijke determinatie of dispositie ander

zijds, dat bepalend en determinerend werkt? De uitnodi3ingon 

die ik aan de le zer gericht heb, zouden en konden eventlJ.eel de

terminerend werkzaam worden alleen voor zover er ve.i.~ de kant van 

de uitgenod.icde, i.e. de lezer, ec-m gedeterminecrde dispositie 
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aan beantwoordt, rù. om alle uitnodigingen van andere zijde in 

te willige.n; om het even welke uitnodigin;;, of toch u:i.tnodie;in

gen in de aard van deze welke bier werden gedaan. Op deze be

schri,jving v,9.re inderdaad niets aa.'11. te merken, ofschoon van enig 

moment van vrij besluit geen enkel gewag wordt gemaakt en dit 

ook niet nodig schijnt. Maar men zou met zulke beschrijving 

evenwel het volgende kunnen menen: uitnodigingen werken bepa

lend op iemand die vanuit zichzel.f open staa.t voor het zich la

ten determine.ren door eisen van mij of van anderen. M.aa.r ze 

werken geenszi:ns determinerend op iemand die vanuit zichzelf 

voor mijn uitnodigingen helemaal niet of veel minder ontvanke

lijk is. Of ze werken bepalend op iemand op een bepe.ald tijd

stip en in een bepaalde toestand waarin hij toegank:elijk is voor 

uitnodigingen van dien aard; op een ander ogenblik en in een 

andere situatie werken ze niet (zo) bepalend. Het determinerend 

effect van mijn uitnodigingen en zelfs hun mogelijkheid zou dus 

afhangen van de graad van innerlijke bepaalbaarheid van diegene 

die uitgenodigd wordt. Deze innerlijke bepaalbaarheid en haar 

graad (van de kant van d.e geadresseerde) kunnen van hun kant nu 

nog gedetermineerd zijn door bepaald.e omstandigheden. Maar wat 

daar gedeter.rnineerd is blijft niettemin: ofwel een toestand 

van onbeperkte disponibilitej_t ten opzichte van am het even. wel

ke invloed (in het bijzonder ten opzichte van uitnotligingen van 

een bepaalde aard zoals hier bvb. de vragen tot de L::zer); of

wel een toestand van volledige ontoegank:eli,jkheid tegenover om 

het even welke uiterlijke invloed, en speciaal tegeD.cver uitno

digingen van anderen o.f tenminste uitnodigingen van een bepaalde 

soort; ofwel tenslotte een toestand bestaa....""l.de ui t een mel!_g_sel 

van toegankelijkheid en voorwaardelijke toegankelijkheid en ge

slotenheid en voorwaardelijke geslotenh~dd, een toestand ergens 

tussen de extremen. De 11 deterministische 11 beschrijvin1s van een 

samenspel van uitnodiging en innerlijke dispositie impliceert 
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zelf het onderscheid tussen een dispositie die voor determina

tie open staat en een dispositie die niet onvoorwaardelijk on
derworpen is (of zich onderwerpt) aan uiterlijke determinanten. 

Maar van zodra men zulke disposities en gradueringen van dispo

sities kan onderscheiden, speelt noodzakelijk overal een vrij

heid mee. Eigenlijk zou diegene vrij genoemd moge11 worden, · die 

toegankelijk is voor bepalingen van buiten afin de aard van 

uitnodigingent rnaar zich niettemin in de mogelijkheid - en ver

legenheid - bevindt, zich volgens zijn keuze al dan niet te la

ten bepalen door bepaalde uitnodigingen. l'.1aar in een andere zin 

is blijkbaar ook diegene vrij, voor wie externe invloeden in de 

aard van vragen zonder enig effect blijven, oma.at zijn determi

natie hem voor zulke invloeden ontoegankelijk heeft gemaakt; hij 

is reeds zodanig bepaald dat verdere bepalingen geen macht meer 

over hem hebben. Nog in een andere zin is echtor zelfs diegene 

vrij, die om zo te zeggen zonder weerstand blootgesteJ.d is aan 

de beinvloeding en determinatie door externe oorzaken zoals hier 

uitnodigingen die van andere zijde komen; want hij gaat ze plijk

baar tegemoet in een - in deze zin verregaande - onbepaaldheid, 

in een toestand van ongedetermineerdheid. 

Ook hier is het kenmerkend, dat een eigenlijke vrije inge

steldheid blijkbaar een gesteldheid van grootste verlcgenheid 

is, en zelfs de enige is die verlegenheid berokkent; een inge

steldheid nl. waarin de betrokkene zich afvraagt: 11 Wat zal ik 

doen: deze uitnodiging nakomen of niet ? 11 Zulke verlegenheid 

kent iemand niet, wiens ingesteldheid zo verregaande onbepaald 

is dat iedere uiterlijke invloed (ook zulke die enkel door aan
spreking worden uitgeoefend) hem zonder enige weerstand kan be

palen en meeslepen; en ook niet diegene die in zijn ingesteld

heid reeds zo verregaande bepaald. en vastgestel,1 is, dat iedere 

externe invloed (en vooral zulke die uit~eocfend wordt in de 

mening dat hij door loutere aanspreldng te bepalen is) hem nauwe-
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lijks of zelfs helemaal niet meer kan raken-

§12 . Verklaring van de verkeerde probleemstellint)• 

Uit de nu aangeraakte sam.enhangen kan het begri,jpelijk 

worden, hoe men kon kC'men tot de verkeerde np:eobleemstellin(.;" 

van de vrijheid zoals we die ontmoetten. Op de vruag: "Waar

om wordt de vrijheid in het algemeen zo geïdealiseerd ~n tot 

voorstelling van volstrekte macht verheven , dat haar bestaan 

een hoogst onzekere, veeleisende stelling wordt, die tal van 

bewijzen beboeft ? 11 dringt zich namelijk een antwoord op: Ge

steld dat d e verlegenheid, niet t e weten wat doen, het lastige 

van de d-ç-vang tot beslissing en de vrees voor de ve~cantwoo:rding 

voor de mens ondraagli jk wordt. Hi j zal proberen dit alles als 

waanvoorstelling, als illusie te bestrijden. Hij zal proberen 

de 11vrijheid" met zulk een "ideale:r inhoud te vullen dat haar 
11mogelijkheid 11 

- tot zijn troost - in het onw3.arschijnlijke ver

vliegt. .Uaar ook dit "ideaal 11 blijft in ieder gcval nog een 

ideaal van vri~jheid , nl. van de 11vrijheid11 van iema."ld die reeds 

zo volledig (om het even waar vandaan) in zichzelf gedetermi

neerd is, êi..at hij o.an tedere mogelijke verlegenheid êlie de con

frontatie ::•.1et de noodza.ak tot beslissing telkens rr.et zich ijlee

brengt, ontsnapt, en dus tegelijk onttrokken blijft a.an iedere 

mogelijke beïnvloeding door verdere bepalingen . Dat zou nu pre

cies die vrijbeid zijn welke door een om zo te zegzen doorgezet 

determinisme zou geschapen zijn . En indien de~ 11vrijheid 11 een 

illusie en een wensdroom is, ontstaan uit een vlucht voor- elke 

verantwoording,dan is het toch inderdaad pr~cies het determinis

me d.at zulke illusies kan ondersteunen. ~Vel is het in ieder 

geval zo, dat een zekere mate van innerlijke bepaaldbeid - en 

daarmee ock een benaderen van die t oestand van zui"J"ere zelfbe

paling - vereist is, •,vil men niet volledig in zichzelf onbe-
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paald en d.a.ardoor zonder enige rn.05elijkheid tot v.reerstand bloot

gesteld en onderv,orpen zijn aan om het even welke bepaling die 

zich aan ons opdringt. Voor zover blijft dat determinist;isch 
11 ideaal 11 van vrijheid op bedrieglijke wijze in verhouding tot 

datgenc, wat vrijheid in werkelijkheid en op lastige wijze is. 

