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I. INLEI.DING. 

1. De filosofische traiii·b:to stel.t _d$. Algemene Metafysi
ca tep.:;enover de Bij zondere hletafysi cà .. 

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
algemene metafysica (metaphysica generalis) en de bijzondere 
metafysicr.i. (me taphysica specialis). Nauw verwant met de eerste 
is de ontologie. 

De algemene metafysica behelst de leer van het 11 zijnde 11
, 

en is de algemene benaming van alles wat bestaat : hetzij ma
terieel, hetzij immaterieel. 

De ontologie staat tegenover de logica. Deze laatste 
bestudeert dG r·egels van het denken, terwijl de ontologie de 
meest algemene onderwerpen van het denken bestudeGrt. 

De traditionele zijnsleer werd vooral aan het wankelen 
gebracht door de ontwikkeling van de wetenschappen, en met 
name de natuurwetenschappen, alsook door de kritiek van Kant. 
Een herleving van de ontologie werd daarentegen teweeg gebracht 
door de fenomenologie en de existentiefilosofie. Heidegger 
vooral maakte een onderscheid tussen het zijn en het zijnde. 

De bijzondere metafysica b~staat uit : de kosmologie, 
de psychologie en de theologie. Daarin 11:orden het probleem 
van de oorsprong van de wereld, de onsterfelijkheid van de 
roenselijke ziel, de zedelijke bestemming van de mens en het 
godsbegrip behandeld. Hier staat de rationele psychologie 
tegenover de empirische psychologie, alsook de rationele kos
mologie tegenover de empirische kosmologie of fysica. 

2. Het verband tussr3n deze indeling in de wijsbep;eerte 
en de kursus van bi,;zondere vraagstukken van cle algemene wi,js
bef[:eerte voor de krimi.nolog,2~. 

Hier worden geen rechtsnormen onderzocbt, of vragen ge
steld van ethica in verhand met het strafrecht. De bedoeling 
is vanuit een algemeen filosofisch standpunt te handelen over 
de vragen die het onderwerp kunnf~n zijn van de kriminologie. 
Het gaat dus oro de (positieve) wijsgeriŒe discipline ten over
staan van de (positieve) wetenschappelijke discipline van de 
kriminologie. 

j. De e i genaardige konfro..qtatie V9.11 --rationeel en empi
riscb , filosofi sch en vrntenschappelij]f .. 

Er bestaan twoe methodes om hetzelfde onderwerp te be
handc~len : de wijsgerige en de v1etenscha;Jpelijke. 

De konflictsituatie ontstaat op het vlak van bet ideaal 
van het zuiver theoretisch weten. Dit is de eerste grondslag 
van ons tijdperk dat in de klassieke Griekse filosofie werd 
gGlegcl en voornamGlijk in de wijsbegeerte van Platoon en Aris
toteles. Wij beperken ans tot Aristoteles. Op het einde van 
zijn 11Ethica11 (de 11Nicomu.chische Ethica0

) en bij de aanvang 
van zijn 111'Ietaphysica11 heeft hij het zuiver theoretisch weten, 
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het We"'c;Qn. dat onkel om ?:i.Ch?:ol..C' worà-b g0zocht, het weten om
wille van b~t, wêtP.n zelf, als het ideaal van de hoogste kennis
vorm, van de wi.jsheid, voorgesteld en het daardoor meteen als 
èe hoogste vorm van het mensGlijk bestaan uiteraard vastgelegd. 

Voor dè filosoof stclt zich hct konflikt vooral zeer 
sterk in ons tijdperk, daar het als het tijdperk geldt van de 
wetenscba,. Dit in tegonstelling tot wat traditioneel als 
niet-wetenschappelijk geldt : de wijsbcgeerte. 11en beschouwt 
het als verouderd zich uit te spreken op een filosofiscbe wijze 
over zaken., ·~'iaarover de wetenschap zich reed.s ui tr,esproken heef't· o 

Deze laatste beschouwing ontst;o:n.d in de ··i9e ecuw· door de 
geda.chten va..'1. Auguste Comte (~7e3-1857), uiteengezet in di.en s 
11Cours de phîlosophie posi t:i.eve 11 (1830-1842) waarin bij bm<veer
dc dat alleen de kennis van fGiten vruchtbaar zou zijn, dat 
vrijsbegeerte en wotenschap ::ich dienen te houden aan de waar
nemingen en d.e ervaring, en mocten afzien van elke apriori.s
tische konstrukt:i.e,. Tenslotte wees hij de metafysica ~f, daar 
hij ze beschouwde als ee~ historische fase in de ontwikkeling 
van cle menselijke ~::ennis, die plo.ats moet maken voor de posi
tieve wetensc·i1ap. 

Hetgeen men doorgaans logü=10.h 0mpirisme, logisch posi ti
visme of ncopositivisme noemt ontbtond in 1925 in Wenen, onder 
leiding van clorit~ Schlick (1882-1935). Het was een school, 
welkc doorga.ans ;ifiener Kreis wordt genoc~.d en voornaroelijk 
omvatte : Rudolf Carnap, Herbert Feisl, Ho.nR Hahn, Victor 
K::-aft, Otto Neurath, Kurt Godel, :Friedrich :;Jaisman.n, Hans 
Reichenbach. De loden van dl) ~liener F..reis, wijzen de metaphy
sica op rad.icale en pc-lemi.sch8 fii;j z0 af * Zij zoeken oen ken
.nis van de vrnreld en van de mens, die ecn totale zekerheid kan 
brene;en over d.ie kon:nis. ll'ien moet filosoforen met de methode 
van à.c 'JI~:tensohap en in h,::.t bi~j zonder met de resul taton van de 
natuur-~vetensc t1appen. 

Nochtsns komt men met een dergelijke redenering qok tot 
ecn konflikt : de fur1c1cring van de .filosofie op de wetGnschap 
gaat .rdet (dit blijkt vooral ui t d.e onmogeli 1jke ve.rzoening van 
wij sb-:geffrte en wete:nschap). 

4. De k?.!!f.l iktsi tuatie tus s ~n de vmtenscha.J? en de wi,j s 
begeerto. 

Dit konflikt wordt bedon nog enkcl voortgezet door de 
enige wijsgerige strcming die in het Jcsten nog bestaat : dG 
fenomenologie. Ui t deze s troming zou nade:ch::-.. .nd ook het exis
tcn-tial isme voortkomen. 

De feno.menologi e ontstond rond de eem-I,:visseling en ,,verd 
gosticht doo:i.· Ednmnd fiusserl C1859-1938). De fenomenolog.en 
zien de v,ijsbcgeerte in haar noodzakelijke konflictsi tuatie, en 
geven haar steods cen polemische functie. Dit 1:1il zegp:en dat 
~:xt:;.~ime vragon worden ge.:J '.ield, die door ilun extremis n:e· iets on
vrna.z-schijnl ijk l:i.jken te beogcn, maar d.at va."1 het grootste be
lang zou zijn, indien het bewaarhoid zou. w·o:,xlen of zou zijn. 
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Als v oorb oeld. !{an hier €:~Glden hot bestaan van God . Do 
v raag of God al d a.ri n i e t bo.staat i s o.r.ùrul.a. met vo e l on01J:i..Osbare 
pr oblemen . :!)och indio:c. d.a ~~e zouden Oj?gel ost \-;c,r rlnn , dan zou 
dit zovle l Yoor t;olovigE:: a l.G v oor or;.gclovi ge van 8norm be l ang 
z i jn . 

Hct z ou cvnneens bel angrijk z i jn de n a tuurr;etenschap a an 
0Gn onde·,.30 E1l;: te ond or VTer pcna Door haa.1.' s pek t akulaire succes
sen zi ct men enk,:; l de wctensch2.p en neemt men dat deze de eni g0 
t1ogolijkhei d i s om voorui t gang t.3 ":akon. Men kr.m zich de v::-aag 
stellen of oYer 2C0 of 300 jas.r dG menscn n i ct ;:;ïtenvee l r 8denen 
zullon hebben om to s potton me t l:1i:: t zelfbcwustzi ;,r.L , dat onze 
tijd konmer k t ~ 2,oa.l s wi j nu rne1~F..::.1 red.en:;:.:.1 te bcbbcn om te-': lach0n 
me t hot ze l fbth,ust zijn van de gen ecskundige wetenschapsme:nsen 
v an do tijd van de Zonnekoning . Zo k2.-.n mon ev cm.e cns in do 
18e eou:-1 hot~ol fde zcl fbov.m3tzijn torurrvinden, als eeuw van 
wetenscbap on te c hnie k. 

We zoudon dit bewustzijn kunnen samcnvattcn in de v ol g;Jn
d e uitspr aak : i;v:~ fl hicir und heut2 g 0.llt oi:ne ncuc Epochc: der 
'·:iGl tgoscbichtê- s:ut'.;, 11nd i hr konnt së1.g.3n , E--ir seid dabei g ov.-e
s en. 11 Dit zè i Goeth<:: op 19 septcmb0.r 1?92 . Tem~ergedrukt 
d oor è.e milit aire ncdorlaag v an d,:; s l a g V ll.i.l Va.lm.y , zocht hi j 
bl i jkbaar troost in de grootse gcdacbte : h i Gr en nu vangt een 
niouw· t ijdpc:ck. v a.n de gc s chiadenis aan , en i le ben 0r bij . 

·if:aa.rom is er in ons zolfb owus tzijn als dezG ecuw v an d0 
wetonschap ge(~n reflex aanv:ezig die ons de mogeli jkhei d van hvt 
n:L0t-waar-zijn al.s mogelijkheid zelf z ou <locn ondcr zoeken ? 
d oet; dit zv:ilfbe·-:ij·uotzijn d--1 ï.ï1:.:tre ui tdrukking zijn vall betg0en 
dit t ijdperk in f aite is? 

..ir diE-:::1t opge:n.c:::'kt tG 1·1ord.2n d.at d e polcmi.scb0 functii2 
v an. d e ~vi jsbGgi.:'.:,:~rte zich r.iet al ti jd t egon d e FGtenschap k :3c r de . 
In de rintiok~) 1-ror,ü d s t ond. Bocr atc.s tegcnov-ür do t ro.(lj_tionelo 
rri a o..tsc happi j , ë.i8 z ich , c.nfü.œ invlo0d van de Sofisten1 aan ecn 
volkomon val s bccüd v an d.-:: mythologie vastldampta. In d.G J. ato 
mi ddelocuwen en in bGt b:;g:Ln van do moderne tijdcn was de pol G
misc he f unc t:. 3 v a n d o wi j sbcg c.:: c.rt(; no oîdz.ëù.:oli ji.c ti~ gon de t heo
logie goricbt (div tll~ologie was die vc....'1 (~.e lu•.t hol:Lcke GOds
d ié~nst). 

Bovcniion mag men nict uit hot oog vcrlioz on dat de zoga 
hc t.Jn 11cxact t:1 11 wetenschappm.1 in het o.lgcracon , en de natuur;rnten
s chap i n t;et bi j z ond.:;r, VE.irsc hillonde zalrnn a a...'î d·3 wi,jsbegeerte 
te dankcn hebb-.:;n . :à-fon d ,3.nlœ b i jvoorbceld aan Descartes, Leibniz 
Gn voora l Nevrton die, met zi jn ''Philos o:phiao natura lis Princi
p i a l'iathematica 11

, zich ook een vri.j s go0r noumcle . 
Tcnslotte vrn ze e r evenccms uan hJr innerc:. d.at de moderne 

p s ychologiG ui t de v1ij sbegt::erte der '1 Je ccuw ontstond. 
Vi j f pl.lllten moct~m hier nog vorr:ic l d. norden . 
Vooreerst wordt r;~en afs tand gonomen t on ovor·staan van 

onszelf in hc:t ivetenschappel ijk VJlfbewust::üjn van onze t:ijd . 
Do bodonking dat het zelfde zelfb evrus tzijn i n vroeger e e euwcn 
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cvenoons aorn;.:czig was, on tbr,:~8.kt volkomor:.... DQ.:-u"'m.cde gaat de 
'.>f~,,~ ZJ.• ,.,,),\,:\1° (l~ ~ran d'-'• b .. ,,.:; ._.,..-, 1~·1· fi<:" ;:!•.··•,p '~ 'O T"'Q' /1,:, t hr:,·'l- b 1-~ '">la_" v-~,,,-, ons :.:A nt; ë,l· ....., . ~ ,.. - \.,, """.\:..J.l. ... _ t.:> Cl~., c.~...;.i....:.. \ - ~ ..,..., \.., .t vv o..L.J. 

tiJd:pork wol oun.s vGroud_;.rd zou .kuruwn zi,:ln. ov-~r tueG of drie
riond-?.rcl jaar ( zia bijvoorbeeL.l h0t boeld var.. de zoven-cionde 
ccuw op ù:i.t oconblik). !)oor dit zelfbowuctzijn, ~ijn vollr::dig0 
ontwikkolingsrichtingen in h~t slop goraakt. Hot ontbrekGn · 
van a.czc- b,:::J_cnking gaat samen mot; oon cschatoloc_~ische inslag 
in hGt 7.,8lfbcwustzi.jn van onz·;; tijd . ., 

Mea v.::rwijt &.at.'1. h.:;t Llr.:i.rx:i.sm.c dat h8t oen ,Jsch2.toloe;ischG 
kijk hceft op de goschiedenis. Zo ziet het Marxisme ans huidig 
titidperk ni~t als het einde dor ding(:n, maar 'IIVcl als de fini tiDVC: 

t . . +-" ' t 1 t t ~ l 1· .. . ~ b. . . a.n J.Clp3.vl.·3 van nu aa s -e nooa.za ccJ 1.aKo :1n û.O gesc ioc..enJ.S 
van hc·c mr:msdom. Hotzelfde gclàt voor clc lœistelijkc leoI· .. 
-·- t t. · d 1 ,::i H . l . . . . t; ., t .,__ 7 l ' .li.e - · -:LJ pr;rXL .... os 01. s is nog nie·c ü(l' .L:).e. ·s 1.,(1, :.:w.ar ".;,T(L 11.:n; 
tijd:pcr-k wac;..r door het middel van de oponbarinG Cûn prineipiëlc 
zak0rboid voor de gehela geschiedenis is gc3aven tot op hot 
0~0nblik van âc tcrugk.::H:r va.n do Kristus. :Ect Earxismo gaf zo, 
d.oo:e de vcld.ongcn r.c:vol1.1ti0 van hot socüuisr!l0 de princi_pi0lo 
zoJ{.erbcid dat cle voJ.maaktc mc1.atscha:ppij tot stand zou kor:ten. 

Wij d0nlcc;1 op cen absoluu.t hoogtcptmt -van de m2nsheid 
gül::.0mcn te t~ijn. en aldus 'J.a gronJ.sl8.gon voor cen totaal bcgrij•4 

pon van qllcs wat m.a~1r d,:mkba1.:H' :i..s, t(~ ::iob:).:m e=;Glcgd. 
Ton twoodo is ~an or holemaal niot V(m bowust dat de 

mo:..··t:.œno wotcnscbap, met C:()11 b0_pe,aldJ optic amving tcn voord.c-le: 
van oorl b:)paaldc mcthodo, doch ton nadclc: van con a.."'1.è..,0ro. 

D0 optic van Isaac NeTJ~·ton is nog stoucls fu.ndamonteel 
f;oldend. Volgens Kant optcordo Ncwt0n door de Illcthodo van de 
noodzakclijke mog,}lijkh0id.svoorv1&2-rd0 in plants vr:m de opz.013-
king naar fü1 volc1ocn(ic, rE.,den. Wij vinclon de ui tl0g vc:m dsz.e 
·t"··'.">.:, be:-·-r-r•-i~-.-.... ,.,n ;-.1 d,·., ,rolrr,::.n-.:i :·, d•0'i··":n1· ·1.,'-1.· P ~'"~.,, n_p-·L-J.Oz·.~ (·H't'-11.· (' 1~ Vl/\:..,,_ ~J -'-.J;'.!:'"-'-· _..__ ,.; 'J (.:) J.a. \..!.\:.,; V --- . -., V, .. , .. ,... . J, -.~ .1..J { .,._._' 

:-~- ,:.j ,·,a:.·.~ 'J 0 r~ ..• +'.; ~1· -1-..; -, 'y • •11ro-:- 1-----.~- ·~:.,,,;.---.,-1 v,., ...... , .. ,1- oJ' "'na.~·~-r-.-:, Z'""';,.. '- \..lv-., .. L~ ,:.., ..A,..., • ., • .,L.1. ...... v ..... u • - .J ·~-V"'''···~.:. ulL ·-v.1 - ~ , ... t;; ,tV,.~,C\. 

bi.:;hoort ê.ritc:er_ . .::, wo.cu.--doo.r d,...; ··,o za:_1!~ 11.ood.~;1cnd.:l..~ ;-,;ost.:;ld. is on - ~ ~ 
- .;j ' •. , b .J.. ••. , '] l•• • ...; , d 1- '\'\. ,:) • J"• i .... , (": ,:·• ~ 1, , .. "fT . .., • r, ..,,.,.T"r;.., ~ •!, t ) .,. ·') 2O1.,.·.~·-u. ~0.u•,,•.;; .A ziù no•,).1dc,.1·.,.lô --~'. JI\.:::G .. 1...:,,.:rJ., u.,,_,,~~- Ch., -gcr1'-', 

z,ond01~ hc·tv.•C1l1':.: cl.i0 ~.,~o.é.:J{, ()TJ. ontc;clco,.:-~1."'·1, -::~··2 .. t z.c,11CJ...3r di(~ zct~IY~, 
·--1 ' b-,-t·· ~, ,- .... -..... ,...,1,-. 1 ... ; .... 1:-i--...-.1,~·;~ ~ .. ,u T,.. .. • ...... , ·:r·:. ""-i.l- b::.t b·"="~i C'l,,...,l 1..ocn v;:, cJ.3-nlJJ._,,I .L10,,LJ c~·~.,,.,., ..... '"""'···'· ., . ...:. • _.!:,;1.Ci-.: .. , '"·'·,J c.._u _e -.;..t,_n..,1..., 

v,::u1 ds woz.:Jnsid-Jnti t0:i. t vx:1 Spin.oz~·- nocnon. :?ion dcrgolijkc 
idcnti toit bostê..:1t dus volc;,:;;.r."u?- 6p~_:n.Of,a als door hot 7.,ijn v:m. 
i, Y'>" ~ ~ ,-.,-., .·;l•i ·-:-\,- "P. •.. , T>jt. Cl•'."\" 1--·1 1 ,._.·: C! C ..; ,, :_ tt; '7..: .l "\ -:-, • ')t '7 •-: Il .ci. ... .LüOC...,<-1.;.Cv -,J·'· ;.; v1J .•. · " 0 ç8 ,,,_( , •:~ .. ,.~, /l.,_·,J tJ .i:I . .:J.L,Jl~ C'n ~ D.1·,._, • ..• 1dn 

k s.n.> mot andcr0 woo.:cdcn, dls A ( o:f b;t z:i.j.11 v r-m /i) volcloende 
:t:" od.cm. vcm B (of hGt zi;ja van B) is; un ::i.ls b 0'\T;)r1<3.i0r! door h0t 
n.iet-zijn van A h 1.3t zi~jn van B onrno~;clitilc /!01:d.t ~ ~ls niot "A 
!Üct zi.jn cm 3 zijn11 kan, m2t a.."'1.dcrc.: ·.:·oordcm, ,!tls A (of h0t 

• • ' ) ~ l 1. ·1 ... l-. d - . . . d ZlJi1 van A oironcens nooc.t.ZD.K·:. l,J :::c cona-:î.·c1c 'or :i10is1.:LJlü1:n. > 
noodzv.kclij}:::c voorwaarde vs.n B (of h~ t zij:::-i. v.s.:1 B) is. A bc
boort i;o t: hct w0z2I1 van B, als A vcldoo.ndc r2D.cn en !l.OOd.~'.'...:-.lrn-

1 ijkc vo::n,,;mo.rd0 van B iê.. Spinoza tSCüf"t 00~1 tw0ëêi0 formul~
rin? va:'.'l doz\._; v0rhouding die als gclijl~v.m.a.rdig ·;rordt voo1.,@;e
s'tcùd : 11 Behoort tot; het vrnzen va:.1 0-...)ll zarLk, zend.cr hct·~vclk 
die zaak, on om[;cikccrd wat zcndor C:ic zaak, noch bosta:u:i.ba,~r 

'" ,. C b d "' "" 1 ~ j-.. ' " .... • S II A k ,., - .; .., t ,.., · -h ' - .-, · -r> B 1.--. 1 ·- • ..- • t '7 • ·, r, ,,.;.> . .,, , ... ,: . .ta, .• ,, .... , ..... ]. • • , .• ..n . .:..1.-1..' L.1u-1 Z0.:..1.• . ..tC:... , .• .1 ~,.!J.:U nl0 ,..,1._, ..• 
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zonder A. B kan niGt ziJn zondcr A, dat bet8~ent wat wij bovon 
hebben bepaald door te zeggen, dat A noodzakelijkc voorwaardc 
van Bis . Maar wat we zoëvon b epaaldon door te zeggen, dat A 
evGneens voldocndc reden ven Bis, d~t uordt nu uitged.ru.k~ door 
de formulering dat eveneens A niet kan zijn zonder B, met andere 
woorden , dat B evenecns noodzakelijk0 voorwaardc van Ais. 
Diensvolgens zi j n de volgende verhoudingen gelijb-.,aar·dig ; dat 
A voldo0ndc reden van Bis, en dat B noodzakelijko voorwaardc 
is van A. Spinoza's definitie van de wezensi dentiteit vooronder
stelt dit axioma voor gelijk welke A en B; dat A voldoe.nde re
den van Bis, betekent niets anders, dan dat B noodzakelijke 
mogelijkbcidsvoorwaarde van Ais; dat B noodzakelijke mogelijk
heidsvoorwaarde van Ais, betekent dat A voldoende reden is van 
B. Noomen wij een voldoende reden kort, in de strikte beteke
nis van dit woord , eGn oorzaak, en een noodzakelijke mogelijk
heidsvoorwaarde, een conditie, dan mocten wij zeggen: oorzaken 
veroorzakon hun condities, condities conditioneren hun oorzaken. 

