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INLEIDING (1) 

De volgende studie behandelt kritisch Heideggers centrale 

probleem, de verhouding zijn-zijnde, de zogenaamde ~~_~logische 

!!~_gerent:h~ (2). Ze vertrekt daarvoor vanuit zijn wetens_chaps

begriJ?. Maar ze laat vervolgens de wetenschappen ter zijde. Het 

is er niet om te doen IIeideggers opvattingen over de wetenschap 

langs alle kanten te belichten. De 'sciences' fungeren als 

springplank van waaruit de ontoereikendheid van Heideggers be

zinning op de _Q!ltQ...l.9.B:~13che _~~:fX.§l.1-'ell~ aan het licht kan komen. 

Dat gebeurt in ons eerste deel. Het is met name zo dat Heideg

gers wetenschapsopvatting verborgen fouten vertoont. In een twee

de sectie laten we zien hoe dit fa1en analoog is met het in ge

breke blijven van Heideggers denken in zijn geheel . 

(1) De betekenis van de tussen haakjes gebruikte afkortin
gen kan men achteraan vinden, in het bibliografische deel . 

(2) De term 'ontologische differentie' is, voor zover ik 
weet, a1s zake1ijke begripsconstructie het werk van Heidegger 
ze1f. Het woord 'ontisch' werd reeds gebruikt door Graaf Paul 
Yorck von Wartenburg~ in zijn briefwisseling met W. Dilthey, 
geciteerd in SZ o.a. 400. (Briefwechse1 zwischen Wilhelm Dil-

",.·.r 
they und dem Grafen Pa.ul Yorck von Wartenburg 1877-1897, Halle 
1923). Yorck maakt het onderscheid tussen ontisch en historisch 
(historisch is bij hem te vergelijken met ontologisch~.Voor het 
onderscheid tus~en 'zijn' en lzijnde'~ 'Sein' en 'Seiendes' gaat 
Ueidegger vermoae1ijk terug op een neo-kantiaan, Err.!.i1 .!::.~~, die 
met 'zijn' bedoelt 'bepalende vorm' en met zijnde 'het te bepa
len materiaa1' (zie Duintjer, 170). Bij IIeidegger ligt het 
verschil natuurlijk anders, niet meer in de logische sfeer. Ons 
eerste deel zal de splitsing tussen zijn en zijnde hopelijk 
duidelijk maken. 
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De ontologische differentie betreft de relatie zijn-zijnde. 

V~~r ons is het zijn .!!.~odz,!ke.lijke mogelijkheidsvoorwaarde van 

het zijnde. Di t laatste is dan zelf ~?.1doende K~~' Deze 

terminologie gebruikt Heidegger niet, am redenen die zeer vlug 

begrijpelijk gaan worden . We geven reeds een eerste orienteren

de schets. Vat moet men verstaan onder 'noodzakemijke mogelijk

heidsvoorwaazde', wat onder 'voldoende grand'? De term 'nood

zakelijke mogelijkheidsvoorwaarde' wortelt in een stevige his

torische traditie. Kant gebruikt hem in een voar hem centrale 

samenhang. (1) Het is evenwel _R._~_9EBM die als eerste de rela

tie tussen zijn als naodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde en 

zijnde als voldoende reden duidelijk heeft uitgesproken. Moge

lijkheidsvoorwaarde betekent dat het g8at am een vaorwaarde die 

het verschijnen, het bestaan of tot stand komen van een gegeven 

mogelijk maakt. ~~ar deze mogelijkheidsvoorwaarde is noodzake

lijk vaar het zich voordoen van het verschijnende. Ze is iets 

zonder (2) hetwelk het gegeven niet te voorschijn treedt. Dit 

'zonder' is inderdaad een essentieel lcenmerk van een noodzake

lijke mogelijkheidsvoorwaarde : zonder deze laatste doet het zijn

de zich niet v~~r. Maar het is niet zo dat door (2) de noodza

kelijke mogelijkheidsvoorwaarde het gegeven reeds tot stand zou 

komen. Zonder fundament kan geen sprake zijn van een huis. 

Maar het is nog niet door het fundament dat het huis ontstaat. 