luae.r opniemv schijnt die toestand van volledige innerl:i.jke on

bepaaldheièL - ook van zijn ka.nt nog toestand. van "vrijheid11 te 

noemen, nl. precies in de zin van indeterminatie de g1.:mstigste 

om via de ongeremde onderwerping onder om het evcn Vlelkc bepa-

1 ing weld.ra de 11 ideale 11 toestand van volledig0 bepaaldheid, die 

zich aan iedere verdere beïnvloeding onttrekt, te bereiken. Er 

rnoet het determinj_stische 11 ideaal 11 van de vrijheid - als ideaal 

van de zuivere zelfbepaling - vecl aan gelegen zijn om de moge

lijkheid van zulke toestand van oorspronkelijke zuivere indeter

minatie te kunnen poneren. \fant deze toestand mae._k(:; de realise

ring van de toestand van volledige determinatie mogelijk. Deze 

vcrwikkelingen v1ij zen op de reeds besproken verhouding, dat een 

determinisme dat de vrijheid wil loocbenen, zichzelf ondergpaaft, 

en dat een juist begrepen determinisme er niet aa.11 uit kan, een 

vrijheid van de mens, weze die d&~ nog zo lastig, te aanva,:,_rden. 

De id.ealisering v2.11 de vrijheid, die (vermoedelijk heime

lijk met 01:izet) tot haar verloochening, en dan toch opnieuw· tot 

de affirfilatie van een gGheel onwaarschi(inlijke 1•vrijheid 11 (h2t 

vrij zijn van iedere invloed en van iedere verantwoording) voert, 

is maar de ui tdrulcking van een vrees en een vlucht voor de "rea

li tei t11 van een 11 bep0rkte 11 vrijbeid. Zij is zelf uitdri.ùddn6 
van de vrijheid, waarover we wellicht eve.neens beschikken, p:m 
ons te onttrekken arui beslissingen - en daarmede schijnbaar in 

zekere zin, aan de verantwoording voor zulke besli.ssing0n - door 

niets te beslissen, r.1.a.ar ons zonder vcrzet over te lato:n aan de 

loop der dingen om alleen nog op onszolf too te kijken - en op 

datgene ~Nat we eventueel wel zullen 11doen 11
• In zulke e;edachten-



gang kent men alleen de extremen: volledige onbepaaldheid en 

ongedetermineerdheicl, en volledige bepaaldheid en determinatie. 

De werkelijke vrijheid berust noch op volled.i[;e ongedetermi

neerdheid, noch komt er volstrekte doterminatie in voor. Ze 

verscbijnt als een t1beperkte 1
' vrijbeid. Maar deze 11beperking11 

vermindert ge,,3nszins zo iets als de "graD.d" of de nomvang 11 en 

de 11betekenis 11 van de vrijheid, integ0ndeGl, ju.ist ~ deie 

beperking ·oestaat de vrijheid. Vri,j ben ik, waar iJc nict vol

ledig bepaald ben, noch door mezelf noch door iets a.n.ders, en 

evenmin WillL~Ger ik door mijn volledige innerlijke determinatie 

onttrokken blijf aan iedere beïnvloedi.ng van -:-,elke aard ook, 

noch v,anneer ik weerstandloos blootgesteld ben aan iedere bein

vloeding; vrij ben ik, waar ik voor invloedc-m weJ vo.tbaar ben, 

evenwel geenszins aan hun dwang onderworpen, en waar het bijge

volg nog h:üemaal bij mij ligt, of ik mij al dan niet op ,srond 

van mijn innerlijke bepaling zus of zo zal laten bepalen door 

mijn ervru. .. :i.nf;en, volgens mijn - door dcze gecondi tion.eerd, maar 

geensz:i.ns opgedrongen - eigen keuze en beslissing. 

§1). Het begj.n van de moraal. 

Erv::::.ring en begrip van vrijheid hebben hu.n wortel in de 

verlee;Gnheid bij a.e vraag : "~iat moet ik doen ? 11 Deze vra .. 7.g 

van de pra.1<tijlt in het algemeen is in het bijzonder d.e -;_~ra.o.g 

van de moraal Il# Zij wordt echter gesteld - en juist da;:" .. l."'OI!l is 

de vrijheid te ervaren en te begrijpen - omdat en voo:r zov-:œ 

het antvword uitblijft : vrijheid is er, omdnt en ·.:-,aar ::~en geen 

(tenminste ui teindelijk) werltelijk dwingend antr;oorcl bceft op 

de vraag wat ile moet doen. Dit in te zien moet nood?-&.ke1i jk 

het uitgangspunt van iedere moreJ.e ove1'weging z:i.,jn. 

morao.l 'J1rordt juist onmogelijlc indien men niet ~"Ji.J. begrij:pen 

dater geen enkel gebod bestaat waD.raan ik me uiteind.e:Lijk niet 
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kan onttrekken, geen enkel gebocl waarv3ll het al da.'1. niet nale

ven uiteindelijk niet bij mij en mijn vrijheid ligt. (Wcllicht 

is immoraliteit te funderen in het verlangen n2.,:=::...L' ee:a absoluut, 

onoverkoombaar, almachtig-goddeli,ik gebod - en d.e ver.::,erping 

van ieder ,:Lîlder, dat slechts gebiedcnd wordt als ik het uit 

vrije beweging erken). Wat men op de vraag, wat ik moet doen, 

kan zeggen, wat ik mij kan la"ten zeggo-n of zelf zcrn~en, z::tl al

tijd maB.r een antwoord zj_jn in de vorm van : 11 Indien jG dit 

wilt, doe dan dit; zo je dat 1..rilt, d.an dat 11
• De 2.f1.;;1ezigheid 

van 11 absolute normen 11
, laatste a.ntwoorden op de vrs.ag wat ik 

dan moet willen, ontneemt de moraal geensz:Lns h&è-1r bestr-tans

grond maar vormt juist datgene, wat vragen V-L'll de moraal tot 

vragen van do moraal maakt. Indien dan toch nofj ~.n-·c;ens geboden 

van niet zo geconditioneerdG aard zouden rooeten bestaan, dan 

kunnen ze ook maar oplossing2n voorstellen in de 3.e.rd. ven: 11 Doe 

wat je ·ailt - maar doe het . als je dat wilt - het is om het . 
even, wat je wilt -, doe clan wat je moet doen, indien je juist 

dat wiltu. 11Doe wat je ·wil ttt - dat klinkt eerde:r.- vrij imnoreel. 

Maar juist hier zou men moeten nadenken over de vraag, of gebo

den van die ae..rd noodzakelijk zo irnmoreel moeten zitjn; e.n of 

dit niet het begin van allc mora~l is - : te weten, dat :nen be

slissen, dat men kiezen moet, dit en dan niet dat, of d&t en 

da_Yl. dit niet, en dat zelfs het afstand docn v.m keuzo on het 

verm.ijden van beslissing zelf nog een keuze, een decis:i_cf -;)e

slui t v-ormt. 
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Hoofdstuk III: Het bewustzijn als de tegenwoordigheid van het 

ver le den .. 

§14. Inleidin_g: ontoereikende bepaling van het bewu.stzljns

verschi.jnsel (Husserl). 