Wij kunnen dit alles als volgt samenvatten . De noodzake
lijke mogelijkheidsvoorwaarde is de voor--;n3.arde zondor dewelke 
iets of een proces niet kon zijn of ontstaan. Men kan wel fun
damenten hebb8n zonder huis, doch nooit een huis zonder. funda
mcntGn. De v-oldoende redon is de r oden waardoor iots d,a.adwer
kelijk is of gebeurt . Men kan dczclfde redenering stellen voor 
het bostaa.~ van God. Als God en het eindig zijnde van elkaar 
moeten worden onderscheiden, dan kan God slochts ofwel een vol
doende redcn zijn van het bestaan van het zijnde, ofwel een 
noodzakelijkB moge lijkheidsvoorwaarde van het bestaan van hot 
zijnde. Volgens Spinoza is God uitsluitend noodzakelijke moge
lijkhe idsvoorwaarde van al het zijnde . Inderdaad , zo God uit
sluitend een voldoonde reden van bct bestaan van het zijnùe 
zou zijn, dan zou het zi jnde wel zondcr hom kunnen zijn en oe
grepen vmrden. Er zou in het kader vun de i;,;ijsbogeerte geen 
cnkcle noodzak0lijkhcid bestaan om van God re spreken. Zo 
echter God als uitsluitcnd de voor;,aarde genoemd wordt zonder 
di::)V1clke nii=ts kan zijn, dan zal zo de v.rore ld bcstaat, ook im
plicict het bostaan van God moetcn aanvaard worden. 

Sind.s Newton werd in de natuuruot cnschappcn de voorrang 
aan do noodzakelijke mo~0lijkhcddsvoorrra,:1rde in de onderzoekin
g0n gogcv cn. I mmanuel Kant (1724-1304) hccft de methode van 
Newton aanvaard . Gottfried •,vilholm Le ibniz (16.lJ-6-1716), ver
w0ct Newton de natuurkunde haar wnro functie te ontnemen door 
enkel de noodzakelijko mogolijkheidsvoor~,aarden op te spor en . 
Leibniz zocht steeds de voldocnde r,:,den \7Glkc hij in de stel
ling van : 11Lc principe de la Raison SuffisantG", samenvatte, 
met de verklaring dat niets gebourt o.f is zonder dater een 
voldocnde reden is opda t iets g~bcurt of zo gebeurt, iets is of 
zo is . 

Waarom de b~denking over dez8 v~clbepaaldc keuze? Omdat 
heden t en dago het b21,vustzijn afwczig is de.t bij hot begin van 
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de ontwikk~l ing van de moderne "exacte -r,r0tunschnppen 11 eGn bc
paalde -hogcrboschrevon- keuze werd g0dua.11., dat één en andcr 
vorworpen word en dat daardoor principiëol gcwoigerd werd op 
bepaalde vragon te 311t~oorden. 

Het derd(i punt is de zicnswij zo ovor do toèkomst. Het 
togonwoordig be.1ustzijn ten oversta·:,n van do tockomst bes taat 
hoofdznkelijk in eon houding v an voor spolling. De wete:p.schap 
draagt bij tot hot verspreiden van 0en optimisme , dat t evens 
de k0nm0rkcn vertoont van ecn f atalisme . Men zegt bijvoorbeel d 
dat ovcr een x-aantal jarcn de wereld oon bcvolking zal hobbcn 
van c on y-aa...'1.tal c Gnhoden; dit wordt bewc0x·d precies alsof wij 
hct niet anders zoudcn kunnen willon hebben . Bovcndien wordt 
er geen r okening gehoudcn met welbcpaaldo doelstellingen want 
dczc worden door ecn systeem van mochanische ontwikkeling opzij 
goschov0n, alsof de mensen niet meor te bes lisson hebben over 
hun ver dere ontwikkeling en dezo van hu.n mil i ou. 

Verder merken wij op dat do wetcnschap indGrdaad de wereld 
verandort en dit onvoldo&ilde wordt b os~ft, ondanks all0 redcvo 0-
ring0n die handelen over de v0rr.mdering v an de ,,,.rarold. De we
tcnschap steunt door wetenscbap en tocb .... "lick haar be·,,rustzijn 
alles te kenncn door do verificatie door middel van het experi
mcnt . H0b experimGnt zelf is rcods op zichzclf een verandoring 
van de wereld. De door de wetonscbap ontdektc elementaire par
tikels komen ten de le s lechts voor in de wotcnschappelijke 
kunstmatige processen. De achterna.komende v0rificatie van prin
c1p~s door middel van de proef ncming is slcchts een Ersntzmid
del voor ecn wetenschappelijke mothodo om principes te ontd0k
kGn, die nog altijd_nict bcstaat . Princ ipes worden slechts 
ontdckt door intuïtio van geniën. De vcrif icatie gebeurt verder 
in functie vmi hypothetische begins,~leu die nag;.;;ga an moeten 
w-orden. Het oxporiï.1(?:nterGn kan slcchts begiru.1.Gn als er een brode 
inte rprctatü.:: V3.n de werkelijk.hoid is gobeurd . Verificatie die 
vrij van intcrprGt~tiu zou zijn is onbostna.r:ido en onmogelijk. 

Als lautstG z.iet do wetenschap do proufondervindelijke 
verificatic in éng vcrband met de vorwozenlijking van de tech
niek ~elf. Datons weton afhangt van de v0rificatie die zelf 
afha.ngt v an tcchnische middelon brongt het gcvanr met zich mec 
datï we:tün tJn kun.non zoud.en VG!'men6d wordcn. 

D0 atcombom b~wi jst, b ijvoorbeGld, ccn kunncn , maar be
wi jst daarm8de nog gecn weten. Imrnors, de A-bom werd empirisch 
geprobeerd m~t vrnt empir isch mogelijk was. Het belangri jk ge
volg daarvan is, dat de keuze van do wetens chappelijke navorsing 
volledig wordt bcpaald - en bijgovolg begrensd- door de mogeli jke 
tcchn.iscbe apparutuur. Dit i s des to belangrijker daar een 
voortdurende verdraaiing van èoel en middel kan voorkomen. 

Er bestaan dus, zoa~s men uit het voorgaande kan afle iden, 
redencn om tegenover de 11 overweldig0nde 11 vooruitgang van de 
we tenschap eon zokere a fste,nd te b0v0.raron. 
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II. BIJDti'..:iGE VAN DE \,fIJSBEGEs~RI'E TOT D:S STUDIE V AN DE 
Y~IULINALI TEI T. 

:Er bc.st3.an principi0ël twoo Vt.œschillcndo beschouv;ings
wijzen of toenadcringsmogelijkheden von dit probloem. Beidc 
komen voor op het plan van de kultuur. (1) 

Voorcerst kan I!lCn voorhouden d.J.t kriminaliteit een zui
v0r m,:m.selijk verschijnsel is, en dat er bijgcvolg gcen sprake 
kan zijn van kriminuliteit bij de dieron. VorvolgE:ns omdat de 
kriminali tci t niet voorkomt bij - b.etgoen 'Nij plegen te noemon -
de primiticven; als roden kan hior aang8haald worden dat zij 
niot als oigcnlijk k:rimineel zullon aruivoolcn vmt wij wel als 
zodanig zullen bostompelen. 

Daarom worlt krimino.li tGi t a.fhonlrnlijk gesteld van hot 
kultuurnive.::i.u. Dit zal eveneens geldun voor de verhouding 
Strafrecht - Krimina.litcit. 

Ecrste boscbouwinp; : d0 kriminalitoit als r;cvolg of symp
toOL'l vo.n oen achterstand Yan de: kultuur. 

De kriminologio zou hier dus moctcn bijdragen tot het 
inhal~n van deze nchterstnnd. 

Immers oen land mot e0n hog0 kriminaliteit z~l worden 
aroigezien als eoI'- land mot ecn achtarlijk0 kultuur, eon land 
met ocn achterstand von recht, orde, orgGmisatio en sqcialG 
hulpverloning. 

Doze zienswijze wordt zowel a-prioristisch als empirisch 
gestaafd: 

- a-priori?ti~~b : het boc;rip kul tuurlo.nd verdrt---..agt geen 
ho6 ..-:: h.J." .L1\1.l.Ila.L 1 t-21. tsgraad. 

- 0'mpirisch : c 0n land me;t aen hogo krimina.li teit zal 
c: ,ron0ens op ,,:;,nd;;ro gGbiodGn niot als hooc;st2.tmd te beschouv.ren 
zijn. 

EvcnGGns zal men a-prioristisch on cmpirisch oen krimi
nogccn milieu als :..:on milieu zien waar do kul tuur nog niet erg 
doorgedrongcn is, naru~lijk W,7-1.ar or ,:;on !?;Obrok is s.-1:m ond0rwijs, 
opvoodin.g en aan sociale, psycholos:i.scbc en gGnGeskundige voor
zorg. Do kx·iminele cnk~ling toont dan ook 2.J. tijd het beeld 
van een wenorde in dG fnmiJ. ic en in ,-.:on kul tuurloos milieu. 
In spociall.; r;-::·1al:!.cn vcrval t de kriminelc onkcling, de fysio
logische on psycho-fysiologischo acht~rlijk0 persoon in de 
kriminaliteit; dit door 02n gebrok: afill ::i9ngJJxi.ste modischo 
vcorzorg (het probloem van de civilisatic, hot tckort aan 
ps;y-chiatriscbe instellingen, h0t gebrek aan onderwijs). 

(1) ::1at wordt ondor kul tuur verste.an ? 
- zie dc.n.rvoor de tokst 11 Over de oorsprong van de ~-.ieetkun
de 11 van E. Husserl, vert al ing van J. Duytschuev~œ en 
R. Boehm 
·- zie ook hoofdst;uk IV 
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Als bosluit van dit alles kan geldcn dut de kriminaliteit 
te bostrijden zou zijn door de ont~Hikkcüing van de kul tuu.r. 
Dit zou moeton gebeuren door maatschappGlijk Gn okonomisch 
cptrcdon, door betere tew0rkstclling, door opvoeding, door 
sociaal en medisch optreden alsook door de verbetering van de 
bestaande rochtorde. 

De krimins.litcit zou dan in dozc boschouwingswijze geen 
andcr probleBm stellen dan het probleem dat de kultuur ann zich
zelf stolt. Zo zou het probleem van de kriminaliteit verbonden 
zijn ao.n en op te lossen zijn door de vordcre ontwikkeling van 
de kultuur. 

Dit zou met zich mccbrengen dat zo de bestrijding van 
de kriminaliteit niet door de kultuur zou geholpon worden, zij 
ook door niets anders kan geholpen worden. 

Bovcndien zouden de vorschijnselen van de kriminalitGit 
enkcl dienen om a_c gebieden van de kul tutu ... aan te duiden, welk0 
moeten worden omgcvormd. Op dezo wijze zou do kriminologia cen 
loutcr theoretische en otsorver.Jnde functio krijgen t.o.v. de 
antropologie en do sociologie, terwijl omge:keGrd deze twee we
tonschappen een bijdrage zouden levercn o.an dG kriminologie. 

Do kriminologie wordt dus h0rleid tot oen systematische 
vorzameling van mogelijke verzachtonde omstandigh0don, welke 
ter gelagenheid vc:1.n eon proces kunnon gobruikt ·Horden. 

Tv,1eedo beschouwi ng : in hoGverre is de kriminalitoit op 
zichzelf een pr obl cem en wanneer zou dc zo 11veront rustE:nd 11 wor
ëîen ? 

Wat is verontrustend in de kriminaliteit? 
Laten wij in groep I misdadigheid vcrzamelen ontstaan uit 

een kulturele achterlijkhoid. Deze zal individuoel kunnen zijn, 
d.w.z~ dat wij hier personen aantrcffcn welke als enkeling-kri
minoel optreden: een krankzinnigo dio ccn misdrijf pl~egt, 
ee.n huisvader dio oen misdaad pl0ogt. Dozo zal ochter ook 
kollektiof kunnen zijn; als voorbeeld balGn wo hier de neger
getto's ao.n. 

In groop II verzamelen wij de misdadighoid welke ontstaat 
in oen kulturoel ontwikkcldo toestand. Ook hier kan ze voor
eerst eveneens individu0cl 1,eschouwd v;ordcn. Een voorbeeld 
daa.rvan is te vinden in 11dcr aufhalsruno Aufstieg des Arturo Ui" 
van Bertolt Brecht; daarin he::cft do schrijvcr de opgan.g van 
Adolf Hitler vergcleken met de opgc..ng ve..n do protection-rackets 
in de Amorikaanse gangsterwerold. Of ook nog de loopbaan vanaf 
1958 van president de Gaulle; vcrsch<.üdone fru.nse linkse schrij
vors zion daurin eon soort protoction-rnckct t.o.v. het franse 
volk: de Gaulle zou d8 opstand in AlgcriG door zijn volgelin
gcn laten goorganiseerd hebben tcn oinde bot volk zijn besch,8r
ming te doen inroepen. hien kan hier eveneens deze soort mis
dadigheid kollectief beschot~ven. Als voorboeld: hot nazisme, 
dat g(}Zien wordt als ecn l{ul tuur dnt in barba,;1.,rse gobruiken 
t0rugviel, welke zelfs dezG van minder ontwikkeldo landen over-
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trof. Of nog : do 11 polices pur2,llèl0s 11 in Frankrijk. 
Zelfs indien dit alles onmogelijk zou zijn, dn.n is dit 

reeds verontrustend da~r de veronderstelling enkel dat het 
niogelijk zou zijn, rceds zo verontrusteL.d is dat men er nood-
zakelijkerwij ze rekening moct rnee houden. : 

Het vcrontrustendo is het feit ochter dat de vraag zich 
stelt of de Kultuur wel in staat is om dG krimin~litoit uit te 
schakelen. 

Bij de gerna.akte groGpenverdeling moGt men het volgonde 
opmerken. î1îen zou kunnen bewercn dat de kriminaliteit die we 
in de voorbcelden van groep II v-onden niets andors zijn dan een 
terugvallen, een achtoruitgang van kultuur. Hoe meer kultuur 
on hoe hoger dit niveau, hoe hoger do bcreikbare kultuurniveau•s 
zullGn komen to J.iggen. Immers, kul tuur is niet cnkel het ni
veau dut de kultuur re0ds bereikte maar eveneens de nieuwe per
spcctievon, die het ra.et zich mcebrengt. Kultuur is een. toe
stand die voorui tg·:mg waarborgt 0n die bijgevolg (~en waarborg 
is tcgon een kultuurachteruitgo.ngo De verhouding kriminaliteit -
kultuu..c zou dus een probleem worden WQarin de mogelijkheid be
staat dat de kultuur zich tegen zichzelf zal keren en aldus 
eon la.gare civilisatietoestand doen ontstaan. 

Bij de voorbeelden van grocp I kan m0n zich echter afvra
gon of zij in fei~e niet bij groep II zouden kunnon onderge
bracht wordon. 

Zou kultuur niet steods ecn soort concontratieproces mot 
zich meebrGngen, nml. een proces waar de kultuurverhogtng zich 
noodzakelijkerwijze concentreert in con bepad .. ld milieu en zo
dus steeds relRtiof achterlijk8 kultuu.rillilicus zou schuppen of 
handhaven. 

Vol gens i·Iarx zou dG kul tuur in do kJ.pi talistische maat
scha.ppij stoods in rols.tie met d0 verschill,~,ndc klassen moeten 
gobracht worden en zou aldus de kul tuurgrne.d v0rschillen no.ar
ma te men 00n of !tndcre klri.sse in die me.atschQppij boscnouwt. 
Dczc opmorking heeft ondcrtusGon ook hanr goldingswaarde in 
land0n welkc zich als niet kapitalistisch boschouwen, niet 
vorloron: als voorbGeld kan hier de verhouding golden tussen 
d.e U. S .. S .R. en de derde w,::œeld. D;:; technise ho en ak0nomische 
ontplooiing van d0 U .s.s.R .. ge·bourt ton nadele van de derde 
wcrcld; nLJt omdat de U.S.S.R. onvorschillig sta.:1t tegcnover 
de dGrde wGreld, maar wel omdo.t _?ij menen dat ook in het eigen 
belang van de ontwikkolingslanden en do bovrijdingsbe·Negingen 
cerst de U.S.S.R. zelf kulturcel, cko~omisch, onz; moet stijgen 
en er gecn vorspilling aan de derd0 vJCreld ras,;--; z1.Jn. 

Zo is ook de-; demol:ratisering van h0t 0.nderwijs in strijd 
met do stecds hoger kultuur idoaal von hot ondcrwijs. Indien 
men de univGrsiteiton van Cambridge Gn Oxford voor iedereon 
zou open stellen, dan zon vormoedelijk cen bolangrijke verla
ging van het kultuurniveo..u w,1ar te nemon zijn. Dit is wao.r
schijnli,jk te wijten a3.n de onderwijsmethod0. In Cambridge 
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en. Oxford hoeft iodura studont eon tutm.· met vlic hij wekelijks 
zijn werk bespre2kt. Indien men h::t a..:.mt.ctl stuc~Gnten zou vor
hogcn, drrn zou 'l"!Wn onmogelijk dit tut;or-studc:mt-systeem kun
nen h2.ndhaven. 

W:1ar ligt nu de spanning tussen la·iminaliteit en kultuur ? 
Wij redoncren vesl te hiërarchisch. Stceds worden rela

ties gcmaakt zoals : goed-bi?aad, 'botor-slccht~r. Wij moeton 
nochtans noodzakelijk a.,3.nv113.rdon dnt icts wat in een bepa.8.ld 
opzicht hoger gero..:ngschikt is, in een andGr opzicht een lager8 
rang toegevwzon kan krijgen. Wn.nneer -:dj deze red.enering vol
gen dun blijkt in ecn eerste opzicht kultuur goed, doch dat 
gclijkheid slecht is, d:iar ze de kultuu.r tegonwerkt. In 0en 
twoede opzicht wordt gclijkheid als goed vooropgesteld, zodnt 
de kul tuur sle;cht zal zijn verrni ts zij de gelijlcbcid belcmmert. 
Het zeor bclcmgrijk boslui t van dezc rcde,:wring is 1 do.t er 
geen absoluto waardeschalen best~o.11, met alle gevolgen welke 
daoruit voortvloeion. 