Zonder hersenen kan men niet denken, maar is het op voornand 

reeds zeker dat men denkt A~~ de hersenen? Waardoor iets tot 

stand komt of bestaat noemen we in tegenstelling met noodzakelij

ke mogelijkheidsvoorwaarde de ~~doende reden. Ret is niet toe

vallig dat we het beeld van het fundament gebruikten. Een nood-

(1) Zo bijvoorbeeld: nDas oberste Principium aller synthe
tischen Urtheile 1st also: ein jader Gegenstand steht unter den 
notwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfal
tigen der Anschauung in einer moglichen Erfahrung (Academie-uit
gave, Band III, Kritik der reinen Vernunft, 145). We denken 
verder aan zijn oberste Grundsatz aller synthetischen Urteile, 
waarin echter de 'noodzakelijkheid' ontbreekt: Die Bedingungen 
dar Moa~icpkeit der E~fru~ uberhaupt sind zugleich Bedingun
gen der Moglicbkeiy der Gegenstand~ der Erfahrung. 

(2) !ris toteles zegt: ~uch an~, tegenover dia ti. 
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zakelijke"nogelijkheidsvoorwaarde is inderdaad een fundament, een 

bodem, waarop de voldoende reden moet steunen. IIet huis steunt 

op zijn fundering, het denken rust op de hersenstructuren, de 

sexuele ervaring heeft de biologische bodem nodig, de supra

structuur ankert zich vast in de infrastructuur enz ... Ret ene 

is niet zonder het andere. lVIaar de noodzakelijke mogelijkheids

voorwaarde "bewerkt' het bestaan of het zich voordoen van het 

zijnde niet. Dat is niet bij voorbaat in te zien. Een reductie 

van de voldoende reden tot de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaar

de zou een speciale motivatie vragen. Nen kan eventueel beslissen 

deze herleiding door te voeren, laat ons zeggen om redenen van 

methodische gestrengheid. We denken aan de wetenschnppelijke 

werkwijze (1). Deze herleidt systematisch de twee gronden, de 

noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden (de fundamenten) en de vol

doende reden, tot een grond, tot de grond der Eotwend;ge ~~§lB

~en de~Moglichkeit. De ena grond slorpt dan tersluiks aIle 

(1) We bedoelen met 'wetensch8p' de wetenschap zoals ze d02.1.:
£.~ wordt beoefend en door de wetenschapsmethodologie wordt op
gehelderd. Dat sluit niet op voorhand uit dat hier en daar in
zicht bestaat in de ware toedracht van de wetenschappelijke ob
jectiviteit. We denken in het bijzonder a8n de laatste evoluties 
in de politieke, sociale en economische wetenschappen. IIier voor· 
al is men op zoek naar een wetenschap die de mens centraler stelt 
en niet de 'schoonheid' V8n de theoretische opbouw. Het heeft on
der andere te maken met de dr8matische toe stand waarin onze pla
neet zich bevindt. Overal dringt zich het inzicht op dat bezin
ning nodig is die zich niet lean beperken tot objectiviteit en dit 
l!2.~d.KG_clw0.EB:.~P';. (V gl. S~e0..!'B. __ 'p'i.ch.~. , Au Bore;' du Gouf'fre, Editions 
Robert Laffont, 1969). Als men de wereld wil redden, moet men weI 
tot een reflectie komen die minder werkelijkheidsvreemd is, die 

/ zich bekommert om wat de mens voor ware me~selijkheid nodig heeft, 

I 
en die !!..~ een rationele keuze doet in dienst VC:1ll de toekomst, ui t 
de vele mogelijkheden die de vletenschappen ons voorschotelen. We 
denken a<'ln mensen zOAls C. Wright Mills, DRVid Riesman, ill .J. Mis
.£R!.:' (De welvaart wordt :outiR be taald-;-Aula 197i),-:N.o~~"ho.m~ki: 
sen<l tor !u1bright , Kenpetl:!._GalbJZai 'bh, ,ge 0 rJL1?ich't, liiiEs:en-1IAber-
1!!£.1.~, Pm2·1-Ricoeur, .£1 - Ru~~ll, J.P : ., Sa.E~re en vele anderen, econo
misten, sociologen, moralisten, filos ofen die ongetwijfeld in de 
goede richting denken. 
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rea1i tei t op. De eigenbeid vnn het zijnde verdvlijnt 9 wRnt het 