Met de si tuering van de specifiek menselij~ce praktijk en 

de motiverende werkzaamheid van het logisch inzicht in de doel

matigheid van het in het motief medegedeeld verbandt de rol van 

de taal hierin, en, tenslotte, de fundering van het menselijk 
vermogen tot werkzaamheid in de vrijheid als onbepaald zijn en 

vermogen tot zelfbepaling als basis van moreel, verantwoarde

lijk handelen - worden we telkens geconfronteerd met wat we be

wustzijn noemen~ We beschouwen bewustzijn terecht als eigendom 

en iden.titeit van de mens. 
Maar ~ is dat - bewustzijn? 

Sigmv.nd FJ.EUD, de stichter van de psychoanalyse als 'theo

rie' van het onbewuste, zeBt in het begin van het 4e hoofdstuk 

van zijn belangrijke Abriss der Psychoanalyse : 11 het vertrek
punt van ons onderzoek vormt he-t onvergelijkbaa.r feit van het 

bewustzijn dat iedere beschrijving en verklaring weersto.at 11 

(een extreme richting zoals bet Amerikaans behaviorisme, voegt 

hij in voetnota eraan toe, gelooft dat ze een psychologie kan 

opbouwen die van dit.grondfeit afziet !) De grote man van in.et 
onbewuste en hct psychisch apparaat vertrekt zelf van het in

tuïtief begrepen en gekend 'feit' van het bewustzijn, dat vol

gens hem onbepaalbaar en onverklaarbaar is. 

Edmund HUB<lERL, de andere grote wijsgeer van het bewust

zijn en stichter van een transcendentale fenomenologie als al

gemene wetenschap va.~ bet bewustzijnsverschijnsel, is wel de 

eerste van wie we een bepaling van het bewustzijn zouden ver

wachten .. Hij was inderdaad een der weinigen die een poging 
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ondernam om het veelbesproken en veelgezet:;de 11bewustzijnu als 

verschijnsel, als werkelijkheid en zijnswijze te idcntifiëren 

en te beschrijven. Welnu, zijn werk verschaft ans talloze bla.d

zijden diepgaande beschrijvingen van wijzen van bewu.stzijn van 

verschijnselen, :::naar niet merkelijk een duidelirjke bepaling van 

het bewustzijn noch als explicandum noch als explicaturn.; dat wil 

zeggen: geen antwoord op de vraag: 11wat bedoel je met bewust

zijn wanneer je de vraag stelt naar het bewustzijn ?n nocb op 

de vraag "wat is het, of zou het moeten zijn, dat d.eze vraag 

moet beantwoorden ? 11 en dus evenmin een bepaling van het eigene 

en wezenlijke van het bewustzijn. 

Wel is een zijner belangrijkste bevindingen die van wat hij 

de intentionali tei t van het bewustzijn noemt. Devrustzijn is be

\vt1stzijn ~, van iets : intentioneel, ( intentio), 11 gericht II op 

iets anders. Het bevru.stzijn heeft dat eigenaardig en duister 

geni ti vum. ~i~aa.r daarmee is het niet bepaald, enkE:;l mogelijker

wij ze verklaard door zi,in object waarop het 11 gericht 11 is. Want 

een ware definitie van een begrip mag dat begrip niet in het 

definiërende behouden of herhalen (het 'definiendum' mag niet 

in het 'definiens' worden herhaa.ld - dit levert anders slechts 
een implici ete begripsbepaling of - omschrijving op). Dit wil 

niet zeggen dat hi 1j daarmee niets bepaalds gezegd heeft, integen

deel: Husserl leert ons dat het een wezenlijk kenmerk van het 

bewustzijn lijkt te zijn, op iets anders gericht te zijn en er

aan toe te behoren. Haar : geldt dit· ook niet voor andere vHr

schijnselen die bezwaarlijk een bewust zijnde genoemd ku1men 

worden, bvb. betekenissen, het schrift, een naam: zijn zulke 

fenomenen ook niet gericht op andere zaken? Inten-bionaliteit ---
is niet exclusief een bevrustzijnskenmerk. 

Maar Husserl graaft dieper: hij zoekt niet zozeer een 

volledig definiens van het bewustzijnsbegrip door een wezenlijke 
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descriptie van het corresponderend. verschijnsel, maar wel : de 
Urmodus van het bewustzijn, de origineelste wijze va:n zijn zijn. 

En hij besluit : de waarneming is het, waarin het bewustzijn op 

zijn meest authentische wijze is en zich reveleert. De oor
sprong van de zijnswijze van het bewustzijn is de waa.rneming. 

En waarneming is het 'leibhaft selbstgegenwartig' zijn van het 
object, d. i. het zelftegenwoordig zijn van het wae.rgenomene in 

de waarnerning. Eaar is dit werkelijk specifiek voor de waar

neming als oorspronkelijke bewustzijnswijze ? J:Jen zegt ds.armee 

uiteindelijk alleen maar dat het waarnemen van het objGct de 
zelftegenwoordigheid van het object zelf is. Zoals men, wan
neer men van iets zegt : "ik zie het toch ! 11

, niets anders be

doelt dan: "het il er toch I" We moeten dus in de bepaling 
inpliciet of expliciet bij verstaan: waarnemen als oorspronke

lijk gegeven bevrustzijn is de bewuste zelftegenwoordigheid van 
het objoct. Zo niet is ook de onzichtbare en niet waargenomen 

steen op de maan bvb., bewustzijnswijze. Zelftegenwooriige za

ken zijn zeker niet noodzakelijk bewust. 
Wat blijft over ? Moet men deze zelftegenvroordigheid opvat

ten in de zin van materiëlc, stereometrische begrenzing van het 
eigen waarnemend lichaam en daar:i.n een bepaling van het bewust
zijn zien ? Bezwaarlijk : bevrustzijn van iets gaat juist deze 
materiële zelfbegronzende tegenwoordigheid va.Tl het (waarnemend) 

lichaam te buiten. Ofwel m.oet men stellen : het bewust;zijn is 

in oorsprong niets anders da.~ het opgaan in de levendige zelt
tegeuFJoordigheid vn.n iets anders dan zichzelf : de no,)j0cten11 

gaan op in de 11bev.rustzijnsruimte 11 zoals Lockes beeld van de 

geest als 'empty cabinet', *white paper•, zuivere spiegcl. Ei
genaardige ruimte : de 'objecten' zijn er nl. niet als zodanig, 

maar eigenaa.rdigerwijze tot 'ideeën' getrru.Lsformeerd. Daarmee 
is dus het specifiek verr.'lcgen van het bewustzijn zeker niet be
paald. Husserl zelf heei't echter de weg geopend naar ecn o.i. 
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juistere voorBtelling van het bewustzijn en de moc;elijkheid ge

schapen een bepaling van het 'verschijnsel 1 te ontwerpen. 

§15. Bewustzijn als waarneming of herinnering. 