III. DE Vi::\.HOUDING y,.__,_-qn ·,IN.ALI1··~~IT - KULi'UUR., 

Wij hebben de verschillende oogpw:1ten besproken waaron
J.er men de kriminaliteit kan beschouwen: Enerzijds als een 
verschijnsel van een achterstand in de kultuur) en and~rzijds 
als een verschijnsel voortkomende ui·~ de kul tuur in haar ont
wikkeling, een verschijnsel van hoogstaande en dekadente ku.1-
tuur. 

Hierbij weze opgemerkt dat het begrip 11dekadente kultuur" 
niet hetzelfde betekent als een achterlijke kultuur. Men be
doelt hier wel een gebrekkige toestand die uit de hoge ontwik
keling van iets ontstaat. Als voorbeeld kan hier de regressie 
gelden van de fysische en psychische toestan.d van het overgro
te deel der oude a.del. Het gaat hier dus om een regressie, 
een verval, welke gepaard gaat met een hoge ontwikkeling. Als 
ander voorbeeld kunnen eveneens de personen gelden wel~e door 
Marcel Proust beschreven worden in zijn 11 A la Recherche du 
Temps perdun, o.f deze dc0r Thomas iiEann in zijn 11Buddenbrook11 

geportretteerd. 
De zienswijze van de kriminaliteit welke in da tweede 

bescbouwing wordt uiteengezet is veel verontrustender dan de 
eerste, welke eerder betreurenswadrdig is. Zoals we reeds 
lieten opmerken is het mogelijk dat men de ~....riminaliteit van 
de eerste groep zou laten sa~envallen met deze van de tweede 
groep. De werking van het koncentratieproces brengt met zich 
~ee dat de kriminaliteit in New-York bijvoorbeeld, en meer 
bepaa.ld in Haarlem, minder erg zou zijn, zo de omgeving zelf 
van dit krimineel milieu (de negergetto's) zclf minder rijk 
zou zijn. 

De bestrijding van de kriminaliteit zou dus eveneens 
afhangen van de zienswijze Vl-'el1ce men OYer cle kriminali tei t 
hceft. 

Zo de kriminaliteit h0t govolg zou zijn van een (altijd) 
mogelijke kultuurachterstand, dan zou m0n niets speciaals 
r1oe t c11 onclernemen, vermi ts de kul tuiœ bij haar eigen ontwikke
ling doze kriminogene factoren zou uitschakelen. 

Zo de kultuur zelf kriminogeen zou gaan werke.n, dan zou
den alle betrokken middelen slechts deze van de kultuu+ zijn, 
m.a.w. dan zou de ontwikkeling van de kultuur op zichzelf de 
kriminaliteit in de hand werken. Op dat ogenblik blijft er 
slechts over zich te verzetten tegen de kultuur of ten minste 
zich te verzet-:en tegen bepaalde tendenz.on van de kultuur. In 
principe zou in het geval van deze hypothese tegen de krimina
li tei t niets kunnen gedaan v..rorden. Er bestaat immers geen 
middel om door de ontwikkeling van de kultuur de kriminaliteit 
ongedaan te maken. Dus moet dan elke bestrijding van de kri
m.inaliteit uitgaan van hot axioma dater g~~n middelen bestaan 
om de J<:riminali tei t volledig ui t t0 schakelen. 1~ifij kunnen dit 
axioma met dG volgende voorb0elden verduidelijken: 
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Als eerste voorbeeld beschouwen wij de VGrke0rsongavallen. 
De politie wordt in het algemeen, geloid door de overtuiging 
van h0t begins0l : "~Hen moe t all e verkcer~,onc;evallen vermijden 
11 of" alle vcrkeersongevallen kunnen vcrmeden worden" • 
.Als oorza..lcen van de v erkoorsongeve.llen aanvaardt men : d0 on
t oercikende wegon, ho t tekort aan wcgen en vcrkeerssignalen 
(zebrapa.den, verkeorslichten, enz .), he t gebrek aan politie, 
de onbekwaamheid van de bestuurders, e .a. Het gevolg van deze 
rcdenering over de verkeersongevallen is dat men langs de ont
wikkcling van de algemene t e chnische kultuur een oplossing 
hcoft gezocht. Het strevcn naar dat perfectionisme overheers t. 
Dit brengt echter mee dat bij de minste overt roding, of botsing 
-zelfs zonder lichameli jke letsels-, de politie optreedt, ter
wijl er juist doc,r dat o:ptreden zich cüders zv.;are ongevallen 
voordocn. Zodoende ont staat er door d i t onnodig optr eden een 
causaa l vorband :perfectionisme - verkG ersongcvallen . 
Indien dit perfectionismc zou opgogeven worden en men zou toe
geven dat principieel v~rkeùrsongevallen niet kunncn vermeden 
wor d0n , zodat mon zich tot de V:"1are ongevallen beperkt, dan 
zou men een betere varkecrspolitiek voeren. Het ri jbewijs is 
- naast andere factoren- eveneens een uiting van dat perfectio
nisme . Opvallend is echter d e vaststelling dat vooraleer he t 
rijbcwijs werd opgelegd in België er bijvoorbGcLd hetzelfde 
jaar in 'Jest-Duitsland met rijbewijs , betere wogcn en proc0n
t ucel mindcr wagens meer ongovallon ....-,aren dan in België , dat 
op dat ogenblik nog geen verplichtend rijbowijs had , slochtere 
v.regan en procentuoel meer wag0ns. Dit zou misschien wel kun
ncn vcrkl aard worden door het pGrfoctionismo . Immers, de hou
der van een rijbewijs d,.3nkt de _pcrfectic te hebben bere ikt, en 
rijdt in de ov0rtuiging goed te kunnon rijden ! 

Een andor voo.rbeeld zijn de geosteszieken. De ze worden 
hcden ten dage nog stceds be handeld al s een ~.~rare ziektc , welke 
principiëel genGGsbaar is in gestichten, die nog stecds als 
hospital en zijn ingoricht. De zi0ke is er dus 11 ad interim.11 

en is bijgevolg ondorworpon aan observatic en genee smiddelen
vcr zorging. I n feit e komt dit echter neer op een definitiev e 
aanpassing aan een voorlopige toestand ! Deze voor lo;iigo toe
sta.'t).d is Gchter eE1 n waanvoorstclling . BovendiGn llilijkt vandaag 
dat de progressieve versuffing - zodat de zieke tot een volledi
ge toestand van apathie komt- bi j s chizofrenie juist t e wijten 
is a an het verbl i jf zelf in deze ges tichten . Hier zal dus ook 
hot stand_punt dat in beginsel all c goestssziekten te g0nezen 
zi jn terzijde moeten gclaten worden. 

Ten d':l rde kan men eveneens wijzcn op het f cit dat dit 
perfectionisme bGstaat bij de bestrijdinG van de kriminaliteit. 
Men zou vermoedelijk dom: meer vcrdraag7,aamhcid t e tonen t.o.v . 
de kriminalitei t , betere r esultaton bcreikcn op dit gebied, 
dan door frontale bes t rijding. Bij oon g0brck aan tolerantie 
zijn de govaren niet denkbeeldig. Men donl{e bijvoorbGGld aan 
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de concentratiekampon. De vooropgestelda stelling is echter 
voldoendo bcwezen door hot laatst;e govangonisschandaal in 
Arkansas (U.S.A.). Het spijtige is dat daar ochter, nadat men 
van dat p0rfoctionisme afg0zion had en bcterc rcsultaten be
reikte dan vroegcr, het terug ingûvoord g0worden is, met alle 
noodlottigo g0volgen daaraan v0rbond0n. 

Deze ::lrie voorb,Jelden : verkcersongcvallen, geestesziek
ton on kriminalit0it, hnddcn tot dool d0 volgcnde vaststelling 
te motiveren. De neiging bestaat de bestrijding van a.eze socrt 
verschijnselen op te bouwen en te orga.nisercn op grondslag van 
hot beginsel dat men ze volledig zou moeten ku.nnen overwinnen. 
Dit beginscl nocmt men hat porf0ctionismeo Wij hebben gepoogd 
aan te tonen dat door de toepassing van dit principe mener 
juist to0 komt een bcpaalde toestand wecr t0 v0rorgoren. 

lfot al ternatief zou zijn dat men vertrekt van het inzicht 
dat de verkccrsongevallen, de geestaszicktcn, de kriminaliteit 
principigel niet uit te roeien zijn. Dat zou dan beteksnen 
dat men doze verschijns0lDn nict meer uitsluit0nd frontaal zou 
gaan bestrijdcn, maa.r zou trachtcn do maatschappij op een zullc
danige wij ze in te richtcn dat zij met de ze verschi.jnself.m. kan 
blijv0n leven, zonder dat er zic-h al te grote storingcn zoud.en 
voordoen. Niet 11do VGrlrnersonga-v alle11 11 b0strijden maar de 
11 zvvare ongevallen" mocten bestroden on voorkomen worden. hrien 
zou dus cen sociaal milieu moetcn vormm.1 dat in staat is in 
vrijhGid levende gcesteszieken in zich op te nomen (zoals -
doch met enig voorbehoud - dit bcstaat in Geol). Een sociaal 
milieu bovorder(~n waarin kriminole neigingen een tame:).ijk wei
nig govaarlijk of ongevaarlijke u.i twe:::-king hebben. I\/i~t ver
draagzaamheid is hier ni0t zozeer do morolo houding van het 
bcgrip b0étocld, doch eerder de botokenis die eraan wordt geg,~
ven in de natuurkunde, nml. eon toosta.11d die -toesta3.t zekere 
afwijkingen zonè.cr DrnstigG storingen te ondergaan. ~ Als voor
beeld kan hiar a.eng0haald worden, oen mach~_n0 die eGn zükerc 
graad van verhitting tolerGert, vooraloer defect te worden. 

hi.en zou kunnen opm.0rken dat dG filosofie vircinig optimis
tisc~1e vragen te stclL:m heeft. Doch hGt is juist haar taak 
dézc te stollon, die oen gans systeGm aan hot wanke:.en brongen, 
en soms docn va.llon. j\fen kan bcv,TGrGn dat J·i.cn bij h'-3t verwer
pcn van dit porfectionisme ~en scoptischo houding predikt. 
Hiertegen wordt echter ingcbracht dat daar de wijsbegeerte woi
nig als grondb0-standdcel en basis v,rordt aé:Uïvaard, het haa.r ook 
toogelatEm is dozc vragen t0 stcllcn zond,:;r er zelf op te ant
woorden. Zo füen slechts kritiok met konstrukticve voorstellen 
aanvaardt, dan zou veel kritiek betroffende mooilijke vragen 
nooit uitgebracht worden: di~ zou met zich mcebrengen dat 
mooilijkc vragen nooit z~udcn opgowordon worden, omdat degeoe 
die do kritiek uitbrengt op dat ogenblik geen. 11kon.structieve 11 

oplossing in de plaats.kan zett8n. 
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IV. fJA'L I.S KULTUUR ? 

Vooraleer ee:n. Bntwoorè. te t:~eve11 o~p deze vraa.g om defini
+:ie, is üet nood.z:.1keli;ik ne. te gafil1 hoe een defj_ni tie tot stand 

Dit gebeurt door de o-pgave van 11genus:' of soortnaam, en 
vervolgens door de 11 species" of specifieke differentie in zijn 
soort. Laten vlij als voorbeeld de mens nenlen. Vooreerst be
pa.len viij zijn II genus II cf soo:-t:naam : volge.ns Aristote:J..es is 
dit nanimal 11 (<lier). Voor hem zijn in het zijnde 2 kategorieën 
de levende en de niet levende zaken. De levende zaken worden 
onderverdeeld in dieren en pla.nten •. De specifieke ditferentie 
van de mens is in zi,jn bepaalè.e soort, de ze waardoor de mens 
zich onderscheidt van de andf,re ctisron. Dit is, nog steods 
v-olgens Aristoteles, de taal en d0 rede, in het Grieks : ;-, !': ./T ~ 
(logos). De mens wordt dus een aanirr:al r&t:Lonale 11 ~ De defin:i·
tie als zou de mens een 1:zijnd.e 1

• met recl.e begaafd :z.i_jn is slechts 
gedeel teli,jk juist; juis+:: is ,nog steecls volgens Aristoteles, 
e9n di~r me~ rede begaafd. 

!·~r best:::1.i;,.t d.l,S sle-.~bts één wcrkwijze : men zoekt datgene 
op wat onmisbaar is v-oor het zij!1d.e van. b~~t te de.finië1:-Eff.1. ob
ject. 

De vro.ag ka._1 gesteld wordm1. oî de ta.e,l essentiëe:i_ is 
voor de mens (cssentigel is datgene, wat uitmaakt dat iets is 
·:vat b,;:Jt is ("I) ) • Kn.n. een v,ezen dat zonder t.:.-t<:!..l en/of rede is, 
r.oe; een mens g0noemd worden ? M.a.','V• ;ca.n een kra.nkzinnige en/of 
(Jen stomm.e 0é8n mens zijn, of is dit een "Terschijnsel <;lat zich 
ook bij betceen men een mens pleegt te naemen, voorkomt? Het 
11niet-spreken van een mens 11 is niet gelijk te stellc:n met het 
:
1niet-spreken van een dier". Di·!:; zijn t,,,vee verschillende ni-
veaus, wclke met elkaar niet te vergelijken zijn. · 

De juiste methode zal ala volgt te formuleren zijn. Het 
gegeYen, d.at men rooet definiëren, lao.t :men i_n g~dachten varië
ren, en men gaat nA. welke varia.ties hct f;-9Q:c,ren nog laten be
staan in zijn nwezen", sn welke het; rdet laten. Bij de mens 
kan m3n dege!-:..en die deze es~.rnntiëlo b8sta.11rld.0J.en missen toch 
on.der de k.la.sse <l:œ rn.ensen ix~delen; onder voorbeboud dat ze 
wel als mens tf~ bf:st2mp<:ü2n zijn, doch met het korr~~ktief da.t 
ze daarbij nog siek zijn. 

De analyse sluit aan bij een bepa~Jl,.:I. taalgebruik. Zo 
noemen we cen mens bct diar dat zicb zo gedraagt op stra.at, in 
de natuur, enz. ·;faarom steunt m.en op taa).gcbruik ? Omdat rn.e:n 
o:ndervi.ndt dat het waarden bavat;, die onb0wust d.oor d€! mens 

("i) Zie ook de ui tleg ovo,[! Spinoza r s defL:1i tie van het be gin
sel der wezensidentiteit. 
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wordt doorgegeven. Boventlien is het een produkt van eeuwen
lange ervaring. Taalgebruik vercnderstelt een soort a-prioris
tisch inzicht. Men kan slechts iets kennen, zo men het bi,j 
voorbaat in zijn wezen heaft gekend of waargenomen (Plate). 

Zo men deze methodo gebruiktt dan zou men induktief een 
definitie var1 hct begrip kultuur mooten geven door eerst een 
verzamelingslijst van kultuu.rverschijnselen op te maken, om 
dan van elk verschijnsel het algemene op te zoeken en vervol
gens de specifieke diffarentiatie. De vraag is echter te weten 
wanneer een gegeven al dan niet tot de kultuurverschijr+selen 
behoort. De kultuu.rdefinitie is er voor de kultuurver$chijn
selen en niet omgekeerd. 'Nat zou dan het nut zijn van een der
gelijke definitie: opgenomen worden in een woordenboek? Men 
gaat echter slechts in een woordenboek kijken, zo het moeilijk 
wordt te bepalen of een verschijnsel al dan niet een ktiltuu.r
verschijnsel is. HBt gevolg is dat men het begrip kultuur aan 
de kultuurverschijnselen aanpast. Indien men een verschijnsel 
zou ontmoeten dat volgens de geld0nde kultuurdefinitie geen 
kultuurverschijnsel is, maax een zou ku.nnen worden ondanks de 
bestaande definitie, dan moet men deza laatste aan dit nieuw 
verschijnsel aanpassen. Hct enig l<::onkreet nut van deze defini
tic is nict golegGn in kommunikatiGmiddcl voor de ken...~is van 
dat vcrschijnsel, doch wel als podagogische en didaktische in
leiding tot een bepaald kultuur-sociologiscb onderzoekt nml. 
wat precies als kultuur wordt aanvaard in dat bepaald onder
zoek. Het heeft dus een zuiver pra.gmatisch nut voor het ge
bruik in een bepaald werk en zo men het niet eens is met deze 
definitie dan zal het ook gcen nut oplevoren bij het gobruik 
in dat werk. 

Eovendien moGt men opmerken dat h0t in de wijsbegeerto 
niet over iets bepaalds gaat, maar eerd.er waarover het in ht·t 
algemeen m.oet gaan. De 1Nijsbeg0erte zal de vraag stellen : 
11 Wat is nu eigcnlijk de vraa.g betreffend.e dit probleem: deze 
definitie, deze moeilijkheid? En dit geldt niet alleen in de 
wijsbegeerte, doch moet door gelijk wie t.o.v. ieder abject 
op gelijk i,-;elk ogenblik en plaats gesteld worden als vraag. 
Deze beschouwingen zijn gemotivoerd door de historische situa
tieo Er zijn geen eeuwig-historisch filosofische problemen, 
doch enkel vragen welke historisch gekonditioneerd zijn .. Zo 
zijn ook de vragen over de verhouding kriminaliteit-kultuur. 

Betreffende de kultuur stellen wij de vraag wat in de 
kultuur problematisch is. ·verdions-telijk werk werd op dit gc
bied gel evcrd door: Friedrich Nietzsche (1844-1900), Sigmund 
Freud (1856-1939) en Edmund HussGrl (1859-1938). Wij sluiten 
aan bij Edmund Husserls tekst : 110ver de Ocrsprong der L1eet
kunde 11. Hierin stelt Husserl zich de vraag hoe de objectivi
tei t van een kul tuurversct. ijnsel tot stand komt. Om dit te 
beantwoorden gebruikt hij de meetkunde, welke hier als meet
kunde-exacte wetenschap niet de minste rol speelt doch enkel 
dient O!Il iets alg0meens ovar dG kultuurverschijnselon op te 
sporen. 
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Het vertrekpunt is dat een derg3li,jk VGrschijuscl nict 
do minste reële objectiviteit, doch enkel een ideële objecti
viteit bezit. Hoe komt 02n kultuurverschijnsol tot die objec
tivitcdt ? 

Objectiviteit noemen wij wat voor zichzelf en door zich
zelf bestaat, en is zoals het is in en door zichzelf bepaald, 
onafhankelijk van het subject, zijn zienswijze, zijn keuze, 
zijn oogpunt, zijn mening, zijn bedooling, zijn tussonkomst. 
Maar met dion verstande dat hot voor ieder subject op dezelfde 
wijze vast te stollen en toegankelijk is. Voo~beeld: datgene 
wat we rondom ons zien en horen bestaat door en voor zichzelf 
en is toegankelijk voor iedereen onafhank0lijk van het subject 
zelf, de reële objectiviteit berust op de lokalisatie in een 
bepaalde tijd en ruimte die aan h~t reale objectieve ecn vaste 
omlijning e;eeft en de gcgovons bcpaalt van dat reële. Waar 
verschijnsolen niet door zichzolf volledig bepasld zijn in het 
"obj0ct 11 (bitjvoorbùl'.Üd van de natuu.rkunde) - het 11 syst8Gm 11 

waarin volledigo bepaling door z.ichzclf bestaat - de,t soms 
kunstmatig door ui tscha.1-teling van uitorlijke bepaling~~n tot 
s'tctnd go1>racht wordt on "geobjoctivccrd11 • 

Kul tur0le objecten bestaan ,1cbt0r niet zonder meer door 
en voor zichz0lf, doch dankzij de mens. Daarom moet de vraag 
gestcld worè.cn 11.aar de objccti·vit0it van do kultuur. 