wordt nog slechts 'vrijgegeven' als het 'gevolg' van de noodza

kelijke mogelijkheidsvoorwaRrden. Het verliest zijn concreet-

heid, zijn zelfstrmdigheid, ziyn 'gelaa t'. De ene grond pre ten

deert dan zowel noodzClkelijk Rls voldoende te zijn. We beweren 

dRt de wetensch8ppen er een denkwijze op nahouden die er in be

staat systematisch de realiteit slechts te viseren vClnuit nood

zakelijke voorwaarden die als voldoende redenen worden geverifieerd, 

zonder dat deze voorwRarden Gvenwel met recht Hls voldoende rede-._---
nen kunnen doorgaan. Het gevolg is een monochroom en vervelend 

worden VAn de realiteit. De verscheidenheid en de uniciteit der 

dingen verdwijnen. De werkelijkheid lost zich op. De reden waar

om de v18tenschappen zo te werk gaan, ligt vermoedelijk in het fei t 

dat de wetenschnppelijke methode slechts geschikt is tot het opspo

ren van noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaRrden. Noodzakelijke -----; voorwaarden zijn invariRnties die lRngs inductieve weg uit de ge

gevens worden gepuurd. Ze hebben precies de eigenschap het concre

te tot verdwijnen te brengen. 

We hebben tot nu toe onze begrippen vooral aan de hand van 

het voorbeeld der wetenschap verduidelijkt. Maar ze bezitten een 

ruimere strekking. Ze zijn ui tstekend geschild am er de IIeideg

geriaanse termen zijn en zijnde mee to verduidelijken. We hebben 

reeds gezegd dat we dElt doen vertrekkende vanuit zijn wetenschaps

beschouwingen. Deze zien er zo uit dat ook op hen de kritiek van 

toepassing is die we hierboven in alle voorlopigheid hebben ge

schetst. We zullen Heideggers wetenschapsopvattingen beschrijven 

VRlluit het perspectief zijn-zijnde 9 d.i. verschijningswijze (1) 

der wetenschappen -wetenschappe1ijke verschijnselen. Dan z81 

eveneens (zoals hoger aangestipt) blijken dRt het wetenschappelij

ke ontwerp (de theorie, de hypotheses) uitsluitend noodz8kelijke 

- -------
(1) Ver~chijningswijze betekent zoveel als z~Jnsw~Jze en als 

z~Jn. Het ~i.jn is dCln dRtgene w8t het zijnde mogelijk mAakt, 
fundeert, 'doet zijn'. 
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mogelijkheidsvoorwaarden aangeven met de valse pretentie dat ze 

voldoende redenen van het zijnde uitmaken. Ook hier verdwijnt 

derhalve de 'zelfstandigheid' van het zijnde. Belangrijk is nu -

wat we gaan aantonen - dat zijn wetensohapsvisie een analogie 

vertoont met zijn ontologische opvattingen. We zullen derhalve 

resul taten die geboekt worden bij de bespreking Vclll zijn weten

sohapsoonceptie kunnen overbrengen naar zijn zijnsbedenken. 

Strnks geven \·:e die kort [lan, Eerst verduidelijken we nog in het 

algemeen de tendens van onze kritiek op de relatie zijn-zijnde. 

V~~r ons is het zijn noodzakelijke mogelijkheidsvaarwaarde 

VRn hGt zijnde. V~~r Heidegger is het dmtrentegen de enige grand, 

noodzakelijk en voldoende tegelijk, die derhalve het zijnde af

doende fundeert. IIet zijn heeft bij hem weI he t zijnde nodig, 

maar als een eoho, als een spiegel die het zijn weerlmatst, in 

een zekere zin als een onbeduidend niets. Het zijnde is in feite 

acm het verdwijnen, het is nog slechts as die men zou kunnen weg-

blazen en dan zou niets nog over zijn, IIet zijn .is het zijnde, 

zegt IIeidegger. Hij bedaelt e:rmee dat het zijn op het zijnde over

gaat. ])aarom betekent het zijnde eigenlijk niets. Vaar ons is 

het zijn niets meer dan naodzakelijke mogelijkheidsvoarwaarde. 

IIet zijnde is voldaende grond . is I zelfstandig'. IIet wardt 
- . 

nooit door het zijn 'opgevreten ontsnapt steeds reeds in 

dat aspect dat voor het zijnde zelf belangrijk is, aan de dwang 

van het zijn. ])at moe ten we aantonen. lIeidegger overschat het 

zijn en ondersohat het zijnde. ])eze overschatting kan hij nooit 

waarmaken. IIij k;:m ze slechts poneren, steeds apnieUi'1 zander ze 

te kunnen funderen, haewel ze om een grand schreeuwt. ])at is het 

duidelijkst in zijn wetenschapsopvatting. IIet is de reden waarom 

we ermee aanvangen. Analaog met zijn wetenschapsvisie verloopt 

j zijn bedenken Vclll de relatie zijnde,-zijn . 