Husserl stelt dus de oorspronkelijke wijze van het bewust
zijn in de waarneming als zelftegenvroordigheid van bet gegeven, 

het waarnera.ings- "objekt". Nu, om waar te nem.en, moet er iets 

zijn, zo niet is er geen waarneming, maar illusie, droom, hal
lucinatie. Dat iets is iets in de tijd. Nemen we het meest 

voor de hand liggend voorbeeld van een waarnemingsgegeven in de 
tijd: een melodie. Welnu, wanneer heb je ze waargenomen, wan

neer kun je stellen dat je de melodie als zodanig hoort, vrnar

neemt? Als je ze gehoord hebt, als ze als zodanig voorbli is. 
Dit moet ook voor een enkelvoudige, gelijke t oon gelden, ·bvb. : 
je neemt de toon als gehele toon waar, als bij voorbij is, als 

je II gehoord hebt 11
• Meer nog : dit gel dt voor ieder gegeven dat 

een continue tijdsafloop kent, dus iedere beweging of voorwerp, 
iedere zaa.k die beweegt. De auto dio voorbijrijdt neem je waar 
als voorbijrijdende auto wanneer bij tenminste voor een decl 

reeds voorbijgereden is. Waa.rneming, zo kunnen we reeds stel
len, bestaat a.us voor een deel, uit herinn0rin5. (Deze herin
nering kan minder of meer • onmiddellijk' zijn). ·,Velnu, ook dit 

is reeds op prmcipiële wijze in Husserls waarnemingsanalyse 

besloten: de waarneming berust op herinnering, die meestal 

passief gebeurt, d.i. zonder dat je er in je bewustzijn opzet
telijk, actief j_ets moet toe bijd.ragen. Deze passieve berinne
ring (waarzonder je bvb. de auto niet zou kunnen zien bewegen) 
noemt Husserl retentie. Maar wat betelrnnt dat ? Waarne.ming 
heet toch : 11 levendige zel.ftegenv1oordigheid11 van het abject ? 

En nu blijlct : waarneming berust op herinnering ! We staan dus 
voor het volgend alternatief: Ofwel beperken we het begrip (en 
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het verscbijnsel) van de waarneming tot het 'punt' waarop het 

'object' letterlijk zelf-tegenwoordig en aanv,ezig is. Ofwel 

hoort bij de waarneming als mede constituerend de herinnering; 
maar dan is er geen zelftegenwoordigheid meer. 

Is dit echter een juist dilemma of moeten we niet veeleer 
1 

botwijfelen of er zoiets als een waa.rneming vo.n ee.i.1 punktuele 

momentaire tegenwoordigheid van het gegeven werkelijk bestaat? 
Gesteld dat het m.ogelijk is de tegenwoordige waarnemingstijd 
van bvb. de auto in beweging infinitesimaal op te splitsen tot 

punktu.ele, telkens tegenwoordige 11 stimuli 11
• Zulks wordt inder

daad door een bepaalde soort psychologie gedaan: de wa.arneming 
wordt herleid tot een reeks telkens tegenwoordige, zich in de 
tijd opeenvolgende perceptiestimuli of sensaties, gewaarwordin
gen. In beginsel is dit den.kbaar. Maar dan wordt ieder concreet 
gegeven verb~elding, alles valt dan buiten de waa.rneming: je 

neemt dan geen auto waar, maar een reeks stimuli: het totaalge

geven van de auto-die-voorbij-rijdt is dan ~elf niets anders 
dan een constructie van de geest. Zulke psychologie is vrese

lijk intellectualistisch: bet concreet waargenomen gebeuren is 
een fantasma van het intellect, dat de 11 stimuli" construeert 
tot een schijnrealiteit. 

Neen, tot de waarneming hoort inderdaad de herinnering en 
wel op wezenlijke wijze. En t6ch is het waa.rgenomene tegen

woordig. Wàt is daarbij tegenwoordig? Wat voorbij is, het ver
leden. Wààr tenzij - in het be\~1stzijn? Wat dan 'punktueel' 
letterlijk tegem,mordig is in de pereeptie van bvb. een toon -
dus 11 terwijl 11 je percipioert - is slechts een abstract e P,rens, 
nl. de oorsprong van de zelf-tegenwoordigheid van de gehoorde 

toon; deze oorsprong is zelf niet tegenwoordig. Te3enwoordig 
is alleen dat wat verleden is, nl. tegenwoordig voor het; bevrust
zijn. 

En dit is niet alleen waar omdat we logisch tot dit besluit 
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toe gedwongen worden, het ~ fenomenaal zo: het bewust-zijn is 
in wezen herinnering en de oorsprong, de grond van het tegen

woordig gegeven is niet bewust, is geen bewustzijnde (1). Husserl 
zelf noopt tot de stelling: bewustzijn is tegenwoordigheid van 

het verleden; wat voorbij is en toch tegenwoordig, is dat wat 
bewust ist en is het bewust-zijn zelf. 

Een laatste vraag, voor we deze s-telling zelf ontleden: 

Is dit een adequate bepaling of niet 66k een impliciete defini
tie ? Moeten \Ve in de bepaling niet expliciet toevoegen : nBe

wustzijn is bewustzijn van de tegenwoordigheid van het verle
den11? Moet dat? Neen. Het moet niet en het mag niet. Het 

moet niet: waar het verleden tegenwoordig is, is het enkel in 
het bewustzijn. Het mag niot : de toevoeging zou suggereren 
dat 

1° het verleden niet 11werkelijk" tegenwoordig is, maar nslechts" 
voor het bewustzijn. (Het is ~ werkelijk-werkzaam. tegenwoor
dig, nl. op de enig mogelijke manier: bewust). 

2° er een objectief, op zichzelf bestaand verleden is, dat be

staat. Welnu, wat voorbij en verleden is, is gedaan, is niet 
meer, is verdwenen, is niets. Cesar bestaat niet meer, hij be

staat niet als Cesar-op-zichzelf-van-het-verleden. De werke
lijkheid is nu eenmaal zo, dat ze vernietigd kan worden, kan 

(1) De lezer moet zich de moeite getroosten deze wat 'verbalis

tisch' aandoende beschouwingen voor zichzelf inzichtelijk te ma
ken door bij zichzelf te observeren hoe hij het 'juist-voorbije' 
precies als tegenwoordig waarneemt voor zover hij er bewust van 

is, en, omgekeerd, hoe men slechts bewust is van dit of dat ge
beu.ren, deze of gene zaak (als dit gebeu.ren of deze zaak geiden
tifieerd) voor zover het als gebeuren reeds voorbij is, of voor 

zover aan de gewaarwording van de zaak een einde komt of voorzo
ver mener zelf een einde aan stelt. 
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verdwijnen, 'niets' worden. Wat geweest is, is niet meer: het 
is alleen in en door het bewustzijn. De enige manier waa:i:-op 

het verleden-zijn is, is bev-Just-zijn, dat zelf niets anders is 

dan de vertegenwoordiging ervan. 
Men zal dat niet zo licht aanvaarden, ude his·toricus be

schikt toch over 'objectieve• gegevens : documenten, ruines. 

Die zi,jn er toch ! 11 
- Welnu : wat ~ er daar tegenwoordig in 

die documenten en ruines? Niets dan papier en steen. Dit is 

geen verleden. Je moet het in het bevrustzijn interpreteren als 
verleden, als "ruine" van dit vroeger bestaand gebouvr, als "do
cument11 van dit vroeger gebeuren dat plaats gevonden heeft. -
Ande1•zijds is het begrijpelijk dat men zulke stelling nie't zo 

gemakkelijk aanvaardt: baar mogelijke gevolgen zijn inderdaad 
verontrustend: want ze zegt, dat wat bewust is voor ons, men
sen, en dus wat betekenis heeft en werkzaam is, in werkelijkheid 
voorbij is en gedaan, en dus volgens traditionele begrippen: 
11 irreëel 11. Wiaar ze zegt ook da.t, indien we ons enkel bewust 

zijn van iets dat niet (meer) is, we ons ook oevrust kunnen zijn 
· tal s. ie t s t · · 1 h t · t d d t van 1e sva.a-c er was, erw1J e er nie was, zoner a we een 

nobjectieve garantie" kunnen vinden in een zijn-op-zichzelf om 

te weten of het al dan niet was zoals we er ons bewust van zijn, 
of z6 was zoals we het ons voorstellen. Meer nog: indien be
wust-zijn vertegenwoordiging van het verleden is, en indien 
weten en kennen in deze vertegenwoordiging gegrond zijn, dan 
moeten we zeggen : er is maar we·t;en van het verleden, er is maar 

één wetenschap, de geschiedenis. (Dit laatste is een citaat, 
en wel : van lo:Iarx). En we moeten daar bijvoegen : ze kan niet 
objectief zijn. 
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§16. Bewustzijn als tegenwoordigheid van het verleden. 