V. DE OBJECTIVITBIT' VAi:î DE KUI/:~uu.a. 

Kultuur bestaat niet door zichzolf maar is door do monson 
gomaakt. Er bestaat bijgovolg nood.zal--:0lijk con relatie tussen 
hct kultuurobject en het subjckt, voor wie dat abject ecn kul
tuurobject is. In de natu.ur kent men dezo relatie objekt-sub
jekt niet : daar hocrst do relati0 tussen hot natuurobjakt en 
de objcictieve natuurstuè.ie. 

Als "natuur:'.n.0nsonn kunnen de me.nso.n. ook eJ.kanfü:r objek
tief b0schouw0n. Dit goli::1.t cvGneens voor d0 kultuurobjecten: 
want \vat or als ohjokt in d0 kul tuur bcstaat kan niet bestaa.."1 
zonder natuurlijk ftL."1.dament, zolfs indien la ter zou '!::>lijken 
dat bet niet zonder do mens bestaat : bijvoorbeeld. do gebouwen 
in steen. 

Nochtans is bet zo dan zelfs wanne~r eons hot kultuurob
jcct bestaat, dit toch afhankelijk blijft var1 do bijdrage van 
do mens, on mcer bepaald :1.n de algemcne vorm van de bewaring. 
Het 11 afhru"llwlijk zijn van cen mensalijke tussenk.omst 11

, blijkt 
ui t het 11natuurlijk 11 Yerval van hot kul t;uurobject. Wanneer e0n 
natuurobj-ect vorvalt, blijven de .resten toch nntuurobjecten 
(bijvoorbeeld het monselijk lichaam, dat ondruùcs de organische 
w~~~~Œin~~~~ welko zich na de dood voordoen, toch een natuur
obJect bl1J1t,) • --~Tnn_necr een kul tuurobject vcrval t zijn de res
ten echter gecn kultuu.robJecten meer. Het blijft enkel Gen 
natuurobject : men ka..'1. t.;;n hooe;~te van ruïnen spreken, sporen 



van hct verdwenon kultuurobject. Voor een kultuurobject is de 
bewa-ring door d,:i mens van ontologiscb belang. 

Deze gansG beschouwing hangt af van de inhoud van de be
grippen natuur en kul tu.ur. Ons begrip 1':ul tuur is juist afban
kelijk van de uitdrukkclijko d0Glst0lling slecbts dat als na
tuur te ln.ten doo.rgaan, wat objectiof is. De antie.ke ·:wreld 
kcnde ecn a..11.dére oriëntatic. Voor de gric k en b0telrnndo -f ,, 1: 1 r, 
grooi, on in bet latijn ,;1a.s 11 natu.ra1

t o..fkoms tig van het v,crk
woord "nasci 11

, goboren wo:r:-den. Bij de gricl{:on :.:'.n do latijncn 
vi81 het natuurlijke - uaoelijk de 11no.tuù.r" van de mens -· 71C(s 
bij het afstervcn van de rri.<::1.1s (mu bij or:.s voorbeeld te blijven). 
Bij ons blijft echter het natuur·lijko bestaan, zelfs in b0t v,3r
val. 

Voor kul tunrobtl'3ctcn is niot all20n a.c tusse.nkomst van 
het subjcct nodig in de vorm van materHHe bG\'W.rinr:;, maar te-
vens han.gt het bGstaan van het kul tuurobj{:::ct ook af van da in
tellectuele tussenkomst van de mens, en bo2:ft bl'.::boeftc: a~m uit
drukkelijko kcnnis en b0.,:kenning va.ll de mens. Bijvoorbeeld : 
de stad Weima:r· is van bui tengewone betckenis als kul tuurob,ject 
voor een gakul ti voerd. Dui tser; fü\ar i:m.:.ï1 0 cs v10rktcn Goeth·.), 
Schiller en Herder; kortom, d~ stad der &1itse klassi~ke litte
ratuur. Nochtans h01:if't dcze st:=i.d niiçts kulture0ls voor iomancl 
die met de clui tse letterkw1d0 niet ver-trouwd is.. De vraag 
stelt zich nu of dit kul tuurob,iect a.ls kultuurobject zou bli,i
VE.m bestaan zo er niernand m.eer zou zij~-i die de kulturele bete
kenis ervan zou kennen, zoals d13ze vroeger aan dat kultuurob
ject werd gcgeven. Zo ocm kul tuu.robject voor niomand meer iots 
zou bctekencn, da.~ zou dat object als kultuurobjoct vlug ver
dwijnen. 

Daarom wordt ge-.:m cnkol object als kultuurobject gevo.t zo 
er goen konnisdaad is. Dezc la:itst-3 is echter niot zonder moer 
gelijk te schD.ke].en met de WA.arnorn.ing. LmEers, niet alleen 
wat gegcv·::m is in he;;t kul tuurobj ;:;et ·.:!o.r~-:1.t; w'l.2r3Gnc,men, doch 
evenoons i0ts FU1de:r.·s dat a.lle,}n door ,)(H1 inc-:::rpretatio .Jraan 
wor:lt gegeven. 

Volgcns sommig0 wijsgercn speolt do intorpratatie in 
clke waarneming hao.r roi, en dit zelf::J in dü 1<::.::t2.rnem:.ng dGr 
n~tuurverschijnselon, 

Ook do gewone uitit,rlijl..::o '.ivaarnGming moct ondersclrniden 
worden van de serJ.satie, als de onmidd.-.::llijlœ, van h~t object 
uitgaande, zintuiglijke indruk. Voore(~rsb m.erke:ri wij op da.t 
verschillende scnsaties tot r:enzolfdG w·a:~rn.Gmin~ ku..î.n0n leiden. 
Vervolgens dat dozelfde zintuiglijko ind.rukk0n aanlciding kun
ncn g0vcn tot verschillendc waarnGmingen. 

/k_/_1 De afgeb80ldc tekening kan op ver-
L - 1 schillende ffijzo bokeken worden. 
l 1 ) Hen ka.n. hct als 88n kubus, van bcvcn 
L..-~~I uit gezien, of als GGn kamerhoGk, 

van b0neden ui t gezien, beschomvon. 
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Hicrui t kunn0n we t::C!"ll:lu.d.eren dat de int0rprete:r.-Bnd~ 
tusscnkomst moer is dan wat de zintuigcn opnomen. Bovendien 
blijkt he:t dat d<) intcrprctatic3 bij de waarneming Vé?Jl het ge
gevene één gehecl met de wa8.I'neming vormt. 

Volgens Husserl zijn de bestG voorbeelden te vinden in 
het domein van de uitdrukking. Men zi0t, bijvoorbe0ld op cen 
vaas eon bepaalde t,:')kening. Die ziet U bijvoorbec,-ld ecrst als 
0e11 arabesk, of versiering. Lien kan echter evence:ns a.annemon 
dat het e0n geschrift zou kunnen zijn - bijvoorbeeld ~rabische 
schrifttekans. Verond.erstellon wo dat het arabisch U bGkend 
is, dan zult U het kw1nen lezen~ De vraag stelt zich of niet 
ook de volgende waarnemin5en vorschillond zijn: namelijk zo U 
ziet water geschreven is, en zo U ziet waarvan or sprp.ke is 
in die lettors. Men mag ir.uners niet vergeton dat wanneer men 
lecst, men nict de letters waarncomt, à.och ecrdcr da.tgene wut 
door die lettcrs uitgcdrukt is. 

In het algemeon vormt een dergclijkH vorm van obscrvatie, 
gegrond op interpretatie, g~en absolute kennis, want, volgens 
Husserl, zijn wij bij de observatie reeds aan hot interpretersn. 
Voor de kul tuurobjektcn is het inte:cpretGren bij de observatie 
zelf, helemaal onmisbaar. 

Beschouwen we een hamer. Deze hamcr komt ons zeker ni0t 
a.ls :xorktuig voor, indion v!ij het voorv:erp 0nk2l natuurkundig 
on schciku.ndig gaan bekijkcn; wij zion 2 dolen : een hout-~n 
steel van eGn x-aantal cm. hoogte, een ijzcr0n deol van 4 cm. 
brcedte, 3 cru. hoogte en 7 cm. lengte. De mcgelijkheid te h~
meren met dit voorwcrp komt ons zolfs ni0t voor de geest. Maar 
dit komt ochter wol voor bij de mens die het als werktuig zal 
hanteren. 

VI. HOE KOLT DE 03JEC'rrvr·rEIT VAN DE KUL"1'1JUR TOT STAllD ? 

D~ motivatio van doze vraag is dnt hot procies over de 
objectivitc:i.t van de kultuur zal gam, 011 niet ovor bet feit 
dat alle l{ul tuuroojccten al tijd on slechts subjactief zouden 
kunncn zijn. Voorlopig bnddcn wij hot over de vraag in hoevorro 
de objectivitcit van de kultuur als een problcem moet worden 
gazien. Daarom ook de b0schouwingen OYer de subjecti8ve aspec
ten, welke belangrijk zijn voo;:: do objectiviti.;)it van de k:ultuur
objecten. De kul tuur -,vordt hier bov0nd.ion beschouwd als een 
aantal kultuurobjcctan, a~hoewol z0 ook gczion kôll worden niet 
enkel als de kompilutie of verzameling van kultuurobjccten, 
maar eerder als een aleemene kultuurge0st of atmosfeer. 

!~-~~-E~!-~~-~~-~~~J~~!~~~~-~~~~EEE~!~~!~· 
Herne:men iNe het reeds gebruikte voorbeeld v;m de hamcœ. 

ObjGctief ge zien vvrschijn.t de ha.mer nict o.ls ham0r. Immers, 
de objectieve beschrijving handelt niot over diens wcrking, 
maar wel ovur het matorie.o.l waarui t het bostaat, de afrneting(~n, 
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hot gewicht. De rnogalijkheid. à.at het voorwcrp kan gebruikt 
worden om te hameren, komt niet op d.o voorgron'i bij de objec
tievo beschrijving. Bovondion kan een get:rono steen, subjectief 
opgevat als hanwr, h0t werktuig "bamer 11 worden. 

De vraa.g stel t zich nu of 00n l~ul tuurobj ect ook onder 
opzicht van een subjectieve bijdra.go, van een opvatting, van 
een interpretatie, in zijn bestnan evcneens toegankelijk blijft 
voor objoctief onderzo0k. 

Kan dit subjecti0f gokondi·t;ionneord karakter van het kul
tuurob(ject, eveneens geobjecti vecrd worden ? i.füm mag im.mers 
niet uit het oog verliezen dat b0t kri'êiorium voor objectivitGit 
evencons de voorv-waardG is van geschiktheid voor wetensçha.ppe
lijk onderzock. De vrG~g stelt zich of dezo objectieve be
schrijving het karak'ter van het ku.ltuurverschijnsel niet teloor 
doet go.an, niet allee:n voor dG objectieve beschouwing maar ook 
voor het kultuurobject zolf. 

Hot volgend altcrnatief is mogelijk .. Ofwel een ô'bjectiGVe 
bcschrijving die hot ke..rakt0r van het kultuurobject a~n hot 
objcct ontne0mt, ofwel een wetenschap die zichzelf subjectief 
inzot in het bestaan van die kultuurobjecten. 

Als voorbeeldcn van h0t probleom van do horleiding van 
e0n kultuurobjcct tot zuiver object kan het volgondo gelden. 

Vooreorst d0 dcmoskopic. Men zou d.e domoskopie ktmnen 
gobruiken om vast te stellen of iets al dan ni0t als kunst 
1I1.0et doorgaan. Zo zou men kunnon nagaan of de meerderheid van 
mens0n iats al dan niet als kunst ae:.nvaardt. Hot is dus een 
objecticvc navorsingsmethode naar de subjcctieve houding, welke 
men t.o.v• kultuurobjectcn aa:nneemt. Nochtans ontmo0t men bij 
de demoskopie een cigenan.rdigc invloed op de subjectieve hou
di"1g vo.n de ondorvraagdc : 

- hct feit van de vraag zelf en 
- het kennen ve...n de resultuten van hct gevraagde. 

Voorboeld van con demoskopie gcdaan door verschillende -zo niet 
door c.lle dag- en weekbladen; 1° vrno.g: "Wat denkt U over X ? 11

, 

2° vraag : 11 \·ilat denkt volgens U de meerdGrh-:.:id ovor X ? 11
• 

De ru1twoorden zullen als volgt luiden: op de '1° vraag: 
"907-~ denkt posi tief ovcr X 1 ", 2° vraag : "do meorder·heid denkt 
dat de meerderbc.dd ncgatief over X fümkt ! 11

• 

We zion dus een stroven nn.ar da individualiscring. 11,fon 
is voor iets omdat mon denkt dat de mecrderheid er tegen is. 
Al te dikwijls - zo nict altijd - zal er ecn vorvalsing van het 
objecticf onderzo0k optrcè.en. De vraag maal{t het objectievo 
reeds subjccticf, un spreken over iets is rceds propaganda voJ
ron zodanig dat de vraag positief of negati0f beantwoorden h.a
lemual gecn bcl:.mg heeft (de afbrekcndc kriti0k van ecn bock 
of van 0cn film, maakt em.J. even goedo reklame :.:üs eon posi ti0vG 
kri tiek v.sn dczelfde omva".lg). De ondorvragors worden tovcns 
aangetrokken nao.r dàt b0pari.ld deel van de bovolking dnt bereid 
is dat feit te antv10orden dnt de objoctivitcit van de demos
kopie verhindcrt. De verldezingsdcmoskopiën vormen hierop geen 
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uitzondering. De dcmos.kopio Jraag:t hi Gr vcr1t.o~<'!fi)_ijk zelfs 
bij tendenzon te bevesti~0n, welke tevoren nog slecbt~ onboves
tigde t0ndenzcn waren. 

Als ~..ndor voo::b00ld : hot intollig011tiüquotiënt. Dit is 
0vcnecns gcon objectief kritcrium: mon hecft nog goan middel 
om dG test ovor het intclliE;cntioquoti:;nt, onafhn.nkelijk te 
maken van de vorming, V3.n de ondervr,?,agde persoon. Doze laat
sto is i:.1mors r;--.Jrnndi tionneerd door do scbool en hot m.i.li8U 
waarin hij zijn cpvoeding gunoten hocft. 

Hotz~lfde iseldt voor de taal als stuùie::object van crnn 
objectiuve taalwetensch.J.p. Do taal is eon kultuu.rfenomeen., 
ecn kultuurobjoct, afhankelijk vo.n de subjoctiave deoln~me 
van de mon.son, die dozo taal gcbrui1.wno iJen zou cen belang
atap naar d0 objecticvcring gcda~n hcbbcn indien men vertQlings
machines kon bouv,en. In dit verbc....>1d. mcrk:::11 wij dat allu pro
bl0me11 rond de juistc ve:;rtaling v;:_iil het -;i-oord ir1 zijn kontokst 
rijzen. '.3n op dit gebiod werd nog ni,_d; h2t !.llinsto suc ces g<J
boekt. Nochto.ns b,3staat de mogolijkhcid talen t0 konstrue:ren, 
welko mochanisch te vurtalcn zijn. Doch dit boporkt zicb ma~st
al tot zuivo:::r mo..thematische t;:ilen: zo is ecn chinees matem.a-
tisch book te v<;rtalcn in hot nc-.:1.r:rlands, en C;J1gek0ord. DG 
grote vcroiste is dan da.t de monscn syrtbolcn gaan gcbruik0n, 
h8tgcon met zicr. m08br8n.gt da.t slcchts ee:n stcods kluiner am::.
tal mens en er gooruik van kunncn malrnn : de logari tm.etafels 
zijn, bijvoorbeeld, zoer gcruakk~lijk te vertalen zo m~n da no
dige kennis da~\romtrent b-:;zj_i;. Eco m~er S)"111.'bolen hoo gcmakke
lijko:c de vortaling, doch ook des te me-.:~ voor:J.fgac.ndcüijkc 
in.f'ormatL::. en vornüng v~,n de gebruilrnr 1 

Als ·voorbeelden VM ·,:on s~.1bjectiev1.:. inz(~t, halen we het 
volgunde u:m. In <"l.J facul toit voor toeg;3p,:i.stc wetc.:1.schappen 
v,ord.en machinos we:Lmschn.ppzlijk bcstude0rd. I.'i.~ vraag is nu 
te vi1ï.:-t8n onè,or w,ük:8 rrnam aezê studi0 vcrschijnt. Ofwcl de 
ku-i:-sus machin.;:;bouv,r, doch dan is dit gee.n obj<~cticYc bGscbrij
ving van b,Jst,1~n.de ma.chin0s, roo.~.r enkel c]cm v0rfijndo vorm 
van 00::.1 g0bruiksar111wij:.--~ing. Ofuül houii_t d.eze kursus zich en
kel bezig met ooTu beschrijving mot hot oog op het zclf ontwer
pen en kon.struercn vrm nieu~rn ~:tachinos. Do vraag kan gosteld 
v,ordon of dit ondc0 r do wctonschap kan g,Jrekc:c1d 1-wrdr:-m, zo men 
ondor 1:JOt(rn.schap obj0cticvu wet8nschap v2rsta::it. 

EE)n n.nd.,.')r voorboold is de ku:nst, als objoct van kunst
wetonschap en kunstgoschied·:-.mis. .Kon.morlrnnd is, dat de kunst
wetonsohap haar studicobject zou verliozent zo ze niet bij 
voorbeat hcrkent d,,:tgGno of gü1.ds objoct kuns"b is. Zo ze n;::
gatief ant·Jirrnrdt, val t ook haar objcct weg, bijgevole; zal cr 
ook slcchts (>~n objoct zijn, zo do b0schouwor reeds bi.j voor
baat z.ich gc~ingagcvrd heuft in 0cn bepacldc ku.nst. Zo ook is 
hot onTiogelijk in do kw:::..;tv.rntenschétp oe::.1. bGspre:-ring te houd8n 
over 11Pop-art11

, indien Dl8n de 11Pop-art 11 als kunst ne.gGcrt. 
Aanv'.la:cdt men iots niet als kunst drui k:.u1. men Gr in de kunst
W(~t,msch'.lp over sprckon. Bij sommige moderne kunstwerk__:n stelt 
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zich de vraag of dit ktmst is, da.JX het cnkcl vcrstaanbaar is 
voor geëngage0rden, en niet voor i8d(~rcen -'000p;0.nkelijk. Van
da.3.I' de obj,::~cti0s welke gemaakt ~;:-ordon tegon kunstwerken die 
niot 8.lgemoen bereikbnar zijn. Deze op\-_.erping is en blijft 
gerechtvnurdigd, daai"" tot hot zijn VD.n de ku.nst de subjectieve 
d0clname van de beschouwcr noodzo.k2lijk blijft. 

g~-~~-~~~~~~~~!~Jt~-~~~~~!~2-~~-22J~~~~Y!~~!~· 
De b0ho~fte ~rui objectiviteit voor de kultuurver~chijn

selen koro.t in bet 1:1.lgc.mcen wel hct moost naar voren, in die 
vorschijns0len waar zo het duidelijkst te mc:i.1rnn is. 

Kan men, bijvoorbeeld zoggen d.at de vJetenschap eon -wer
keli.jk0 objectievi tei t b0zi t ? ffotenschap is afhankelijk van 
een intcrpretati~. Wctenschap staat niet werkelijk objectief 
in de rcgels van ccn bock, mRar mo0t verstaan worden. ·rrouwens 
men kan een .,etonschappolijk bock lczen, zonder maar iets er
van te bogrijpcn. H8t is bovcndien onmog2lijk dater een we
tenschappelijke kultuur zou bestaan in 0011 land, waar hopen 
wetonscho.ppelijke boeken ong0l\;}ZGn zouden blijven. 

Uit het aangehnalde blijkt duidelijk d~t tot do wet0n
schappalijke kultuur én onderwijl...> én tocpassing bGhoren. En 
toch wordt noodz3kelijk veroist dat do inhoud van de watenschup
dus ook de objccti vi toit van de ""Jet zoals ze in de wet0nscha.p 
voork:omt- gekenraorkt moet zijn door de alge:r.ioenheid van bcwij~
zon, theorioën on verificaties. 