])e vletensch8ppen zijn ans vertrekpunt, MaRr we beschouwen 

ze uitsluitend met het aog op de e~~licitatie van de relatie 

zijnde-zijn. We willen er even op wijzen dRt deze beschouwings

wijze derhalve niet ui tputtend is. We 18ten belangrijke gedc1Ch-
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ten van IIeidegger over de wetenschappen onontgonnen liggen. Zo 

plaEltsen we ze niet specia81 in het _G.~ .. :::..~t.ell, IIeideggers wat ge

kunstelde woordconstructie voor het Boderne technische tijdsgewricht. 

We laten dus niet in het bijzonder het oog vallen op de verhouding 

wetenschappen-techniek. We zijn -er bij de voorboreiding v[m onze 

studie min of meer van uit gegaan. M8C1r een direkte aanpak van 

IIeideggers visie op de wetenschap Joek ons heel gau,,, geschikter 

om tot een kri tiek op zijn denken te komen. IIeideggers beh,mdeling 

van de techniek zou er kunnen bij aanslui ten. IV[aRr d21t zou op zich

zelf een onderwerp zijn. We geven niet het historisch kader weer 

waRrin Heidegger de wetenschap plantst. D8arin belichten we niet 

de rol van het Griekse en middeleeuwse denken. IIeidegger heeft 

hierover bijzonder interesscmte opmerkingen. We bep81en niet 11ei

deggers positio ten opzichte van de afzonderlijke wetenschappen, 

tRalwetenschnp, informC1tietheorie, cybernetica, fysic8, biologie 9 

logistiek, geschiedenis, psychocmnlyse, psychiatrie enz... Ileel 

vaelk boeit IIeidegger door creEltieve invallen. V~~r lIeidegger is 

de wetenschap een _~rl.tw~_~,m l~_-t. z~j~. Het is deze visie die we 

vooreerst willen beschrijven en ze vervolgens kritisch toetsen. 

I V~~r IIeidegger is de wetenschap de 'theorie van het werkelijke' 

( zie ~sinn~und.Wissens~ha~i). We wijzen slechts terloops op 

de door IIeidegger rtcmgeklaagc1e verschronpeling der re8li tei t die 

de wetenschappen (in het Ge-!3t<?J.JJ. bewerken, op het gevaar van deze 

eto-qffm~~~_ !J?istesse (G. Marcel). Het gaat niet over IIeideggers 

kijk op de bedreigingen door de efficientie, de plRDning der tota

Ie werkelijkheid, waarbij de mens tot grondstof, .~o~_t.?ff, wordt 

gedegradeerd. We hebben het niet over de bestuurbaarheid, over de 

I kunst VRn het besturen Veln de ma8tschappij - w8-arbij IIeidegger de 

vraag st.el t of de rationali tei t ervcm niet veeleer een ernstige 

Ivorm van irrationaliteit is (Zur Sgche des Denkens 79). 

Er is een analogie tussen Heideggers wetenschapsbedenkingen en 

zijn zijnsleer, zegden we. Deze analogie is de dra8ischijf van 

w8arui t we verschillende thema' S VelD Heideggers filosofie C1anvat-· 

ten. Zo zullen we zien dat IIeic1eggers centrRle thema : de relatie 

zijn en tijd - we mogen gerust zeggen dat Heideggers zijnsbedenken 
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tegelijk een tijdsbedenken is - geen 0015 heeft voor het ontische. 

Het spel VEln zijn en tijd, het w'3reld-spel, de tijd-speel-ruirate 

is z08ls de God vC'm Aristoteles enkel en nlleen met zichzelf be-

zig, zelfgenoegzarun, ~z~der behoefte E18n het ontische, zij het 

mens of ding. Het Zijn speelt 8.ls een kind (efr. IIerakleitos' 
~- -
spreule). We zullen aantonen delt het ReiIl~'yerst~.!ldl::8:§" Z111k be

langrijk bee;rip in §~.i~"@-d _L!.ei.~ ~ nicts anders is dEln het begrij

pen van het zijn als noodz8kelijlee mogelijkheidsvoorwaElrde~ en 

niet zoals lIeideggor zou wensen, [tIs een voldoende fundering van 

het zijnde. Vervolgens beliehten we Heideggers !'.El;€1..El1..e_i_~~b.~g~i'p". 