We bepalen het bewustzijn als tegenwoordigheid van het verle

den (1). De bepaling moet de identiteit aantonen (verduide

lijken) door de volgende stellingen, die eruit voortvloeien, te 

argumenteren: 
1. Het bewustzijn bezit het vermogen het afwezige te vertegen

woordigen. 
2. Niet alleen het bewustzijn bezit bet vermogen het afwezige 

te vertegenwoordigen. 
3. Alleen het bewustzijn bezit het vermogen het verleden, het 

toekomsti,ge en het toekomatloz.e te vertegenwoordigen. 

4. Zonder bewustzijn is er geen tegenwoordigheid van he~ ver~ 
leden, het toekomstige en het toekomstloze. 

5. Ex- is geen bewustzijn mogelijk zonder vertegenwoordiging 

van het verleden. 
6. Alleen door vertegenwoordiging van·het verleden kan bewust-

zijn bestaan. 
?. De omvang van het bewustzijn en van Ilet vertegenwoordigde 

verleden komen overeen. 
8. Verleden en toch tegenwoordig zijn is bevru.st-zijn en vice 

versa. 

Paragraaf 17 bevat de verduidelijking van de eerste vier 
stellingen waarna·we·vervolgens aantonen dat het vertegenwoor" 

(1) We hebben niet de bedoeling het·verschijnsel te verklaren, 
wel net te bepalen. Vele verklaringen lopen gewoon mis om.dat 

niet geweten is wat precies door de verklaring verklaard moet 
worden. 
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digen van het verleden voldoende en noodzakelijke grond is van 

het beviustzijn. (§18. cfr. St. 4, 5 en 6). He·b beslui·t luidt 

dan dat ze elkaar dekken .. Een laatste analyse toont aan dat ze 

beide hetzelfde moeten betekenen: het tegenwoordig verleden IS 

bet bewust-zijn. 

§17. Vertegenwoordiging van het afwezige (1). 

Dat het bewustzijn het vermogen bezit, in het algeroeen af

wezige zaken te vertegenwoordigen, is op verschillende wijzen 

duidelijk. De meest voor de hand liggende wijze is de functie 

van de fantasie of verbeelding: ze vertegenwoordigt wat niet 

hier is, of wat nergens is of niet kan zijn, wat nu niet is, 

wat nooit zal of heeft bestaan; herinnering en verwachting knn

nen dus als vormen van verbeelding verschijnen. Ik berinuer me 

grootmoeders keuken: ze is me in beeld relatief aanschouwelijk 

tegenwoo.rdig. Ik kan deze 11ver-beelding11 als herinnerine; echter 

ook in d0 fantasie wijzigen. Ook op die wijze v10.rdt iets a!we

zigs vertegenwoordigd. Oolc wat je, strikt genom.en, ziet is als 

dusdanig niet tegenwoordig maar "aangevuld" in de verbeelding: 

de huizen langs de straat ton.en slechts hun voorkant, bvb. Men 

kan tenslotte stellen dat alle ervaring, voor zover ze op herin

nering en geconfirmeerde verwachting stennt en nieuv:e, als nood

zakelijk aangevoelde verwachtingen fundeert, een vertegenwoor

diging is van het afwezige. Vandaar de begr ippen : het begrip 
'mens' vertegenwoordigt een hele klasse van afwezige "objecten", 

kenmerken, verschijnselen. En uiteindelijk is ook het verschijn-

(1) "Afwezigheid'' wordt hier ruimer verstaan : "niet-tegenwoor
dig11 in ruimte, tijd en/of bewustzijn. 
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sel van de vergissing, de fout en de onwaarheid, een vertegen

woordiging van iets dat niet is of niet zo is. 
Het bewustzijn kan dus afwezigheid tegenwoord.ig maken. 

Maar een strenge bepaling moet erop steunen, dat ook niet-be

vrust-zijnden afwezigheden kunnen vertegenwoordigen: het vol

staat niet om het bewustzijn te karaktiseren. Ook verschijn

selen kun..~en afwezigheden vertegenwoordigen - buiten het be

wustzijn: 

- een minister kan door iemand anclers vertegenwoordigd zijn. 

Hijzelf is afwezig. 
- het spiegelbeeld 'in' de spiegel is een tegenwoordigheid van 

iets dat dààr niet is, maar elders. 

- het schaduwbeeld vertegenwoordigt iets dat ter plaatse afwezig 

is. 

- het licht verschijnt op de dingen die in het licht vcrschijnen 

terwijl het als licht zelf afwezig is: het licht is lichtbron. -
Ook hier vertegenwoordiging van een afwezigheid. 

- het hout ~ deze tafel verschijnt aa.n de buitenkant maar is 
materialiter daar niet, want is in de buitenkant. De buiten

kant vertegenwoordigt de in de waarneming afwezige binnenkant. 
- een kracht die een werking uitoefent op een bepaald ding reve

leert zich in de werking in het ding. Als ik de steel ver
schuif, verschijnt de kracht in de stoel doordat hij beweegt. 

Ilet verschijnsel vertegenwoordigt een afwezigheid in dit ge

val voor zovcr de oorzaak zich niet in zijn ·werking of gevolg 

toont maar er zich in uitput en als zodanig een afwezigheid 
is die vertegenwoordigd wordt, nl. in de werking. 

- in de gevel verschijnt het huis, dater juist door verborgen 
is. 

Het laatste voorbeeld kan dienen om te benadrukken dat de ver

tegenwoordiging van afwezigheden in de verschijnselen in deze 

gevallen weliswaar ~r het bewustzijn gebeurt, maar niet door -
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en in het bewustzijn. Want stel dat je een huis ziet in de ge
vel alhoewel er enkel een décor-gevel is (zoals in filmtrucage) : 

dan zegt men: schijnbaar verschijnt het huis er, het is er maar 

in en door je bewustzijn. Dit laatste, de vergissing, is een 

geval van verschijning van iets (dat niet is of niet zo is) al

leen door en in het bewustzijn, want zoals men weet kan de natuur 

zich niet vergissen. 
Daarmee is voldoende duidelijk geworden, dat het bewustzijn 

afwezigheid kan vertegenwoordigen (door verbeelding, in ervaring, 

in begrippen, in heri1mering en verwachting), maar dat dit niet 

enkel een vermogen eigen aan het bewustzijn is, maar aan vele 

andere verschijnselen of zijnswijzen die geen bewust-zijn vormen. 

§18. Vertegenwoordiging van het verleden, het toekomstige en 

het toekomstloze als noodzakelijke en voldoende grond van 
het bewustzi,jn. 

De sterkste bepaling van het bewustzijn veronderstelt een 
identiteit tussen bepaalde en bepalende : dat het volstaat dat 

men te maken heeft met het vertegenwoordigen van het verleden, 

het toekomstige en het toekomstloze (of een van de à.rie: ze ko

men neer op het verleden überhaupt, cfr. infra) om te kunnen be

sluiten: hier is bewustzijn aru1 het werk. Maa:r ook tegelijk -

en dit is een logisch verschil met het voorgaande - : zonder ver

tegenwoordiging van verleden, toekomstige en toekomstloze is er 

geen bewustzijn. Bewustzijn is noodzakelijk zulke vertegenwoor
diging. 