We merken echter op df.'l.t de formule van Heisenberg of de 
theorie~n van Einstein ovcr do bijzondero on algemene relativi
tei tsthoorie in werkulijkheid niet voorkomon, warlt de feiten 
die met de theorie~n overeenstcmmcn zijn niet gelijk ann de 
ttoorieën die de ob~octivitGit van de wot vormen. Zo stclt 
d ... 1 vraag zich hoe dat dG v:c)·tonschap in de objoctieve reali toit 
voorkomt. Zij komt voor in de vorm van gedachten, redoneringen, 
bGschom,,ing(;;m bij wotenschapslui. Dezc zijn objectief als 
geda.chte, rodencring of b0schou1t1ine;, omdnt zo gosi tueerd zijn 
in de objcctieve realitoit- namelijk tijd on ruimte-. 

Wat men ochter onder theoricën büdoeld zijn de processen 
zoals zij zich in werkclijkheid afspolen, en niet de beschrij
vingon over die redensringcn (die wol psychologisch te omschrij
ven zijn). 

Wij zicn echter dat de bcpalin6cn ov0r objectiviteit niEJt 
zonder meer op de wetonschappelijke thcorieën toGpassolijk zijn. 
De objcctivi tei t, welke in de v,rctonschap voorkomt, is slochts 
objecticf zoals z0 in de wetonschap voorkomt. Toch mogen dGzo 
theorieën aRnspruak maken op de objectiviteit, doch is deze-
volgcns Husserl- de idoële objectiviteit. ,.,,.,., 

De t-3rm ideël is af komstig van Pl8..to' s • oL;;;z= ecm voorop
gestelde voorstolling. r:annoer mon e0n tafel ziet, veronder
stel t dit, dat men bij voorbaat weet ~at aan een tafel algeuoen 
is qua eigcnschf-lppon; daarcmbov-Gn is do torm 11vooropgostclde 
voorstelling 11 provoca.torisch gebruikt : men Iran slechts het al
gemene zion. Bijgevolg znl de idelle objectiviteit hetzclfde 
zijn als de &lgemene objectiviteit. 
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T:NEEDE I'EEL .. 

I • EDf.HJND HUB;3EliL 

Edmund Eusserl werd geboren in 1859 in Prossnitz (Moravië), 
en stierf in 1 938 in :F'reiburg i.Bro Hij studeerde astronomie 
en wiskunde te Leipzig (1876/78) en te Berlijn (1878/81) en 
promoveerde te Wenen in 1883 met een proefschrift : "Beitrage 
zur Theor:i-e der Variationsrechnung 11

• Ven 1884 tot 188~ volgt 
hij lessen bij Franz Brentano i n Wenen en verkrijgt het doceer
recht te Halle bij de psycholoog Carl Stœnpf met een w13rk: 
11 Uber den Begriff der Zahl 11

• Dit zou later verwerkt worden in 
het in 1891 uitgegeven Eerste Deel van de "Philosophie der 
Arithmetik11

• Van 1887 tot 1901 privaatdocent 1 van 1901 tot 
1906 buitengewoon hoogleraar, en van "1906 tot 1916 gewoon 
hoogleraar te Gottin~en. Dat; jaar verkrijgt hij de leerstoel 
van Heinrich Rickert te .li'reiburg i.Br. waar hij tot zijn emeri
taat in 1928, en zelfs tot in 1930 zal doceren. 

Husserl gaf voordrachten in Londen (1922), Amsterdam 
(1928), Parijs en Straatsburg (1929), Wenen en Praag (1935). 

001:spronkelijk was Husserl georiënteerd naar de psycho
logie van het einde der ~9° en het begin der 20° eeuw, dit 
onder invloed van Franz Brentano, Theodor Lipps en William 
James. Vanaf 1908 richt hij zijn opzoekingen naar de t1Konsti
tution der Bewusstseinsgegenstandlichkeiten11 • Diensovereen
komstig h~:u1.delt hij bij dezB cpzoeking generlei over van het 
b ewustzijn onafhankelijk reeds voorafgegeven zaken, wereld, 
objectieve natuur en objectiv:l.teit die voorop te zetten zijn, 
dan wel veel meer over de zin van. deze zaken, louter als feno
meen genomen, die zelf eerst uit te leggen is. In deze rich
ting onderzocht tij vervolgens het logisch bewustzijn en diens 
voorwerp; vervolgcns de 11 lagere 11 bevro.stzijnshandelingen, zoals 
de wa.arneming, cle herinne:-ing, de fan.tasie, het beeldbewust-

. · d 1 h · d i,, t t · "d b ' · · · r t 1 z1.Jn, e opmer~.czaam ,.ei , ... e J.J s e1:msr,z1.Jn in a gemeen, en 
de grvndobjecten, ti;jd, ruimte en materie., 

De j aren 19ü7 tot 1924 1.varen vooral gewijd aan de ui t
werking en d2 formulering van de kenmerkende probleemstelling 
in verband met een juiste methode: de fenomenologische reduk
tie, welke Husserl koncipieerde uit de idee van streng theo
retische wetenscbap. In de laatste periode overwogen weer de 
algemcenste vragen voor de motivering v2n een juist weten, dit 
is voor Husserl van een fenomenologische filosofie, in en te
genover de wereld als n1eefwereld", en in samenhang daa.rmee 
het probleem der intcrsubjectiviteit (1924/1951) en de alles 
samenvattende 11Krisis der Europaïschen Wissenschaften" (1934/ 
1937). Deze krisis wordt volgens Husserl een levenskrisis van. 
he't europees mensdom .. Zij bestaat erin da.t onze wetenschappE::n 
door de heerschappij van hun object:i.viteit de eigenlijke levcns
vragen van de mensbeid ontoegankelijk maken, en dat zij zich 
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daardoor aa.>1 cle beslissingen van i:r.·ra.r.i ont"ù.i. tci t overgeven. 
Zelf verstrikt in de subjectieve relativiteit, welke de werke
lijkheid van onze leefwcreld konstitueert, is die objectieve 
wet~nschap niet in staat, een oordaelkundig evenwicht;in stand 
te brengen on te houden, voor deze leefwereld., · 

Als voorna.amste werken kunnen wij aansti:p:pen: 0 Logische 
Untersuchungen11 (1900-01), "Ideen zur einer Phanomenologie und 
pha..-r10menologischcn Philosophie 11 

( 191 3), "Formale und transzen
dentalo Logik" (1929), "Méditations Cartésiennes" (1931) en ten
slotte itDie Krisis der europa.ischen Wissenschaften" (1936). 

II. 11 0VE:a DE OORSPRONG Dh"'R .r.i~~TKlrnJDE. 11 

In 1938 d~ed Dr. Van Breda) va..~ de Katholieke Universiteit 
te Leuven, een reis naar :F'reiburg vo·or inzage van Husserls on
uitgegeven manuskripten : + 50.000 in stenographie geschreven 
bladzijden, die hot belangrijkste deel v an Husserls werk vorm
den. Daar deze door het nazisme bedreigd werden bestond er geen 
mo~clijkheid ZG uit te gevcn in Duitsland. Zij werden op voor
stel van Dr. Van Breda, door Husserls vrouw en één zijner assis
tenten aan de Katholiek0 Universit0it van Leuven overgebracht 
ter publicatie. 

In '1950 we..cd het eerste deel van Husserls verzameld werk 
ui tgeg,3ven. 

In volu.::ne 6 vrn dit verzameld werd werd "Die Krisis der 
europ~.iischen Wissenschaften und die transcendentalê Pha.nomeno
logie II volledig gepubliceerd. Dae.rbij lcomcn nog een aanvullendo 
tckst en 29 annexen. De derd8 annex w0rd toen zonder titel 
gepubliceerd. In 1939 bad Eugen }l'ink h,3t ccht0r in de Revue 
Internationale de Philosophie gGpubliceerd onder de titel : 
11 Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentionalhis
torischos Problem11

• De tekst werd in 1936 door Husse:rl goschre
ven. Het is geschreven &ls een n~vorsingsmanuskript in een 
moeilijk te begrijpen Duits, in ecn nog niet volledig. uitge
wcrlcte denktaal. Er besto.at een frnnsc vertaling van het werk 
onder de titol 11L'origin0 de la Géométrie 11

, PoU.F., 1962, 
E:pimethée. H:.:rt is ecn goede vertaling, v;clke echtel'.' even moei
lijk te loz0n is als de oorspronkelijke tekst. 

De hoofdzakelijke inhoud is een poging om de noodzakelijke 
011twikkeling van de w·etenscbap te scbetsen. De meetkunde word 
hier enkcl als voorwendsel g0bruikt, niet als 1..loel. Bovendien 
is bet geen historisch, doch wel een wijsgerig onderzoek. 

Daarom .::.al dao.rin de leidende vraag ook niet van geschied
kundige, doch van filosofische aard zijn. Zij wordt door Husserl 
als volgt geformulecrd : 11 Hoe komt de meetkui1d.ige ideali tei t, 
en die van alle ander0 wetenschap, vanuit haar originele inner
lijke oorsprong, tot ha2.r ideële objectiviteit ? 11 De proble
ma.tiek van de objectiviteit van een wetenschap, gezien met hot 
oog op de oorspronkelijkheid van dergelijke kultuurfenomenen, 
gaat in het begin er van uit dat alle ontwerpen van wetenschap-
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pen, terug te lciden zijn op de oorspronkelijke ontdekking van 
die wetenschap z0lf. 

De kcrn vnn het onderzoek is de beschrijving van de weg, 
lr ... ngs devrnlk0, ui tgaande van de oorspronkelijke ontdekking, de 
objectieve wetenschap tot stand komt o Dit is gel<enmerk.t door 
verschillende otappes. Vooreerst heGft men de oorspronkelijke 
evidentie. Deze wordt gevolgd door de retentie. Dit is de 
onmiddellijke passiove herinnoring, hot spoor van elke aktueel 
ervaren wuarneming die men kan ovorgehouden bebben. Als derde 
hebben wij de passieve hcropwelling, welke een tussenschakel 
is tussen de ret8ntie en de actieve herinnoring. Deze laatste 
is de eerste identificatie. De actievc heriIL11ering stel t Gch
ter voorop dat datgene wat men zich tracht te herinneren van
zolf moet opduikE-n, z6danig dat de n.cticve horinnering een soort 
reflex vrnrd t. Als vijfde etappo h0bben wij de kommunicatie mot 
anderen, welko eon tw~ede vorm is van de identificutio van het 
object o De lao.ts te ctappe is de dokumentD.tie.. Hiorin speel t 
het schrift cen zeer gro Ge rol : bet is germ bijlrnmstig midd.el 
voor p:caktisch,:; doc-ùeinden, d.och Geu noodzn.kolijkhoid. Zondc~r 
schrift is o·bjacti vi tei t van idcëlo objocton onbostaRnbaar. 

III. DE DR.A.AG-:JIJDT~ VAN :H!-BT l'RODL~~;:_}·; VAN ffE'11 IN DE 11 0V"EH 
DE OO:RS.l1RONG Di.::R F 2 ~TE"UNDE" ONDEi)'.ZÔCI-I·'.r-ONDEï:.i ..:!':HP EN DZ DESBE
TREF F.&"\fDE 1,ETHODE V;1H ONDE...q;~OEK ,. 

.Er wezG hier opgemorkt dat dG meetkunde hier als voor
wandsol tot het onderzoek, en als voorbeeld diont. ilet booogd 
porspoctief is de wetenschap in h0t -~l[-5-Jme:en gezien als het 
kul tuurfenonrncn bij ui tstoJ.c onder do rol van de objecti vi toit. 
De wetenschap zelf is, in het algeme2n, slochts een voorbceld 
v,1.ü een kul tuurfonomecn, -dit in de éÜgem0ne zin van een ideële 
betekenis-, maar dan Rls c0n voorboelà dat in de hcogsto mate 
de d12sbet.reffonde problematiok s<uncnvat. H('t besto voorbeeld 
zou de wiskunde zijn: zij moet immers noodzakclijkerwijze aan
sprs.o.k malrnn op de obj ecti vi toit, en vervole;ens is zij zeGr 
problematisch, omdat baar zuiverc, ale;cmeno en abstracte be
grip_pün in dG reëJ e v-1orkeli~ikheid niGt verificcrbaar zijn. 

Husserl kiest de rncotl:undc als voorbeeld om de volgende 
redBnen. Vooreerst een systematische roden: de meetkunde is 
een oorspronkelijkc vorm liiTaarin de -v:iskunde wordt ui tgev.-erlrt 
in do natuurkunde. De meetkunde is de wetenschap w~arin de 
ideële problemen 0veneens van belang worden voor de kennis van 
de retile objectiviteit. Vervolgens is er de histor~sche reden. 
De ma.thematisering der n.atuurkundG is uitgegaan van cen toepas
sing van de :aeetkunde op de natuurkundevorsing; cfr. Galileï 
welke de Enrste stap zette in de ruimtemeetkunde en Descartes 
welkG de grondsl~gen van de mathemutische nutuurkundc vastlogde 
door de ontdekkin.g van d0 analytisch-o meetkunde. Dezc pro1:>lc
matiek ontwikkelt Husserl historisch in zijn irKrisis der curo
pKischen Wissenschaften". 
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De methode van h,3t onderzoelr ""bostaat ~rin de noodzake
lijko ontwikkoling van eon wetcnschap, zoo.ls de ;neetkunde, nr.r 
te gaan. Het is een soort geschi0denj__s a-priori, en niet een 
e:mpirischc geschieden:i.s. Hussorl st;olt z.ich m .. a.w. de vraag 
wc.t men 11bij voorba!:!.t 11 ka...7. Z(~gp;en ovor de geschied.enis, onaf
har1kelijk va.n 3.llc Vé:rd.er'.i': fei tolijke omstondighcden en gege
vens. Met dit korroktief cchter dut het niettemin in een be
oaalde :z,in afho..nkclijk i.s vnn de erva.ring : h8t is r0latief 
a-priori omdat hij vertrekt van hot empirisch gcgevcn dat de 
meetkunde besto..3.t, alsook dü vorm, do inhoud en d.c grondslagen 
ervru10 Het g0volg dar.œvan is dat dc~e a-priorische gcschiede
nis en do genetische kennisleer van elka.ar niot te scboiden 
zijn. 

IV. VE'..t':2REKPUNT &"'l" RESUL:1ANI' VAN RE'l' OND:sRZOBK. 

Husserl wil het tot stand komcn vm1 de obj0ctivi tei t van 
de v:etcnsch9.p nago.ru:1 va:riui t d8 oorsprong vun. die 0;;;etcrischap. 
De krisis die hij b0)doelt in zijn 11 di1:.: Krisis der europaischon 
VJiscensch1:~ften.u is eon schoj_ding tussen dG wet<::nscha.p en het 
levon. Hij sluit hierm0da a.an bij de klassi0ko bepo.ling van 
de me.ns : 00n levend wezen met roJ.c bcg~,Gi'd. Dit bc2.ntwoordt 
volgens Husserl <.,.an het doel vi.m de mons, nml. zijn lcvGn te 
orga ... 7.is0r,-:n vol gens zijn rede. Dit docl, dat opzet, verwczen
lijkt fü~ mens door wijsbogcGrto Gn v1ctonscho.p. Doch dit wil 
:niet zoggon do.t de v,rc~tenschnp n.llcen, zoals 'ûij doze nu b0zit
tcn, in sto.:1t is voor hot lev0n v2.n do m0ns0n ~on redelijk:0 
lciding to gev8n. De wetenschap hoeft zich niot bewozen door 
tech?J.iscbe to!Jpassing in dicnst ve.n de 1m~ns. De y,retensch:.i.p 
staat nu onder de hocrscho.ppij vnn de technick, als 8en wclbe
pa:J.ld instrument in hot k:'.:l.der vo.n de:: toci:miek.. Dus in plaats 
von een lcidc:mde rol hoeft do wcten.schap ,3en instrumentale rol. 

Doch 03n instrument zend.or e,:.m cigc:1 doeleindc is minder 
in sta.at hct mons-:~li,jk bostn:!n te leidcn, ter ve:rvrnzcnlijking 
vru1 de behocfton dio ontsta'.1n of gc_prod.uco0rd v:orden voor zui
vcr trnditionole doeleindon. 
In de ontwikkoling van hct irlcaal Yan de- rGde is er iets mis
lopen, en ~'1:::rd hct rationeel idoa:;..l ve:r:valst. 

Husserl wil dn.arom e(m oorsprongsan::.i.lyso maken om vast 
te stollen op ·i..relk pu.nt juist deze ontwi!ckeling vastgelopE:n is. 
Zo stel t hij vnst dat de moderne no.tuu.::-ku..>1.do oorspronkelijk 
ontstaan is ui t de toepn.ssing vn...ll de moctk:Ui1d0 op de :q.atuurvor
schijnselen. In welke mute was de moetkunde daart~e geschikt 
on in W(üke mate kan mon eon objocti0vc 110.tuurkunde hebben aln 
de meGtkunde gebruikt word vocr een domcin waurtoe het ni.::t g,·~
schikt is? Bovcndien mo-=-t men cvcn.e3ns de vracg stellcn in 
hoevGrre mon do mectk1.mde mocht toepasson zo bleck dat ze 'Nel 
3oschikt vms. Husserl wil, door terug te go.on naar do oor
sprong von een wotcnschap, de vraag stellcm in wolk.:? m.:i.to diç 
wetenscho..p zuivcr gekonstrue8rd kan wordcn op 0en m3llier die 
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do togenwoordiga kritischo ontwik.keling van de wctenschap zou 
kunnen verbetoren. 

De objectivitcit V3ll de vwtcnscha.p, vrnlke 11noodzakelijk0 

bcoogd moet v,rordcn, kan slochts bcroikt w·order... door de inhoud 
van die wetenscho.p onafhankclijk te makcn van de inzichten van 
de subjecton, van hot aktievc dcelnamc aan do working von die 
wetonschap, alsook van hnn medc-rrcrantirnordelijkheid ao.n deze 
wetonsch3p. Het guat crover a::m te toncn hoc die verhouding 
tussen objoct en su.bject moct v,10rden gezi.cn en hoever de gevol
gen orvan reik0n. Men krill het ovGncens stcllen als volgt, nnü. 
dat de tochnis,:œing van de wetenschap ge0n bijkomstig verschijn
sel mac...r een noodzakclijkhcid uitmaakt in de vorm van de objec
tiviteit. Zo zal cchtor wotonschap slechts objecticf zijn in
dien icdoreen ko...'1. meodoen zondcr aktiovo deelnamc - in de zin 
dnt niemand moot b0grijpcn wat hij doot. Het is dus ecn wctcn
schap welkc los sta;:i.t van het inzicht, v:m h0t genie, van de 
v0rantwoordelijkheid van het subjcct dat int0r:preteort, bij
voorbeeld hot ln.borntoriu.nwmrk in de n.atuurlnm.dc, viish.7.Uldig 
werk zonder begrip - men moet or niets in gnan zoek0n, enkol 
de uitvoering is voldoende. 
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Nadat men as.nvaard hee.ft cla-t de meetk.unde bestaat 
moet men aannemen dat de rneet.k\md.e ooi t eern:1 een oorsprong 
heeft gehad. Ken aanvaardt m.a.w. een ni.et te verifiëren 
iets. Vfaarop steunen wi;1 onze overtuü~ing dat de meetkunde 
ooit een oorsprong heeît genomen? Husserl beweert dat wij 
de meetl-;:unde geleerd hebben van onze leraars die ze op hun 
beur·t van hun. leraars overgenome:n bebben., Gnz. D. w. z. dat 
de vorm •Naarin wij de mestkunde hebben ·verwo:r·ven nict de oor
spronkelijke vorm is : wij bezitten een vervorming, welke een 
bezitsvorm is waaraan een oorspronkelijke modus moet zijn 
voorafgaan. Sornmigen hebben de voorafgaanà<:ùijke vorm.en ge
leerd en hebben er bela.'lgrijke stukken aan toegevoegd. M. a.w. 
is er een d.uideli.jk meervoud van neven-..rormen, alhoewe.1 er 
~'31echts êén oorsprong m.oet; bestaan. hobben. Deze V1."'aag naar 
dé eerste oorsprong blijft belangrijk gezien het feit van de 
eenheid van de.ze wetenschap.. Bovendiea verc.dst de ontwikke
ling van de wetenschap een synthetische ontwikkeling: elke 
aa.."lvulling mo1;t zich integrere11 in b.0t best~aand geheel of het 
geheel aan zichzelf, zo deze n:iPUWe aanwinst te zeer belan.g
rijk is. De kronologische ontw:i.l:keling in de vrnt0nschap is 
tevens een logische. Bij elke belangrijlw aam:-Jinst v~ordt het 
geheel wel berwerkt en is zij dus niet 2la een bijvoegsel te 
beschouwen, maar toch blijft er ec-n V(1r-schil tussen ~o eersto 
oorsprong en de aam-:,insten. Er is dus een specifiek verschil, 
nml. dae.r waar het nieuwe hct ou.de :r:.00t; aanpassen. 

De vdjze ·waar-op wc de v-!etenschap van. de meetkunde hob-
b · · .... ~ , ·, · · 1 • • ~ h 1 a en verworvcn 1.s n1.cv a0 oorspronKC!.L:1.J":e:: w:i..aze, a.oc angs .B 
ovf.œleving, langs 1e trad.i tic om.. Husserl legt de na.druk op 
de rol v<ifn do tra.di tie i.n de Kul tuur. Wat we a.ls t:::-adi tie 
bezitt0n is ons niet op çôn oorsp:r-0:1.kelijke wijze gegeven doch 
op een secundair(~, we hobben ho;_; zclf rdet 0evonden doch over
genomen. Ilet is niot ·- voor ons - vanzelf ontstaan, doch het 
word door üt;n Vl"oegere p,3rsoon overgelr~verd. Er is steeds een 
persoon nodig bij de traditie, zelfs zo deze overgeleverd 
wordt door boeken.. In de traditie onderscheiden wc de akticve 
traditio : de lecr., de medGd.eling, de im;rijding, het uitdruk
kelijk inform.erend, de gcadresseerde, zijn er de bestana.delen 
van. Een passieve tradi tie daarente~;cn bestaat ui t een nala
tenscbap zonà.cr geadressecrde, dok1.unenton of archiev0n zonùc::
inf ormerend doel. Men rroet er ook op wijzen dat de traë.itie 
eveneens aanwozig is in gebouwen; bijvoor'beeld in kerken. 
De vre.ag s·tel t zich of de overlevering meer kan meebrengen 
dan dat;gone wa.t door de auteur in h3t leven werd gerocpen, 
of nog of dokumenten an~ere overleverinsen kunnen meebrengen 
dan deze 1.velke door de :i.uteur werden bedoeld ? In een wijs
gerig werk is de vraag bijvoorbeeld in hoevorre de daaruit 
gegroeide filosof'ie aan de auteur toc te schrijv0n is. Men 
leest te dikwijls zaken die er niet in staan. Men denke ev.en-
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eens aan d0 bouvrers van de 11:Ï.iddeleeuwse li:athed.ralen die slechts 
een beperkte tbeologischo kennis bezaten, en toch bijgedragen 
hebben tot de ontplooiing VéLTl de .kristelijke opcnbaring .. M.a .w. 
behoort datgene wa.t de auteur zelf niet wist, maar impliciet 
in zijn v,mrk uitdrukte ook tot dG overlevering van zijn werk. 

Men moet eveneGns de verhouding tussen de traditie en 
de synthetische explicatie nagaan. Is imm.ers niet elke actie 
van traèl.i tie een vorm van hcrnieuvrde syntbese, zoals elke ver
nieuwende synthcse moct samengaan met een nieuwe overl0vering? 
Elke tradi tie slui t een bepaalde interpret;atie van de over
levcraars in, wat reeds dadelijk aan de overlevering een nieuw 
element geeft bij è!.e overlevering. 

Niet alleen d0 meetl{unde, doch de ganse kul tu'lµ'wereld 
is ons bekend door de traditie, or m.a.w. ontstaan uit mense
lijke aktiviteiten die ons overgelcverd werdcn door mensen, en 
op hun beurt dus traditie worden. 

Eris geen w0tenschappelijke kultuu.r indien er slechts 
enkele wezens zijn di-z zich met w0tGnschap bczighouden; ook 
niet zo er slechts bibliotheken zijn en g0en lezers. Doch 
er is ook geen wetenschappelijkc kultuur zo er geen bibliothe
ken en slechts enkele oorspronkGlijke dilettanten zijn: er 
wordt wel aan wetenschap gedaan., ma.ar or is geen vmtonschap
pelijke kul tuur·. 

Voor een wetenschappelijkc kultuur is er eon trad:ttie 
nodig, en nog meer specifiek een door t;raditie voortbestaandc 
wetonschappelijke kennis. Wotenscha:p:pclijke kultuur heeft men 
v.ranneer wet0nschappeli.jk wcrk. vorricht wordt of ka....-1. worden , 
en waar oorspronkelijk werk mogelijk is door een reeds bastaan
d0 en vooro:pgcst0lde stoel. Het overgeleverde is vru.chtbaar 
6emaakt voor v0rde.!'e ontwikkclingo Mon moet niGt zelf hele
maal opnieuw beginnen. De w~tenschap moct een traditie ge
wordsn zijn. Zo zijn, bijvoorbccld de instrwnenten in een 
labora.toritun ook tradi tie : zij zij.n. onafha.llkolijk gern.aakt 
van bet voortdurGnd kontakt met de weton.scha:psmens - nu maakt 
men ze in s C:rie , daar waar eer tijds voel uitlleg on be sprekingcn 
nodig waron tusl:::!en de wetenschapsrnens en do maker van het in
strument. 

VI. WELKE VOHr.f1 I-I.2::EFT :JE OORSFROHG , ;i!!Ui.RUIT DE •rRADITIE 
IB GEGnOEI D, UElllD '? 

Het is zo, dat, zoals bij elkc ui tvinding, iedere gees-· 
telijke prestatie, die verwezcnlijkt ~ordt, zich realiseert 
in de evidentie va:n b.et aktueel sukses. De cors::prong moet 
gezoch'tword0n in de oorspronkelijke evidentie. Deze is te 
vergelijken met de verw3zenlijking 0n d0 verwerkelijking va.~ 
het opzet in clke uitv1nding. De wetenschap begint daar waar 
een ontwerp van een dergelijke wotenschap ~eruezonlijkt wordt. 
Ze begint nog niet met het ontwerp of het opzet, daar deze 
slechts de bcdoeling zijn, doch wel degolijk met hun rcalisatie. 
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De vorhouding tusnon do r.0:9.1.~tcllL.1.t; 1...~1. c1.c re3.lisatie 
beboort mGdo tot ôe rf)ali.na.tj_;:i van <L oorspronkelijko. elcmen
tono Husserl z,iet in de Euclid:ische I~i.oetltu.r.!.d.G, bijvoorbeeldi 
niet d.0 oorspron0 ve.::.1. th'l Euclidisch,:; nwr.:tkunde .::üs weton.schap, 
da..1. wel eon vorm van synthese. Hct i.s moeilijk t0 z,;:iggen wel
lœ soort :::m.t<lck.\dn.;..:~n zieh hBt corst moesten vcrvwzenlijken. 

r:le.n b,30:ft (~on systeom van ruim'teli~ike ordening nodig, 
on E::en bogin om. tot hot rn.i.nii:ium va.Il. axioma • s ·t:;0 komen. Deze 
laatstG :z,i~}n nog mac_r e0n ont9,:)rp war-.œui't nog de reali tei t 
van de: vorhoudingen moct voortkome:n. H0t opzot van Euclides 
iB te tcm.ün dat hüt rr:ogelijk is een s;_ystcow vo.:1 ruimtelijko 
verhoudingen. af t;o lt;id.cn uit ecn .:.::.'(~eks a.xioma' s. Er bestaat 
geen oviclenti~; op he·t; og~~nblik dat dit ';rnrèl.t neurgescpreven, 
docb wel tevore~, en wol op het ugo1D)lik van bet inzicbt. 
Wanrom da:a d-:; ze noodzalrnlijke ··-rcrho;)_:li:.:12, tct; b1~t opzet ? De 
r·uirntclijkc vcrhoudingen afgclcid t1i t ck ::L-:ioma I s mo~tcn reed.s 
gozi0n geworden zijn v66r Euclides - wat U ziet is wat hioruit 
roods afgcleid is -, door mensen V'/1.;.Tke: onafhanlrnlijk stonden 
t. o. v. zijn stE:11:i.ngcn en voor zover dcze w·aar waren. We 
moeten dt1B noodzakelijk de moetktmde kGnn211 zo we de we.reld 
zic~n in zijn w8rl-:el ijkhoid., zoa].s h'i.j 1,,1orkelijk voorkbmt. D.e 
axioma • s worden impliciet door ons g:1ziono Doch de a)Ciomatisch0 
moctkunà.c ligt in hot slag;on vm.1. de r.;)2..lis3.ti3 van hot opzet : 
m. a.w. langs è.c realisati<.~ en de •;.;cr0ld om, no.8.r d(: oorsp.rong 
Gn. hot opzct. Als voorbe:·eld ko.n hiür do ontd0kking 'HUl. de 
antibioticu door Fleming gelden~ Dozo geschieddo toevnllig. 
,:;•-..., ··"~'s f7 ··..-n o.,.,.z,:-,t fle·-n1.· ng Z'l.r.1· ,.,.n·.1:,,..e· l d·"' ,rc'-'r···,oud~ ,-·10· 1.· ·n t•·"'se:-.J1 ~~ ~ve,.. :)'-''-" _t,1 -.... • • .......... ...._ ,. --:., ..., ~ ,, V . ., LJ. ..;.,1,. O .a. .1;...t..;>· -

de antibiotica, zoals zu hem werdan geg0vcn, en het gonees-
1':ru1dig opz;et : da,:irom i:vcrd h:Jt 0011 ontdok.king .. 

.i:';r bestaat cc-m noodz2kelijkh,3id.$VGrhouding tus.sen .rt;-

su1 taat cm cuz;_~t. De evj_dent:i.a is do ve=-hou:i.ing t;ussen dczo 
beichm. ~ 

Da lE;0r ,ran do evidc.nti8 1.s nL::·!; on(':l.~J.ngevochtcn en 
kent opv1er1,;:i.:11:i;,.;n~ Voori:~ur.st ~ilordt opg<>7O1~pen dat er voor de 

. 1 +-. ' . . . " t t .. , . ,.. l . ev::u 0n.,1.::; g::.,cn .::rJ.-C(;:rium 1:>)S -a:=:.·. L:i_·t; o~i~,.1;:;t ~)c 1te.r· op :rrns-
kcnnl.ng vnn de s1;Glling dt;.·;:; d.u waar~·1cié'. :r.o~t gotoctst wordcn 
aan Glk object, in zovorre dut hot object zich toon~ in e0n 
kennisakt. D(; over.o,Jnst-;.~rnming tasfien vlo:l; men bed.o~'-ilt en d.e 

~ . 

Z ~·;-:-k •î,->lf ·'. s ""l·~,c,,.,ts ,l- .• , -1· e-n ~o ..... 0 ..... , ··:·n;,'!"• l'"(' u.~ +-eenr;-.·t:t~no-0.:.:.l. t:Jv ~. .:;, \::, i..l li\.,; 4J , LI :.U. ,:.J. -i,.,,,J._t::,O '1-,,, .'-, lJ ._.-'t •. .- -..L 0 

de 7,aak zel:f ziet; doorkcmcn d. i .. h,:;t 1),:::-,.nt;;wo:::·ëten Vë,n de be
doeling aun d8 zaak. Allf: bewijz;.:;:11 door vc;:cif:i.c:::'.tie stcu~.hm 
enlwJ. op cln evident:i.l;. i:.:i.en ka.'>1 r:ldus ni--.:t:- ïrn-;;:-qzcn dnt W$t 

op e..:m foto staat allGcn elcct!.·orn:n :-~i.;1n : t,i.:,l; .zijn evidc:!1ti0s 
voor iedort~.:m die van de zaak Ü3t::J t.;,.h.r<:..ct. 

Vcrvolgons is en b1ijft elk0 evi.dc::1ti.:; m .... b,jcctiof. Dü 
evia_(jntic is de overcenltomst tui:-is~m d.0 b,JdoGling en clo re,~li
sr.:,tie var.!. die bcdoeling in de (:)Vi(1 ontic.. Het slagf:n in b,;!t 
vGrwezmll :Ljlrnn va.11 hct opï;ct is fü~ c-.:if.!. .,,.'i. t:i(·· o I\: '.?'.·:.: ·b.Jl,) ~·li ug 
i:1 !.J, ·~t ·v0r··-/.rC:~"~r1li.,-i1~.:.ri" Vîn l1c,1: t)pZ()t; t3r~(.;~J1. ~ .. ;:·j_<~ll ~.· .. t~ ir1 h.,~,t: 2n.1b-
tj "'-<~tï. ~~:! dt..) 'V"():I't.\ - ... \.r · ,.~1 .:~~~YS:: I'(~~5lc· l) _:~~:tc:.:~::;:ifJ\1·ij S(; :1-:\>;:··:.t ,J:.~. ).~·::·.":'.~-~.i3 
voor binnen hC:!t lrnwust.:;ij!1 v:J.11 h:::t subjGût. Dr.:: b8st~r· .. nsv..ri.~ zc vm, 
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vnn de meetkunde is nict de objectieve beschrijving van reële 
ziclsprocessen; men wil ni0ts zeggen over de bewustzijnstoe
standen van de geleerden. De meetku.nde hecft een eigensoor
tig, boventijdelijk bostaan dat toegankelijk is voor alle 
mensen, alle mathematici van alle volkeren en van gelijk welk 
tijdperk. Het is een ideële objectiviteit die behoort tot de 
klasse van de kultuurobjecten, welke ook deze van de letteren 
bevat. 

De meetkunde bestaat (cfr. de Wet van Pythagoras) slecbts 
éénmaal, onafgezien de vele talon waarin ze verschijnt, en 
onafhankelijk van de vcrschillende zintuiglijke uitingen. Vol
gens Husserl is het kenmerk van de ideële objectiviteit het 
niet kennen van herhaling. Ze kan wel in vele bewu.stzijns
verschijnselen bij vcrschillende menson asnwezig zijn, maar 
ze is niet verschillend aanwezig in de verschillende u.itspra
ken ervan. In al deze uitspraken wordt hetzclfde berhaald 
(dit in tegenstelling met de werktuigen: bij drie hamers 
hceft men drie verschillende zaken. De meetkundige stelling 
is, steeds herhaald, dezelfde). 

Voor letterku.ndige werken bctekent het hcrhaaldelijk 
afdrukken van een boek, door ve::::·schillcnde subjecten, geen 
vermenigvu.ldiging van datgene waarovor b8t gaat : de geestes
schepping. In ideëlo objectieve zin is hct steeds hetzelfde 
bock, ook al is dat roaliter niot zo. Wij vinden hetzelfde 
terug in de vcrhouding tussen reproduktie en bet schilderij. 
Zclfs technisch onvolmaakte reproa.u.kties behouden het wezen.
lijke van het schilderij : de idDe. Vfot echter hicœ betv,ist
bo.ar is, is de vraag in hoevorre, door de rc:produktie de ide
ële bestaanswijze nict aCU1getast w-erd. In bot muzielcstuk is 
è.e vraag of de muzielc V(~rvat is in de verschillGnde interpre
taties of in de opgeschr~ven noton. De interpretaties geven 
echter, ondanks dG verschillon, steeds hetzelfde stuk weer, 
of schoon roali ter nooi t hetzclfdo v'lordt waargenomen. 

VII. HE·I' TOT STAND KO:.ù:J T VAN IlJEELE OBJ-ECTIVITEIT. 

ring. _...,. __ 
Hoe kan men de obj0ctiviteit van kultuu.robjecten van 

hogere orde - met een ide~lc objectiviteit - vaststellen en 
hoe kan ze tot stand komen? 

Deze mogelijkheid, welke door h~t tot sta.~è. brengen 
V3ll dcrgelijke objectiviteit bestaat, brongt problemen met 
zich mee. Husserl drukt het als volgt u.it: uHoe komt de 
geometrische idealiteit en die van allo wct0nschappen ••• va.n
uit hot bewustzijn van h.et subject tot objectiviteit ? 11 De 
kern van h0t probleem is de antinomie die bostaat tussen de 
subjectiviteit van de oorspronkelijke evidentie en de nood
zalcelijke aanspraak van de wetenschap op objectiviteit. De 
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VTaag is dan hoo mon de authi1n.ti.~i toit van het oorspronkelijk 
inzicht kan verenigon mot de objecti-vitcit van. het objectieve 
van dit inzicht. Dit druist in togen de moning dat een echt 
inzicht objoctief is en dat ocn objectief inzicbt een echt 
inzicht is. 

Desbctroffend mocten tvrno vr0.gen beantwoord worden. 
Voorocrst moet men nagaan in hoeverro een oorspronke

lijke evidenti0 in wezen subjectief is, en niet slechts bij
komstig. Zo dit het geval is, betekent dit dat het opzij 
z0tten van het subjectief l{arakter, bet karakter v!.lll oorspron
kelijke evidentie uitschakelt : d.w.z. dat d.e oorspronkclijke 
evidentie als oorspronkelijke evidentio subjoctief is. (Wan
noer wij een tafeJ., die bijvoorbeold groen is, overschilderon, 
dan blijft het stoeds doze tafol: de kleur is maar "bijkom
stig"). 

In hoevcrre, vervolg~ns, is h0t subjectief karak.ter van 
de oorspronkelijke Gvid"3ntie in strijd met een bedoela.e objec
tivi tei t, W8.arvan ze evidentio of inzicht; wil zi,jn ? Alle evi
dentie is subjectief. \Vaarheid sl ui t geenr.;zins subjecti vi tei t 
uit. Aan de evidentie zou stecds oe:r.. objectü)f kritorium ont
breken. Allo lrnm1is is steeds :3übjecticf, orud.at 11 zijntt en 
11 gekend zijn11 v0rscbillend zijn. De dingen in zichzelf zijn 
onverschillig ~enoverata rmdc van hct 11 goke:nd zijnn. De zn.kon 
bestaan vooralcer ze gekcnd zij11 on na è.e kennis gaan ze ver
der te bestaan. Dit wil cchter niot zeggen dat ecn dergolijko 
kennis gcen kennis zou zijn. Het -,,re:rband tusson 11kennis 11 en 
11 subjectief karakter 11 is dus in wezen v oorbarig . Het objec
tief kritorium van de kcnnis is to vinden in het onderwarp 
van do konnis. Dit seldt voor gelijk welko vorm -wan kennis. 
·voor Husserl is de evidentie de onv-erborgen togenwoordigheid 
v.-an de zaak zolf. Doze bopaling is ev0mwl onvoldoende, want 
de tegow;Joordighcia. van d.e zaak zolf is dt3 v ocrwaarde voor 
echto kennis en, misschi~n, hct objGctiof kriterium van alle 
kennis. }):iaru.' de tegemrnordigheid van d.e zaak alleen, is nog 
geon kerm.is. Ze moet 11tcgcnwoordighcid vcor iem?...nd11 zijn .. 

Dit geldt evencens voor de nict oorspronkelijke 11 0vi
dentio11, waar kcnnis in sektmdo.irc vorm voorkornt, nml. in de 
vorm vo.n k 0rmis die mon heeft v0r1;rnr-1Ter1. 0n die men zicb her
im1crt, z o1'11Gr buzit van evidentie zolf. Men begrijpt iets 
doch men weet niet meer op welke grond, of men neemt keP~1is 
van een of andere zaak zonder bogrcpcn te hebben waarovcr bet 
gant. 