Vooreerst moeten we bij de vorige uitgelegde zin, dat het 

bewustzijn maar ook de verschijnselen het vermogen toekomt af

wezige zaken te vertegenwoordigen, specifiëron dat enkel het 

bewustzijn het afwezige, voor zover het het ve,.~l eden, het toe-
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komstloze of het toekomstige bevat, kan tegemvoordig mak.en . 

Kunnen verschijnselen dit vierkelijk niet ? Neen : ze Yertegen

woordigen afwezighGid va.l'l iets dat is en wel : dat besta.at, en 

gelijkti,idit, bestaat , nl. tegelijk met hct verscbijnen als ver-

tegen"vvoordit;ing van dit afwezig(~ : ofv1e l doorclat d.ezc Zt"7_a1c nog 

bestaat, of reeds bes taat of nog altijd is zoals het (altijd) 

was (1). 
VGrschijningen kunn0n nie t tegenwoordig ma.ken wat ge,:rrncst is, 

evenmin wat nog moet zijn of eventueel zal zijn , even~in wat 

nooi t zal zijn. Dit kan ni.et zonder bev.rustzijn. En het ka..i.--i 

enkel ~ het bewus tzijn. 

Hier gelden opn.ieuw de voorbeelden van de herir.J1ering : geen 

wa.arneruing van een melodie, van een toon, zonder vsrtogenwoor

digen van het voorbije. Dit is uiteraard bij tijdsobjecten zo. 

füiaa.r dit is ook bij niet-tijdsobjecten bet seval. Neem 1x1.v mono-

chroom geschilderd., begrensd tafc~lblad hoe ku ... '1 je dit als zo-

danig waarnemen? t.ien hecft eon continue reeks (in de tijd op

eenvolgondc) "impressies" of 11 gcnvaarw·ordingen 11
• Wanneer is er 

(1) hifon kru.1 zich afvragen - gezien de eindigheicl ,rn.n de s.nelheid 

van licht en r5el1.1iè. - boe het dan bvb . zi-t met ste:r-r-011 die zo

veel liclrtjaren noclig hebben om te "verschijnen" : ze vrnrden 

ons tegem-Yoord.ig - zoals ze waren . Inderdaad. Alleen moet men 

stGllen: .:?.,ijn ze niet zoals ze verschijnen op het ogen"blik dat 

ze v erschijnen ( of zijn ze helemaal nict meer) dan ,:r10et men 

poneren : scbi,inbaar verschijnen ze zoals ze zijn, hun verschij

ning is schijn. Niet alles is zoals het schijnt ! 
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waarneming, bewust zien? Wanneer men een einde stelt aan de 

gewaar1,vordi11gen (of : wanneer ze uit zichzelf ophouden) en 
uterugblikt" in de voorstelling, waarbij h·et bla.d gezien is 

als iets dat zo blijft (1). 

Op analoge wijze zijn begrippen algemeen geldende vert·egenwoor
diging van een toelcomst op grond van vooraf gaande ervo.ring, een 

bij voorbaat weten hoe het er zal uitzien. Verbeelding is ver

tegenwoordiging van het reeds ervarene, van combinaties van er

varen verbanden - combinaties die tot aan de grens van het em

piriscb mogelijke kunnen reiken, ja die grens zelfs kunuen over

schrijden en zodoende tot vernieuwende uitvindingen ao.nlei.ding 

kunnen geven. Deze vertegenwoordigingen kunnen niet zonder be
wustzijn, maar bestaan ook door het bewustzijn, nl. op de enige 

nog mogelijke zijnswijze : bewust-zijn. 

We kunnen dus niet zonder het vertegenwoordigen van een 

verleden, voor zover we bewust zijn. We kunnen niet zonder het 

verleden. Dit verleden is een beperking, een conditie. Zouden 

we het bevrustzijn echter niet kunnen uitbretden, ja zelfs los

maken van dit vertegenwoorcligde verleden ? Ja, dit kan. M.aar 

(1) Husserl he(:ft de neiging 11waarneming 11 te reserveren voor de 

beYrust.zijnsf asen wnarbj_j de gewaarwordingen blijven voortduren 

omdat en zola.~g als het objecter nog is (denk bvb. aan een 

aanhoudende geluidstoon). Het is verkeerd: waarnemen is: een 

einde stellen en zicb het voorbije 'voor de geest• tegenwoordig 

stellon. Te veal of onophoudelijke gewanrwordingen zijn of 1.01or

den onbewust (en leiden soms zelfs tot bewustzijnsverli~s). 
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hier moeten we eens te meer het mooie Kantiaans be8ld van de 
duif oproepen, die, al vliegende, het in haar hoofd haalt dat 
zij toch veel vlugger en beter zou vliegen, ware er niet deze 
lastige weerstand van de lucht. W'elnu, deze weerstand is een 

beperking, maar een pos i ti~ beperki ng : zonder de lucbtv11eer

stand zou de duif in 't geheel niet meer kunnen vliegen, maar 
neerstorten. Op die wijze kunnen we de perkcn van h8t bewust
zijn - nl. bet zich beperken tot de tegenwoordigheid van het 

verleden - vernietigen en zo de mogelijkheid van een J.even in 
bewustzijn zelf te niet doen. Onzin, waanzin zou het zijn, de 

voorwaarde van het bewustzijn op te heffen, om in vrijheid dit 
bewustzijn te willen uitbrciden, verruimen. Ieder bewustzijn 

dat zijn grens overschrijdt wordt - onbewust - zijn, onbestaand. 
De grens tussen het· bevro.stzijn en het zijn is de grens tussen 

het verleden (in de orde van het zijn), voor zover het tegen
woordig is, en het strikte NU, het strikt tegenwoordige en het 
toekorostige, dat onbestaande is. Anderzijds is he'b verleden als 

realiteit voorbij, te niet, ged.aan, niet-zijn, uitgeput in zijn 
causale werkza.:-:unheid v1ant 'gebem'd' - maar niet 'helemaal' voor

bij, want het blijft een zijn-dat-herinnerd-kan-worden. 

We besluiten: indien bet bewustzijn alleen het vermogen 
bezit iets da.t niet tegemvoordig is, toch te vertegenwoord.igen, 

wanneer alleen door zulke vertegenwoordiging, die a.ll0,:n1 door 
het bewustzijn gepresteerd kan worden, het toekomstige en toe
komstloze, h0t voorbije en afgewerkte ~en .reële werkzaarnheid kan 
blijven behou.den, wanneer dit niet zond.er en alleen door het 

bewustzijn kan gebeuren, dan vallcn beide gebieden s&110n: de 
omvang van het tegenwoordige van het verleden en de omva...~0 van 
het bewustzijn. 

Maar dit is slechts logisch gesproken. Dit betckent niet 
noodzakelijk, dat ze beide noodzakelijk hetzelfde betekenen ! 

Indien alle .Am.erikanen, (voor zover ze er een filosofie op na-
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houden) positivist zijn, en alle positivisten Amerikaa.ri, bete

kent dit nog ni0t : Amerikaan zijn is wezenlijk positivist zijn 

en omgekGerd. Hier is nog geen wezensindentiteit aangetoond. 