Juist j_n dezc gevallcn wae..r de zaak zelf niet aanwezig 
is, waar men zelf niet ingezet is, waar men zelf geen eigen 
vorantwoordelijkheid t.o.v. de l..:ennis opnoe:rat, vervalt of vor
mindGrt hct subjoctief karakter. De kennis is ochter bet 
meost subjectief waar ze oorspronl..:olijk0 evidontie is. Ilet 
blijvend relatief subjectief karaktcr raa.kt d0 zaak minder in 
daze vorm van secundaire kennis, w.ant de zaruc zolf is niGt, 
slechts onrechtstreeks of gedeelteli,jk ::J.a.nwezig. 
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De grondslag van a.lle reële kennis is de wa~neming 
welke gedefinieerd wordt door de aanwezigheid van het voor
werp z~lf, als zintuiglijke geg0ven. Volgens Husserl is de 
waorneming het type van de evidentie voor uiterlijke waar
neembare objecten.. Voor de me<.::tlrnnde, wolke cen ideële objec
tiviteit is geldt dit niet omdat het hier oiet om een zintuige
lijke waarneming gaat. Husserl breidt die term (de waarneming) 
ecbter uit tot algemane ideële objectiviteit, welke dan te 
begrijpen is als een niet-zintuiglijke waarneming. 

In hoevorre is nu het subjectief karal{ter van de oor
spronkelijke evidentie in strijd met de bedoelde objectiviteit 
van het inzichtsonderwerp? De oorspronkelijke evidentie iso
leert de kennis op één subject omdat ze wel mededeelbaar is, 
maar de mededelingen en het ontvangon door een ander is niet 
het zelf ontvangen van de evidentie. Het realiseren van de 
evidentie is niet nodig, het blijft van het subject afhangen. 
Niemand kun im.'llers tot bcgrijpen gedwongen worden. 

Bovcndien is het onmoe;elijk evidenties samen te voegen 
uit t-wee gcdeeltelijke ovidenties van twee verschillende sub
jacten. Iedcr moet voor zichzelf de evidcntie van de gehele 
zaak voor zichzelf bebben, zoniet is er gcen evidentie. 

De volgende opm0rking dient echter gemaakt te worden. 
De oorspronkcliJke evidentie die de mens bezit is niet allGen 
niet objectief voor de anderen, maar zelfs voor het subject, 
dat de evidentic bezit, is het nog niet objecticf. Dus mag 
men niet zeggen dat de bezittcr va..~ de oorspronkelijke eviden
tie reeds oen objectief gegeven bezit. De zaak zelf is aan 
diegt~no die de oorspronkelijke cvidontie bezit gegeven in ver
band met do toestand van d.e cvid0ntie., Die toestand is op een 
bepaald ogenblik begonnen en zal op eon bepaald ogenblik ein
digen. Dit t0rwijl de verhoudingon in de zaak zelf stééds 
moeten bestaan. Bij de ovidentie spelen hot subjectieve en 
het psychologische con bolQngrijke rol. DezG zal a:fdalen in 
het verleden vn.n het bewustzijn van het subjoct, docn gaat 
niet helemaal verlorcn in het bewustzijn. Dit laatste noemt 
men de retentie~ 

Do retentie is dus vooreerst hot feit dat men nog iets 
weet, maar in hotwclk de oo!'spronkelijlŒ evidentie ai'gevlakt 
is. De evidentie is behouden in een soort secundaire vorm. 
Vervolgens is de vereiste voor het tot stand komen van de ob
jectiviteit voor het subject zelf het horopnemen : men mag iots 
niet vergeten, het toch omzeggens aan zichzelf overlaten en 
moet dat iets vervolgens opnieuw ttzienn. De herh'J.ling is een 
fundamentele bevestiging van de ecrsto vorm welke vooreerst 
aan het subject werd gegeven. In dit stadium komt een eerste 
vorm van objectiviteit ~ot stand zo er tussen de twee feiten 
een vollodige identitett is, d.w.z. : zo er een volledige i
dentificatic is met datgene water tevoren was. 

Evidentie gaat voorbij en is gebondcn aan de bewust
zijnsakt die niet blijft bestaan en zeker niet in dezelfde 
zin en tevens niet uit dezelfde bestru1ddelen. Het probleem 



-33-

van de evidcntie ligt in haar ttst0.rkto 11
, welke in de soort 

identi tei i; v.an het bewustzijn in het sa.raenvallen van het ob-
j ect met de bewustzijnsRkt ligt. Het onderwerp is eqhter zo
danig met de bewustzijnsakt ver·bondcn dut het zijn objectivi
teit verliest. Dit stelt het probleem v-an de toeg~elijkbeid 
voor iederaen en dit in gelijk welke tijd. Welnu, die eenheid 
tussen de bewustzijnsakt en het object weerstaat niet aan deze 
elementen, nml. toegankelijkheid en tijd. Men kan dit even
eens omschrijven als het kontnkt ho.:ndhnven tussen de bewust
zijnsnkt en het object enerzijds, en anderzijds het losmaken 
van dit object, ten voordele vnn de objectiviteit voor alle 
personen en alle tijden. Een voorbeeld daarvan is het object 
dat iemand wonder voorkomt. Hij zal het langs alle kanten 
willen bekijken en daarom afstand nemen van het abject om 
zeker te zijn van hetgeen hij ziet. 

In de funotie van de tijd zien wij eveneens de inwGr
king Yru1 hct verleden, en meer bepao..ld van nagodacbtenis ge
hGugen en herinnering. De vorm0n van bet bovn1stzijn over het 
v0rleden zijn vooreerst de retentie, het aktief vastbouden, 
de aktieve berinnering en de herroeping op passieve wijze van 
het verled12n. 

De retentie is het blijvGn vrui een naklank gedurende 
een bepna.lde tiJd, en dit na elk0 actuele w3.a.rneming in ver
beelding zondor d,1t mon er zelf iets aktief moet toe bijdrugen. 
Het is een passief bewustzijn. 

Het aktief vasthouden he0ft in h0t probleem vnn het tot 
stand komen von een idcanl abject nict zo'n groot belang als 
de retentie. Men stan.t in di·~ stadium dich-tor bij de wanrne
ming en de evontuelc evidentie ervan. D0 duu.r van hot aktief 
~eboudcn ervan hangt af van do inspanning van het bewustzijn 
zelf. 

De llktieve herinncring is hot clctief heroproepen van het 
vGrledcn en is te ondGrscheiden von hot aktief bijhoudcn door
dnt hier iets, dat roeds ui t het be1:.'Ustzijn was verdwenen, 
heropgeroe-pcn wordt. I-fat steunt op do retentie nadat de wan.r
nem:ï.ng re:0d.s ve1:·lopc=m was. 

Het hcrroepen op passiev-o wijze van het vcrlGdon is het 
verleden dat vanzelf heropduikt. Associ~ties helpen ons bij 
het passief doen herleven. Dit is voorop gosteld vcoraleer 
men naar de aktiev0 herinnering kan. overgr.t8ll .. 

Het herroepën v:-:•.n de oorspronkelijko evidentie brcngt 
de a.lrtieve herinnering rr..ee en mé:takt voor ons de identifica.tie 
mogolijk, en dit los va:n het bewustzijn. Da~-:œdoor is (dus) 
hct bewijs geleverd do.t wanncor men 1,7eer tot c'te cvidentie 
l{omt men moet aannemen dat de eers·te evid.entic bij de eersto 
wa.arneming haar eigen b-dstaan had, on nict beinvloed wGrd door 
onze bewustzijnsinhoud<~.a en gevoelans, Hc:üke op dat ogenblik 
aanuezig vrn.rcn. 

Mathematische waarheden zijn ondarwerpen die gcen 
reëel bestaan hebben on zich toch als dusdanig aan ons opdrin-
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gen, en dit op een bijnamateriële wijze. Het belangrijkste 
is niet de gereproduceerde cvidentie doch wel dat op grond 
van afwezigheid van het object men toch het object kan identi-
ficeren met zichzelf als een evidontie. . 

Reëel kan men ook afstand doen van het object door bij
voorbeeld de ogcn te sluiten. Bij ideële objecten kan men niet 
zo maar een materiële afstand doen van het object: men moet 
de tijd haar werking laten doen. Bijgevolg is de passiviteit 
groter bij de ideële dan bij de roateriële objecten~ ~ij de 
materiële objecten mag men meer aktiof vnsthouden, bij ideële 
niet, daar anders geen afstand van hot object kan genomen 
worden. 

Bij de aktieve herinncring is het belangrijkste dus de 
tweede evidentie. Dat hetzelfde tweemaal als evident wordt 
ingezien betekent, idontificatie. De volgonde evidenties 
scheppen cnkel maar een graduele verhoging van de zekerheid. 
Als voorbeeld kan hior aangchaald word0n dat iemand driemaal 
een rekening zal nazien terwijl tweomaal reods volstaat. Zo 
is ook de kennis van ecn tweede taal belangrijker dan de kennis 
van een derde, daar deze laatst0 slechts secundair is. 

Aktieve herinncring en reproduktie zijn a.an passief 
heropduiken van oorspronkelijke evidentie door associaties ver
bonden. Aktieve herinnering staat dus zo maar niet ter onze 
beschikking. De associatiGs die het object doen h0rleven zijn 
het vertrekpunt von de identificatie, 00n hcroproepen van de 
oorspronkelijke evidentie. Doorgaans tredcn evenwel associa
ties op zod~t men tocb tot een oorspronkclijke evidentie knn 
terugklimmen. Bovendien mooton wij opmerken dat hct object 
ter identificatie ook nooit volledig verili1ijnt: doch zich 
slechts rolatief von ans ver:nijdort. Hoe ver het object in 
het verleden ook moge zijn, de identificatie blijft toch moge
lijk omdat het absoluut vcrdvvijnen en verduisteren niet be
staat. 

Het verlGdcn bGzit ZGlf geen reële objectiviteit. Het 
bewustzijn is de enigc pln.ats wno.r het verleden nog kan voort
bestaan~ Voor het overigo besta~t wnt gcweest is, niet meer. 
U hoort bijvoorbeeld een gcluidstoon. De geluidsto0n was vol-

ledig aanwezig, wo.nneer hij juist 
geluidstoon voorbij is, vrnnt een taon zonder zijn 

begin ------ einde extonsie of beëindigen is geen toon. 
I0ts is tegonwocrdig, zo het tegen
woordig is in de retentie. Het aan
wezige verschijnt pas wanneer het 

voorbij is, en het tegenwoordige is slechts tegenwoordig zo hct 
voorbij is. 

In hoeverre dring~ echter het v0rleden binnen in het 
tegenwoordige? Ook voor onze tegenwoordige tijd geldt het dat 
hij afhankolijk is van het verleden, cm het is zo dat het 
verleden in het tagenwoordige vastzit. De wetonschap bijvoor
beeld, heeft nu hao.r historische W8arde door haar tegenwoor-
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digbeid vo.n z ovelo bondm:dl')n. j n.ren teru.t:,; . Ook dit verleden 
heeft geen reUle objectivit~it moer . 

De ro't<?-ntia is echter de oors:pror.Lkclijkc vorm van hot 
bewustzijn van h.e t vorloden. Zo is sl0chts te rokonstrueren 
uit anderE1 bewus tzijnsvor mt~n, omda t zijzcüf pnssief is. Dit 
betekent ecbtt3r niet dat ze een scc.unda.ire vor m zou zi jn. 
Neon, de r etentie, als passief bewustzijnsv0rschijnsel , blijft 
ecn soort ervnring v.1.n he t reële, en hecft 0cn zelfst1J.ndig 
bestaan gakregen . Dit los van reëlG bewu.s-tzijnsverschijnselen 
en - inbouden. Men zou kunnen zeggcm dat de retentie een 
soort wan.rrwming is in zoverre ze een oorspronke lijke vorm vn.n 
t;egenwoordigheid v an het verled~n zelf is . 

~olke is de rol van de idcDtificatie als herhaling? 
Hernemen we bct voorbc ,3ld v:in de he:r·berekening , welke 

hoger reeds werd u :m6estipt. Men maakt ecn rekening en men 
maakt ze nog d:::ns om fü! proef' erv.111 t o ma.k,:.::n. Er is dus :i.d.on
tificatie vnn het eerste en het twe0dc r0sult:1at . W&ardoor 
nu gceft die herhal ing eon grotero zckcrhoid? Men bedoelt 
hie:r· nict clo psychische proccsson , d ~u .. wel de f eitrüfjke iden
tj fico.tic. De grotc.re zol,;::erbeid wordt BGgeven door clc a.±'st,:tnd 
die tus son de 1::0rstc un de tv100dc bc:rckcning bcs taat. We 
mo'2! t0n dus de cc:rste rok.ening lor:rnu:ürnn van de f oi telijkc psy
chologiscl1e gcstel db-:)id. Dus hoc lcinge:c do pGriode tusson de 
eo.rste berok or...ing en d.e proef, hoo grotc~r de zoke rh0td. r;Iet 
vcrschillûucle mcthoden mo<Jt men h etzolfdo kurmen bm.•e:i.ken. 

B. 2~~~!~~!!~-~~-!!!~~E~~2J.~~~!~!~-iç!~!}~!f!P.~~!Q• 
In de i nten tionelo identificati0 idontificeer t men hat 

ob~ject in zoverre b,.~t losgemaakt is van zijn subjoct ~ en dit 
doordat het v a.n zijn tijdelijkboi d. v..rcrd losgemuakt 011 niint 
meor beboort t ùt d.G psychisch,:; re o..li +.;ei t V,'.lH het bewustzijn 
in ange zin. ~-S.cn k .u.1 ,1cbtor s l 0chts v an ob~j E:ct sproken wan
n <-Jcr Gr k omnunicuti0 is m:::t ~illd(H'û subjectan , en er <.Hm mogo
lijko toE~~::i.rJrnlijkl;l~id voor i oder subj cct aanwe zig is (cfr. de 
dcf-Lnitie van f)l°;jcchivit,) it ). NorL1nl:i.t0r l10cft men de neiging 
to denlceu d rtt e~n object lJp oeD. of an,:c~r(~ wijze of op een of 
and cre basis moc 't zi~_in on tï~ta f'.?.n, en dàn op d ie wijze of op di0 
b-1sis voor i •;?(Ü::rGen to0g ru1kelijk is g oword 0n . Wat echter blijkt 
i s d~t de ob ject ivita it juist de tusscnkomst van und~ron voreist 
0n do.n pr:w, nà. dezo tussenkomst s tot sto.nd koru.t. i;fon hceft 
ge0n obj;.:ctivi teit nodi g om tot kommu11ic11:ti 0 , dan wel l<:O1nmuni
catie om. tot objectivi te i t t e kom.en. .Ecn Gnkoling kan voor 
zichzelf niet i e ts ideëcl obje ctief als objoctief vn$tstellen 
cm bot daar:n.a als objecticf door anderen do0n n.~nvaarden . 
Hoe k omt i mmers een iddie l ob ~j0ct tot obj coti vi tei t ? Dit ge
b0urt op grond V!JJ1. d~ !:emeonschappclijke ob joctiv iteit vrelk0 
hct gemakkolijkst z,:1.l gevonden worden bij de .r-oële objecten . 
Dü ide ëlG objec'tivi tei t wordt doo.r dE: tno.1 mogelijk gcm:w.kt. 
Er moet üchtcr opg~merkt wcrden dat d <:: tao.l een andt':)re ideël o 
objoctiviteit is d::-.i.n de meetkunde. Deze laatste o ist immers 
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, • . / 1 - ..d«>~.c 1.. , I/ '\. , '\, •;.-.....t ,..-,-. ~ .-)...1 l,t.,.J.;~,d·,d, V) t..A ~ :>-t1- ~;...,..,Lu1 
de ideële objecti vi tei t v~b.:t1 de taal, d , i • w::-_t in bepaal à.e 
woordcn uitgedrukt is. De tot-st:mdkoming van de ~deële ob
jectiviteit door kommunikatie eist do.:t er een idoële objecti
vit0it van de taQl reeds gekonstitucerd zou zijn. Zo veron
derstelt het ontstaan van een kultuur steeds het bestao.n van 
een vorige kultuur, met dien verstondo echter dat cen radikale 
scheiding tussen kultuur en natuur onmogelijk is. De:kultuur 
moet dus een soort natuurlijke oorsprong hebben, of anders 
gesteld, de natuur moet steGds enkolc kultuurelementen hebben 
van zodra de mens in die natuu.r staat. 

Waaom is intersubjectieve kommunicatie vereist in de 
konstitutie van intentionele objectiviteit? Wij hebben dit 
reeds bcsproken door de noodzakelijkhcid va.ri. de identtficatie 
in de herinnering. Tussen de herinnering en kommunicn.tie 
bestaon er analogiën. De herinnering is eigenlijk een gesprek 
tussen jezelf met wat je nu bent en jezelf zoals je vroeger 
wo.s. Horinneringen bevatten steeds in hun lciem een zekere 
kommunico.tie met zichzelf'. V'olg0ns Plnto is denkcn een gesprck 
van de 11 ziel" - wij noemeu dit bevvustzijn - met zichz~lf zo
da-1; al dus de herinnering opduikt. De id.ontificatie met zich
zolf is hct object als herinncr::..ng YD-n een w2nrneming. Andcr
zijds is de kommunikatie een vorm vnn vo:r-t0gcnwoordiging of 
reproduktie, zoals de hcrinnering. De mening en de gedachten 
vnn oen subject zijn op Gen nnaloge wijze geslotcn en slechts 
onrechtstrceks toegank8lijk, zoo.ls mijn verleden. Dus is in
terpretatie van ieoonds mening - welke in zijn geest aanwezig 
is nodig, zoals evon8ens de intcrpretatie r.net de uitdrukking 
van de onderc moct worden geassocieerd, zonls de herinncring 
afhnnkelijk is van de associatie voor hot opduiken van diG her
innering als heropwekking Vfill het verleden. Het is eigenlijk 
opnieuw de rol van objectsverwijdering, welke niets te maken 
he0ft met aen materiële a..fstand of verwijdering. Het is een 
afstand welke bestant tussen mij en de :mdere, en de ~aatschap
pij. De verwijdering heeft betrekking op het losmnken van 
het object vrui mijn tijdelijke positie en dnn vooral door de 
afstand t.o.v. een aantal porsonen. Ruimtelijke plaatsing 
vnn een. object is eon teken van reëel object; zo geeft tijd 
de plants 6.·an van een ideëel obj ect, om.do.t het de ruimtelijke 
zelfstandigheid. van hot reëel object vervangt. 

In zekere zin is het procies in de afstand die bestaat 
tussen de eorsto evidentie (de ideële objectiviteit zijnde 
aungonomen) en het herop·croden van de identificatie door de 
herinnering, dat het object gesitueord wordt en een plaats 
krijgt. De heropno.ro.8 van het object betekent dat bet object 
er in tijd-ruimte is geweest, en dit onafh~.nkelijk van mijn 
wil. Tussen objecten is er een ruimtelijke ufstand, doch in 
de ruimtelijke nfstand ~s het ideëel object ni0t geplaatst : 
er is enkel een tijd-ruimte nfstand tussen de verschillende 
subjecten. Onder afstand verstaat men hier het verschil tus
sen verschillende goneraties, een soort historische a.fstand 



-37-

welke eveneens een verschil in levensgemeenschap met zich 
meebrengt. Het kan evneens een numerike afstand zijn die 
tussen twee of meerdere personen bestaat, zoals bijvoorbeela 
tussen persoon A en persoon B. Het object wordt tussen twee 
of meer subjecten geplaatst in een geestelijke ruimte (hier 
in een figuurlijke betekenis gebruikt) . Deze zelfde afstand 
blijft toch bestaan zelfs indien twee personen op dez~lfde 
plaats zouden kunnen staan. Door deze afstand tussen beide 
subjecten gaat het object voor het eerst één van deze subjec
ten onafhankelijk plaatsen, bijna- zoals een natuurlijk ding. 
Dit gebeurt langs de eenvoudige weg van de mededeling, van een 
evidente ervaring, voor een subjsct die deze ervaring ook als 
een evidente ervaring aanvoelt. 

Wat ontbreekt er nog? Enkel iets dat op intersubjec
tief plan zou beantwoorden aan de retentie. Wij bezitten 
geen kollectieve retentie of herinnering. Wij bezitt~n wat 
ons door mensen zelf is aangeleerd en cm dit verder te kunnen 
verwezenlijken schrijven wij het op. Het schrift is dus de 
noodzakelijke mogeliikheidsvoorwaarde, voor de totstandkoming 
van de objectiviteit van het ideëel object. Door schrift is 
er een virtuele mededeling welke op elk ogenblik ter beschik
king staat zoals de retentie. 