De vraag of beiœ hetzelfde betekenen : vertegenwoordigd verleden 

en bewustzijn - deze vraag gaat niet over coïncidenties maar 

over het ~5ri p , of beter ~ be5rip van "bewustzj_jn" dat zich 

eventueel tegenover andere bestaande begrippen en opvattingen 

van bewustzijn zou afzetten. Een begrip moet iets onbegrepen 

doen begrijpen. Het kan zelf slechts aan iets dat v66rbegrip

pelijk is vrnrd.en • getoetst'. In dit geval kan dit alleen op 

basis van ervaring in de zin van gevoel, sensatie, 11ondervinden 11 • 

De vraag is dus, bij de betekenis van bewustzijn, bee;repen als 

vertegenwoordiging van het verleden, wat vll.J voelen en onder
vinden bij het be1:'rustzijn en, omgekeerd, bij het zich vertegen
woordigen van het voorbije. 

Wat wij voelen en ondervinden: is het niet een gevoel van 
satisfactie over iets dat reeds afgewerkt is en uitgemaakte zaak, 

of van droefheid om een niet I!l.eer in te halen of ongedaan te 

maken gebeuren? Is dit niet het gevoel dat bij ied8re bevmst

wording en bevrustzijn 5epaard gaat ? En, omgekeerd, ondervinden 

we niet bij iedere tegenwoordi~heid van het verleden, tevreden 
of ontgoocheld, de medetogen;;rnordigheid van het bewustzijn cl.at 

aan de vertegenwoordiging ervan meewcrkt? Jit zou dan de proef 

zijn, dat bev.mstzijn betekent : vertegenwoordiging van het ver
ledon (1). 

(1) Zulke 11ervaring11 ond.orzoelrnn was dan ook meer zaaJ:: van een 

kunst dan Vû.n filosofie of fenomenologie: Prousts A la recherche 
du t emps perdu. 
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§19. Recapitulatie en besluit. 

1. De oorspronkelijk gestelde vraag naar het ei~en en speci

fiek werkingsvermogen van de mens heeft als antwoord i het 

is het vermogen van de vrijheid van het laten-werken van 

wat ger1eest is, van het verleden, kortom : motivering door 

ervaring. Deze uitdrukking bevat veel meer dan ze laa·G 

vermoeden: het vermogen om het verleden te vertegemvoor

digen en dus het vermogen om iets dat niet meer is tot wer

king te laten brengen, werkelijk en werkzaam te maken; en 

tenslotte: de vrijheid, al dan niet van zulke oorzakelijk

heid gebruik te maken. 
2. We vroegen ons vervolgens af, in hoever de wereld sinds en 

met het optreden van het bestaan van mensen en zijn werk

zaamheid veranderd is. Ons hoofdbesluit moet luiden: het 

optreden van de mens heeft de wereld van de natuur met een 

nieuwe dimensie uitgebreid: de dimensie van de p;_eschiedenis. 

Deze is in waarbeid het v:erkingsbereik van een nieuwe causa

li tei t. 
Terv1ijl in 11 de natuu.r 11 een oorzaak werkzaam is door

dat ze zich ui twerkt, uitput en opgaat in haa:-: ef.fect waar 

ze zelf bij verdwijnt, is er in de geschiedeni~ een werk
zaamheid van de tegenwoordigheid van het verleden zelf of 

ook Yan voorbije natuurlijke oorzaken die in de natuur zelf 

niet :meer werken: de wolken waaruit het gisteren regende 

zijn er de oorzaak van dat ik vandaag, bij het zien van 

nieuwe wollcen, mijn regenscherm meeneem. Zulke ~oort cau

salitei t is juist ervaring. 

};;:0n zal wellicht willen opwerpen dat er toch een ge

schiedonis, een ontwikkeling moet geweest zijn en is, waarin 

de mens pas verschijnen en werken kon. Zulke on-t;wikkelings

geschiedenis moet toch bij voorbaat gegeven zijn - v~ôr de 
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mens erin optrad ! Daarop is de repliek kortweg: deze 
11 ontwiklceling" is juist het gevol f2 van het optrerien van 
mensen, want het feit dat ze er geweest is betelcent dat ze 

er 11 op zichzelftl niet meer is, ze is er enkel als menselij
ke, d.i. door het bevntstzijn vertegenwoordigde, geschiede

nis. Maar juist door de nens is ze ook niet meer als 11 ob
jectieve11, v6ôrmenselijke (en onmenselijke) ontwikkel,ing, 

maar werkelijk en werkzaam geworden, gebleven \va·b ze was 

of telkens nieuw geword.en door de mens. (Dat; ze 11 geïr.1eest 

is 11 betekent wellicht ook een soort werkelijkheid, maar ze 

is mae.r werkelijk indien men een menselijke werkzaamheid 
vooropstelt, nl. voor zover dat verleden in het bewustzijn 
vertegenwoordigd is, en zo werlcza.am kan worden ! ) 

3. Zo is de 1.-1ereld alleen reeds door het optreden van d~ mens 

volledig veranderd : door het bewustzijn als tegenvmordig

heid van het verleden. Van hieruit kunnen we beter begrij
pen vvat tevoren als kemnerken van hct roenselijk bestaan 

werd voorgesteld, te weten: a) vrijheid b) doelmatigheid 
van het werk c) werkzaamheid door motivering d) laten wer
ken e) toenadering en verwijdering. 
a. Vrijheid: waar het verleden werkt, werkt het zonder 

dwang, vermits het niet meer bestaat. (Tege:n uitwer
kin.gen va..n werkelijke natuuroorzaken kan men niets doen 

tenzij door bet teweegbrengen van een tegenwerkinr;; door 
andere natu.uroorzaken. Het bezit van bewu.stzijn maakt 

ons minder weerloos t.a.v. natuurlijke causaliteit). 
b. Vve kunnen het verleden in cons bewustzijn tot v·..-erking 

brengen maar het staat ons vrij lli en ho~. We kw1.nen 

onszelf doeleinden stellen, dit betekent : voorstellin

gen - in de fantasie of in de herinnering - van onszelf 
als oorzaak va11 ons handelen. 

c. Werkzaar.11.heid door moti vering : door zulke doelstellingen 
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kunnen we onszelf en anderen op werkzame wijze mo-tiveren 

en dit in vrijheid (motieven dwingen niet, boe efficiënt 

ze ook zijn). 

d. Het laten werken: in zekere zin is er met het bewustzijn 

"niets nieuws"; ook het bcwustzijn vrerkt 11 erll<:el 11 door het 

( opnieuw) laten werkzaam worden van iets dat gev:;reest is, 

ervaren, begrepen. De 11 produktiviteit 11 van het bem1st

zijn en van de 11 intell igentie II is niet 11 scheppend 11
, maar 

is op de eerste plaats gericht op reprod1Lktie, op weer

gave, is "creati~f11 voor zover het het voorbije (v1at ge

weest is en dus 11dood 11 ) leven geeft door het opnieuw tot 

werking te brengen. 

Het is zoals de werkzaamheid van bvb. een unieuv,re II filo

sofie; die is in •t algemeen alleen maa.r te verklaren 

doordat ze ter sprake brengt wat iedereen bezighoudt maar 

wat nauwalj_jks iemand durft of kan verwoorden. Ze is 

wcrkzaam door niet-originaliteit en is enkel origineel 

door het te zeggen, het uit te spreken, ter spra.ke bren

gen. Hoe kan zulk zeggen werkzarun worden? 

Zeggen betekent : wat gGv:.reest is - bewust, erva.rcn - na

der bij het te~enwoordige (in feite : het meest recent 
ervarene) brengen. Bvb. iets nieuws onder bekende begrip

pen subsumeren of deze door nieuwe ervaringen corrigeren. 

Het verleden wordt evenzo uit zijn pla.ats verwi,idsrd, en 

wat nu ~ordt ervaren wordt uit zijn concreet faktische 

samenhac1.gen gehaal cl., (Een ci taat wordt ui t zijn samen

hang genomen en krijgt een nnieuwe betekenis 11 ). Door 

deze beweging, die het begin van de dialektiek voorstelt, 

door deze analyse en synthese, krijgt alleen al door hot 

uitspreken het gezegde ecn nieu.we betekenis, een nieuwe 

werkings- en motivatievermogen, en leidt zo ook tot toe

naderingen en verwijder.ingen in de licha:melijke ·vi/erkelijke 
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praktijk, faktisch en materieel. 
Ook wij hebben met deze uiteenzetting in feite niets 

anders gedaan. Maar waRrtoe ? ·~velk doel ? Nat was het 

motief, waartoe moesten vie gemotiveerd worden ? 

4. We hebben bijna niets verteld waarvan de lezer niGt kan zeg

gen dat hij het reeds v1ist, maar er wel geen aa.ndacht aan 

schonlc. V7aarom spraken we over :praktijk, vrijheid, over 

bevrustzijn ? We zi.jn allen wetenschappeli jk gevormd. Als 

thema koroen deze zaken niet aan bod in onze vmtenschappen. 

We b.ebben wol een psychologie : maar dia wil van be\rustzijn 

niets weten. Ten hoogste verschijnt het daar als nietszeg

gend "psychisme 11 of "black box11
• En wat met de vrijheid? 

Die vormt geen wetenschap. We hadden vroeger wel iets als 
ethica of moraal; maar die is nict wetenschappelijk en in 

de filosofie komt ze na.uwelijks nog voor. We willen wel een 

moraalwetenscha:p. î\'îaar vooreerst is die nog altijd ideaal 

en onbestaa.nd en vervolgens zou ze eerder een soort socio

logie of antropologie zijn die over vrijheid niets weet te 
vertellen tenzij hoogstens beschrijvingen van mensen die 

zich verbeelden dater zoiets bestaat of di0 zoiets ambiëren, 
of hoe ze het zich allemaal voorstellen. 

En hoe zit het met de praktijk? We beschikken wel over toe

gepaste wetenschappen, en een ekonomie. Maar die handelen 

over praktijk met ui tslui ting van doeleinden, ze zee;ge.n. al

leen wat men alle:maal kan doen, niGt waartoe en waarom. De 

toegepaste wetenschap zwijgt over doeleinden en is daar fier 

op. Onze ekonomie neigt naar een soort natuurwetenschap met 
11 ei(5en wetmatigheden11 en beschrijft de werkende doeleinden 

als mechanismen die geen ander doel lijli::en te h0bben dan de 

ekono:mie zelf te 11doen leven11
• Uen is niet 3eï11.teresseerd 

in het 2:2tl. van ekonomische inspw..ning en opbrengst. Onze 

weten8chappen leven van en onder het objectiviteitsideaal. 
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Dat ideaal vernietigt ieder begrip van bevrustzijn• doordat 
het aanzet tot een zuiver afbeeldend bewustzijn, zovcel mo

gelijk 11bevrijd'1 van persoonli,jke of maatschappelijke inte

ressen, meningen en d.oelstellingen. Het bewustzijn mag geen 

eigen werkzaamheid hebben: voor zover het zel.f :i.ets bij

brengt wordt het als negatief beschouwd, als een nvervorming". 

Bewustzijn als realiteit en werkingsvermogen komt in onze 

wetenschnp niet aan bod. Deze realiteit komt ecbter wel in 

he-t alledaagse leven 11 in aamnerking 11
• Maar: hoe slordig 

we ermee omgaan ! Hoe onverschillie; lijkt het : waaraan je 

denkt t wat je zegt, v;at je leest, v;aar je naar luis-cert. 
Het bewustzijn wordt als realit~it verspeeld, verstrooid, 

verkwist. 

Wat de vrijheid betreft, ze is een chim.aera geworden, 

en wo1 .. dt dus ook nog nauwelijks geoefend - we geloven immers 

in de Ontwikkeling die brengen zal wat moet. Als ersatz voor 

de vrijheid geldt de aanpassing, het meespelen en zich laten 
bepalen door wat men het normale noemt. 

Nochtanst wat een praktijk onze moderne wereld niet 

ontplooit. Inderdaad, een enorme activiteit, maar de prak

tijk zelf ervan is bedorven: wat overheerst is immers niet 

doelgerichte doelmatigheid, maar efficiëntie, geschraagd 

door een zui ver instrumente le kennis. Men weigei .. t systerna

tisch zich af te vragen waartoe deze activiteit moet dienen. 

Zulke vragen zijn immers een rechtstreekse bedxeiging van de 
11waa.rdevrijheid11 en nwaarden" behoren tot het ri,jk der irra

tionaliteit. Deze waardevrijheid steunt als beginsel zelf 

op de overtuiging dat men de praktijk het best kan dienen 

door 11waardevrij 11
, doelvrij - d.i. echter: ondoelmatig en 

dus, vclgens de hierboven verklaarde begrippen, onpre.ktisch -
weten na te stroven. Dit is evenzeer van kracbt; voor onze 

feitelijk gepraktiseerde ekonomie die zich ken.merkt door 
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principiële ondoelmatigheid: ontwikkeling van produl{tie

middelen zonder fundering van het doel van het produl.i;;tie

apparaat, zonder vraag naa.r de werkelijke behoP,ften die door 

zulke ekonomie gediend moeten worden. 

On-::lartussen lijkon de eerste telcenen vanui t de werold

toestanden ervoor te spreken d.at de mensheid een weg inge

slagen is die haar wellicht naar de grootste crisis leidt 

die ze ooit heeft gekend. Gegevens daaromtr~nt zijn ver

ondersteld ge\=rnten, het volstaat al naar he·t zgnd. 11Rapport 

van de Club van Rome" te verwijzen. 

Zijn deze toestanden verbazingwekkend of niet veeleer 

volstrekt begrijpelijk wanneer wc bedenken dat de wetenschap, 

waarop we onze hoop hebben gesteld en nog altijd stellen, 

wanneer deze vrntenschap zelf een blinde verloochening is 

van al wat specifiek menselijk is ? Objectief zi,ln. is inder

daad de levende negatie Vr-ln wat we in onderhavige 1.-litoenzet

ting als eigen werkelijkheid en werkzaamheid van de mens, 

zijn vrijheid en bem1stzijn en handelen hebben onderkenèl., is 

in tegenstrijd met het menselijk bestaan als zodanig. Ob
jectief zijn betekcnt inderdaad : la2.t je bewustzijn bepalen 

door de dingen zoals ze op zichzelf zijn. 

De vro..o.g rijst dan, wat men moot doen. Deze vrae.g is 

echter zelf misplaatst vermits door de meesten het ninste 

zelfs niet ·wordt geprobeerd. 'Nat te doen : ophoud.en te 

spelen. Systemntisch alléén werken voor een rodelijk gefun.

deerd doel in plaats van voor om het even wat als ll8t ma'ar 

een geschikt middel is op de weg van de aanpassing die de 

weg vrm het succes is. Dit betekent op de eernte plaats 

een ophouden met het onderschatten van de menselijke vrij

heid, in feite een uitdrukking van vrees voor die vrijheid. 

- Als student: opkomen voor eigen motivering en problema

tiek en eigen beredeneerde opvatting over wat de vrar....g is, 
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over wat ons in de studie bezig houdt. 

De mens is immers - en op de eerstc plaats - verant~oorde

lijk voor wat "in zijn hoofd omgaat". 
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