Het toeval blijft bestaan: men moet bijvoorbee'ld een 
boek vinden, ook al staat het op elke ogenblik ter beschikking; 
net zoals de retentie steeds bestaat, hetgeen een zekere asso
ciatie, zoals hier bij het opzoeken van een boek, o.m.vat, nml. 
het kenn€n van dat boek. De zekerheid van dat beginsel dat 
het steeds als evident wordt aangevoeld hangt ervan af dat in 
de vorm van het schrift een soort kollektief geheugen bestaat. 

Het schrift is echter een soort geîdeëerde vorm van 
mededeling, omdat het schrift steeds het gemeenschappelijk 
bestaan van een taal vooropstelt. Het is het mondeling gesprek 
dat de gemeenschappelijke taal doet on·tstaan. De vorm van het 
schrift is niet enkel het aaneenrijgen van letters of letter
tekens maar eveneens het optekencn op platen, film, computer, 
enz. Deze laatste is een typisch v2rschijnsel van de retentie, 
door het passief bijhouden van oorspronkelijk evidenGies zonder 
aktieve deelname van het bewustzijn. 

c. ~~!_§~~~~~!!~· 
Het schrift is niet een kopiëren of namaken van iets 

dat als object is vastgesteld. Doch dit brengt tevens mee dat 
het abject zelf voor de ideëele objectiviteit afhankelijk is 
van de bijdrage van het scbrift. 

Bij de ideëele ob:ectiviteit zorgt het schrift in zeke
re mate voor een materieP-el bestaan van die ideële objectivi
teit welke in de ruimte beschikbaar is, voor iedereen toeganke
lijk gemaakt, en dit op gelijk wclk ogonblilc en gelijk welke 
plaats. 
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Vioor$eret wordt door het schrift de ideële objectivi
teit nog sterker dan de reële objectiviteit, daar deze laatste 
verandert en slechts ter plaatse verifiëerbaa.r is. Er bestaat 
een wezenlijk verschil in het meten van de iiont-Blanc en een 
natuurkundig onderzoek in een laboratorium. 

Zodoende wordt door het schrift de ideële objectiviteit 
gerealiseerd. Husserl noemt dat de sedimentering, Marx spreekt 
van 11verdinglichen" .. 

Het schrift maakt ook de traditie en de overlevering 
mogelijk van de ideële objectiviteit. 

Is er bij het schrift dus een meded0lin.g of slecbts een 
louter materiële cv~rhandiging? We merken dat het dicteren, 
dat met behulp van de gesprokcn taal gebeurtt mededeling moge
lijk maakt. Zowel wat geschrevcn als ·lil1at gesproken wordt kan 
gekommunikcerd wo.rden zonc1er enig begrijpen van de twee mede
delingsmedia. Bijvoorbeeld, het gewoon nazeggcn zoals de pa
pegaaien het doen: het citeren van iets zonder dat men daarom 
begrijpt welke de draagv1ijdte van het citaat is. De taal heeft 
dus een 11 dinglich11 karakter geJ::..regen en hoe meer de taal kul
tuurtaal geworden is, hoe moeilijker het zal worden iets nieuws 
te zeggen of iets volstrekt onzjnnig. Het objcctwezen van een 
taal verbetert echter da taalkennis. Vandaar dat de dialecten 
een rcru zullen zijn voor de taalontwikkeling. De taal spreken 
steunt op het citeren en het herhalen, die echter niet gebon
den zijn aan bet begrijpen, en geen aktief rekenschap af'leg
gen van de betekenis. Daarom zou eon taal een stereotiep 
object mocten zijn om flink hanteerbaar te ziJn. Het spreken 
in een g0kultivcerde taal zou slechts maar het citeren mogen 
zijn van het geijkt vaststaande. Rijmen en ritme zij:t). oor
s9ronkelijk hiarbij een steun, al zijn beide accoestisch me
chanisch, en 0p zicbzelf zinloze verschijnselen. De virtuele 
mededeling, bot schrift, bestaat nict meer om als een eigen 
mogelijkheid uitgebaat te worden. In dozo passiviteit bestaat 
er echter wel een zokere, andera aktiviteit. 

Het gevaar voor v0rstarring, en meer speciaal van de 
kultuur~ ligt in het schrift zelf. Vooreerst het gevaar dat 
het schrift de laatste voorwa3rde voor he·t tot stahà. komen 
van de ideëlo objectiviteit met zich meebrengt. Da-t gevaar 
schuilt in de zuiver passieve overname zonder 1.nzichtèlijke 
reactiveringsmogelijkheid, een gevaarmogelijkheid die moet ver
meden worden godurende de ontwikkeling van de wetenscq.ap, al
hoewel zij tevens een nocdzakelijkheid is in de zin van de 
idee van objectieve wetenschap zelf'. Vervolgons heeft het 
schrift zijn belang in hoeverre het resultaat waartoe we komo.n 
van betekenis is voor de kultuur in het algemeen, en niet 
alleen voor het kennen Vc:Ul een wetenschappelijke kultuur. 

De noodzakelijkheid van een schriftelijke trnditie en 
fixering voor het tot sto.nd komen van een ideële objectivit~i-~ 
van de wetenschap brengt een gevaar me0 dat in de rol van de 
taal reeds annwezig is. Dat gevaar is de zuiver passieve ovor-
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name, welke reeds .i11 het schrift, als object, bijzonder duide
lijk aanwezig is. Men kan bijvoorbeeld een boek doorgeven 
uan een andere persoon zonder zelf het boek te openen. Dit 
heeft een we0rklank op ean ander niveau, nml. op de mogelijk
heid van het van buiten lcren. Die mogelijkbeid zal noodzro
kelijkerwijze reeds aanwezig zijn wao.r een wetenschap gegroeid 
is uit een eeuwcnlange ontwikkoling tot eon gcweldig systeem. 

In verband hiGrmede stippen wij Husserls uite~nzetting 
aan over de historische ontwikk0ling va.~ de ~etenschap en de 
tegelijk daarmc0 ontstane logische synthes0. Wij aü.s mensen, 
kunnen aanspraak maken op een mogelijk reaktiveringsvermogen. 
Wanneer de onderbreking vnn eon werk verlopen is en men daar
na terug aktief het werk hcrvat, dan kan ra.en het voorbije 
volledig doen heroplevcn en zelfs tot aan de premj_ssèn tcrug
ga:an. Husserl bewecrt dat wetenschappGlijk wcrk slechts mo
gelijk is, doordat de enkeling op het ogenblik van het her
vatten vnn het werk, niet steeds opnieuw ecn reeks fl.lllderin
gen moet reaktiveren. In ons geval zullen het fundering(m 
zijn waarop de evidentic van de meetkunde rust. En toch is 
het zo dat deze ketting van historische ontwikkelingt een syn
thetische ketting is, nml. dat elk deel eon begrip vàn de an
der scbakel eist. Men kan dus .niet werkelijk op evidente 
wijze reaktiveren; het passief associatief heroproepen is ont
ontbeerlijk en noodzakelijk. Het evidente vertrekpunt zal 
dus vcrvangen worden door een symbolisme, datons dat passief 
heroproepen zal toelaten. 

Husserl onderlijnt het feit do.t de logikn de tunst is 
welke dGZG mogclijkheid Van hot niet in zichzolf heropnemen 
van de materie, welke door de taal wordt gcgcven, nu systema
tisch uitbaat. Do logikru- met behulp van de wiskunde - be
st~at erin verhoudingen tussen objecten duidelijk te maken en 
herop te rocper ... zonder de inhouden v an deze Objecten te moeten 
horoproepen. Wij zagen dit in de konstitutie van de ideëlo 
objcctivit0it, waarin de uiteenzotting over een bepaald ondor
worp worclt vervangcn door een symboliek en aanleiding geeft 
tot een louter passiove bercproeping. 

Het gevanr dat erin bostaat beroep te doen 0p taal en 
sc.hrift is niat de bijkomstige vorza.nlt vrm een :zuiver passieve 
overname, want de wetenschap hangt er ten slotte van aî. 
Gaat het om de objectiviteit vn.n oen systeom van ideëlc kennis, 
dan zegt mijn object vru1 moet af aon niets anders dan dat wat 
gerealiscerd wordt door de mogelijkheid van een passieve over
name. 

ObjGctiviteit betekant objectivitoit tcn allen tijde, 
voor iedercen toegankelijk, en is slechts mogelijk op grond
slag van toegankclijkhe:;..d zonder reaktivcring van de inzich
ten. De mathematica, de natuurkunde, de techniek, onz. zijn 
zo uitgewerkt dat iedereen ermoe kan werken. Deze mogclijk
heid moet zo uitgobaat worden in een wetenschap, die zich 
ovor lange termijn ontwikkelt, zodat objectiviteit niets an-
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dcrs kan betekenen dan die ontwikkeling, door d0ze·volledig 
onafhankelijk te stellen v.s.n do subjotso.kt, éÜsook van de mede
-.;verking VQU het oorspronkclijk i nzicht wao.rm8e men tot kennis 
is gokomen omdat het oorspronkelijk inzicht subjectief is en 
blijft. 

In de wetenschap bestnat dezclfde spanning tussen de 
inzichtelijkheid en de objectiviteit van dcze wetenschap om
dat het teruggaan naar de oorspronkelijke evidentie in strijd 
is met wetenschap in zover dez0 objcctief is. 

In hoevcrrc i s dit verschijnsel representatief voor 
het verschijnsel der kultuur in bet algemeen ? De wetenschap 
beeft al s oogmerk te weten . Zo nu de wetcnschap in het be
lang van de konstitutie iran de obj '3ctiviteit de rol van de 
oorspronkelijke evidcntie moet prijsgeven , hoeveel meer is 
dit dan hct geval met andere verschijns0lon ? Dit soort tecb
niscring bij de wetcns chap is niet veel verschillend va..-ri de 
rol vnn de tra:di tio in de kul tuur. Om de represento:ciovc be
teke~is von de konstitutie v an do wetenschGp te zien, moet men 
n.anknopen bij die trekken vœi de kul tuur ,.-,~lke o.1gemeen bekoo.d 
zijn, en die in dit onder~che id een nisuwe principiële beteke
nis kri jgen. 

De kultuur i s als begr ip ecn formeel begrip. Men knn 
wel de kultuurniveaus versclijken door hun verschillonde in
houden no. te gc.r,,...n . Er zijn oude en jonge kul turen, gevorderde 
en primrJ.ire. Kultuur bestnnt echter daar wa a:r in een bepaalde 
mate beschikbarc en sinds een tijd ontwikkelde VGr worvenheden 
ter beschikking staan uls grondslag voor verdere ontwikkeling . 
Inhouden spelen slechts een rol voor zover ze e en voortzetting 
b elemmeren. I n dit opzicht is de tcrm 11r0volutionaire kultuur" 
0en contradi ctio in tGrminis, omdat kultuur steods konservatief 
is en r evolutionair een afbreken veronderstclt , en om het met 
Marx' woorden te zeggen: "Je ksn niot de munt hebben on het 
broodje". Begrippen zoals stijl, zcden 0nz. zi jn uitdrukk:in
gon van de kultuur, -çrnlk,::: datgene uitdrukken wat op ~en ogen
blik in die kultuur .J.ls vnnzelfsprGkend wordt bcschouwd . Kul
tuur ontstnt1.t konkrect dna.r wao.r d0 meest;e gedragingcn van do 
mens - zoals zijn omg~ng , kledij, beroepskeuze, enü• - als 
vruizelfsprekcnd -ivorden aangezien door de mens. 0p estetisch 
gebied bj_jvoorbeeld, betekent de ktu1.st , als kul tuurelement , 
da t er s tijlen b8stnr.m waarvan de tocp.9.ssing in beginsel van
zelf spreekt en dit op basis van do verworvenheden van dezc 
stij l on . Zo staat een scheppingsogenblik van een ni~uwe stijl 
in konflikt met de ontplooiing van de bestaande kultuur. 

Bij de kultuur be8ft men hetzelfde verschi jnsel als voo.r 
de wetcnschap. De kultuur wordt object v an dezelfde trudities 
als deze von de wetenscnap , en zal aldus ecn konflictsituatie 
tot stand b.rengen. De wetenscho.p do0t een konflictsituatie 
ontstaan door de pretentie op oorspronkclijk inzicbt. Daarom 
znl men de wijsbegeerte niet als kultuurfenomeen kunnan aanzien 
d :;.ar bet tegenovor die wotcnschnp sta:tt , zoo.ls revolutic tegcn-
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over ku.ltuur stŒat. 
Tenslotte demoraliseert de kultuur wegens het feit dat 

zij het pcrsoonlijk inzotton van de cnkeling geenszins aanmoe
digt. 

VIII. ALIENATIE 2 KULTUUR EN KRil"v'iINALITEIT. 

'Ne moeten mot de ui tdruk.king v.:-,n 1\[c..rx spreken over 
aliënntie - Entfremdung - wnnnecr we hot hebben over de nood
zakelijke afscheiding van de inhoud va.i.~ een wetcnschap welke 
gepaard go~t met een vreemd worden ae.n de mens, die op zijn 
eigen inzicht tracht op te bouwen. Freud spreekt van het on
behugen in de kultuur. De eindtoestruld vru1 de kultuur welke 
men als noodzakelijk moet verrnoeden werd door Nietzsche gevat 
in "de wereld n.ls thc:::1ter 11

• 

Het ton<:ielspel is eGn der hoogste kultuurvormen en wel 
een kultuurvorm di0 de etn.dere in zijn dienst neemt, nml. lettor
kunde, nrcbitektuur, beeldhouwkunst, mimme, muziek, enz., en 
is aldus eon Ges.'.lmtkunst, zoo.ls Richard Wngner het noemt, bij 
die Nietzsche a~nsluit. De hogGre kunstvorm zullen wij deze 
noomcn welke b,:..~r v·or:n onafha.r1k0lijk stol t von eon Yergelijk 
met de werkelijkheid.. De Lo.gore ku.'1.stvorm is de letterku.nde 
in de vorm van een w~tonschappelijkc en wijsgerige litteratuur, 
welkc v1.tbn.ar is voor ovcreenkomst met de werkelijkhGid .. Ho
gcr dan doze lo.atstc kunstvorm is de roma~, welke toch nog niet 
onafhrmkolijk is vo.n onige ov~r0cmstemming met soms werkelijk 
plo.e.tsgr::..jpcndc gebeurteniss~n. Iots hoc;cr staat eveneens de 
beeldkunst omd[lt bet becld ipso fn.cto zolf voorkomt in de wer
kelijkh0id, en do vraag niet gesteld moot wordc.n of dat bceld 
met de werkelijkheid ovoreenstœa.t. Hot toneel, nu wil hot 
leven zolf' ln.ton door~o.o.n ipso f::1cto. Ook hier kan, doch dan 
hecl secundair de 1rr::.1'.1g rijzen of h<::t met de vrnrk0lijkheid 
overeenstemt. M.'.1.ar dcze vraag is cen gcwone historische vraag, 
doch gc0n kultuurhistorische. Kunst bestuat cr juist in door 
beroep te doen op retile raiddolon ecn toneol op te voeren in 
pl2.a-1_;s van de werkelijkhcid 0n dit met een eigen overt;uigende 
realiteit, welke zich naast hot his-torisch geb0uren plaatst 
zondor vergolijkba.ar te zijn. Hoe komt o:p dezf~ wijze de kunst 
in plants van de werkelijkheid? De reden is dat door de kunst 
de wcrkclijkhoid hcrorga.."'liseerd v1ordt en ovorgrijpt op hct 
publiek dat in het toneel zelf cen rol spoelt. Toneel kan 
als een kunstvorm worden gezien welke overgaat tot het core
monieel. Zo lcomt bot da.t kultuur de perfckte ronl1.satie van 
bet toneel in de werkelijkheid door ecn ulgemeen spelen van de 
rollen is. Dit komt bij ons in verschillende vormen voor; 
het toneelspelen van de ~olitieker op de T.V. is nodig van zijn 
represontatieve functie, of in de kinema:wuur de inhoud van 
het kinemutografisch toneel zich zeer di1rwijls gant vormengen 
met het toneelleven vnn de kineusten. 

De bedoeling van Nietzsche is de volg8nde: de kultuur 
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voltooit baar object het best wno.r i ederecn ~iJn voorgeschre
ven rol speelt, zijn functie vervult wGlke d0 kultuLU' voorziet, 
en wam- de tn3l zo volmn~kt is dat i edereen i n citnten spreekt. 
De vrijheid va.'Yl de roll0nk0uze is beperkt, omda:t do rollen 
vooraf voorzien zijn en wij er geen nnder e ku.nnen uitvinden. 
We spelen onze rol zonder afhankel ijk te zijn van de sympathie 
die wij voor dezc rol zouden kunnen hobbcn, zonder inze t van 
onszelf. Het moet onf.l.fhankolijk van onze akti0ve identifica
tie geschieden . Bijvoorbeeld is een soldaut die een bevel goed 
vindt een slecht soldn.at omdat hij het beve l goed vindt en dus 
eerst een oordcel ovcr hct bevel heeft gcveld, welk oordeel 
eveneens negatief zou kunnen geweest zi jn. 

Het ton0el is universecl en integr0ert iedoroen in 
een passieve en voorzi0ne orde. He t loszijn van oen persoon
lijlrn inzet i s het wezen van de kul tuur . V an onze eigen ver
nntv,oordel i jkheid hane;t er ni(~ts moer af. De fu.ilktie von 
zelfoverweging werd w0ggenomon tcn voordele van de kultuur~ 

D0 kultuur is enkel vera.ntwoordelijk voor het beeld 
van de wereld, zij gecft hn,'3.r normcn, regols en zedon. Aldus 
ontplooit de kultuur zich o.1s een twcede na tuur. Zo hebben 
de wetten do n ciging zicb Qls nntuurwetten op te dringen. Ze 
nodigcn nict meer uit a l s normen zicb bij hen neor t~ l eggen , 
doch blijken wet tcn zoals de nntuurku:nde bcschrijft wat fei
telijlc gebeurt. 

Bij de kriminelen komt het bc:rustzijn niet ver ant
woordolijk te zijn voor hun misdrijf di kwij ls samen me t de 
no.nvQartling v~n hun straf voor. Ze voelen zicb niet verant
woordelijk , ze schrijven hun misdaad toe aru1 de kul tuur , in 
en.su de wereld, o.ls milieu, en de wetten, en onderzijds zullen 
Bommigen d.:m t och hun straf aanvuarden zo ze inzien qat een 
struf als evenwicht voor de overtr eding nodig i s . Juist zo
als de no.tuur zelf voor hr.ta.r evenwicbt zorgt. 

Deze stelling werd door Dos tojewski verdedigd: de 
kriminele is per defini tie onveruntwoordelijk Oilldat de krimi
naliteit o.ls oorzo.1tk bet beroofd zijn vo.n alle vcro.niwoorde
lijkheidzin zou hebben. 

Kul tuur moGt om objcctivitei t te ver1,7erven een 
twoede nn.tuur .;10rdan. Ze ko.n slechts t,:;e~dG no.tuur worden 
dunr ze d€ -pln.'.'lts vo.n de eerste niet krui i r~nem0n.. W:m.neer de 
kriminelG de wett-=.:n en de regels van dG kultuur bescbouwen 
Qls bchorend tot de natuur zelf, do..n betokcnt dit d~t de mis
dn~d gecn inbr0uk is, manr ecn s oort weerlogging v.m de alga
mene geldigheid v0.11 diozelfdo wetton. Misdrijf stelt m.a.w. 
de geldighe id van de kul tuur in betwisting. Hot f ait van de 
kriminaliteit is oen opwcrp ing tegcn do kultuur. Hoe mcer 
do krirûinalitcit gro0it, hoe minder is bli jkbae~ d0 kultuur 
v1no.r d die we w0ns0n tegen de kriminelen te vcr dcdigen . 