We m8.ken beCTijpolijk dat binnen het kader wm IIeideggers filoso-

,I feren geen plR8.ts meor is voor enigo justific[ltie of Eldekwatie OIil-

t I dat bij voorbaclt het zijnde zi.jn rol heeft verspeeld. Het denken 

kEln zichzelf niet raeer legi timeren, en Iiloet dat volgens Heidegger 

ook niet. A,mslui. tend bij het waarheidsbegrip hcmdelen we dus 

over de legi timEltie V8.n de denk8rbeid. Een denlcen dat het zonder 

r:1oeizElme legi timntie kan stellen, kElll aIleen nog plots geiJeuren. 

IIet .PJ9_t.~elinge ,del?Xe]~ 'V8lt uit de lucht', het wordt ons geschon

ken door de god Hermes. Hot rijpt v8nzelf, zonder dat zijn grond 

nog ooi teen probleeI!l Imn worden. Het is oen a.fgrondelijk gebeu

ren van het zijn. Verder maken we enkele op!~1erkingen bij de tc:!.~), 

.-----------------he~ __ \f.e_~.~ Y.!''ln_.d..e_E.e..QP.,9 de .Y.r.ij}~?:i:.~. , de ~t0_ie!. De tElal vlOrdt bij 

IIeidegger een r:1onoloog V8.n het zijn. Niet de mens - het zijnde 

dus - spreekt, BRRr de taal spreekt in hem. Dat hnngt samen met 

het fei t dat de nens \vezen-loos is voor IIeidegger. Hij ontwlllgt 

zijn 'toevnllig' (het valt hen toe) wezen van het zijn. Op geen 

enkele wijze ontsnapt de Dens Clan de (volgens Ileidegger zClchte) 

dwang van het zijn. Hij is derhalve ook nag slechts vrij voor zo

ver men 'acm het zijn oeantwoorden I nog vrij kan noemen. Wij noe

men zulke vrijheid een subtiele vorm VRn verknechting. nat 81les 

heeft zijn uitwerking op de ethiek. Voor Heidegger is deze onder

geschikt aan het zijn. In ieder gev81 bepaal t het zijn vJ8.t tel

kens moet ethisch worden genaemd. Kan men op zulke wijze een 

ethiek funderen? Van volledigheid kan bij de behandeling van de 

thema's geen spr8ke zijn. rlfaar we hopen aIleen een voldoende 

groot 'staal' genomen te hebben om doarheen deze verschillende 
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benaderingen het recht te mogen opeisen de gehele Heidegger te 

viseren (1). Telkens opnieuw zal dezelfde structuur aan het 

licht komen . het zijn wordt overschat als voldoende reden van 

de totale werkelijlrneid, he t zijnde wordt onderschat als een on

beduidend substra8t, als een lJodem zonder eigen inbreng. 

Het gaat om een positiebep81ing VAn het .1tJ'e t~!];. Zowel Hei

degger als de wetenschappen streven een _~~soluut weten na . Een 

absoluut weten wil de workelijy~eid restloos grijpen. In feite 

blijft het een weten van noodzakelijke mogelijTheidsvoorwaarden. 

Het gevolg van de poging de ro8liteit uit de noodzakelijke moge

lijkheidsvoorwaarden te verklaren is een reductie der werkelijkheid. 

Ze wordt herleid tot haar noodzakelijke mogelijkheidsvool~aarden. 

Ze wordt voorwerp van objectief weten. Dat betekent dat ze nog 

slechts als het gevolg der noodz8kelijke voorwaarden wordt aan-

(1) Zo bijvoorbeeld behandelen we niet het thema van de Jrunst 
en van he t dich:te.ll ' Da'.'lrove r spreekt Heidegger vee l en ui tvoerig . 
(V gl. in H (DeI' yrsL~..$.J!.e~ _Kuns:t!l~rke_s) en Illoz_~ .. D,icht.e,F , over 
Hilke , i n zijn H'olderlin-boek ~~rl}i].l,t.c_:r::u!:IE.e.~zy. .Jio)derlJ:!¥l Dich
.!,'l;U?-,g:, in zijn Ni e tzsche-boaken (vooral I) , in D~ie_Kun~.t E:ll~ der 
Raum , Erker-Verlag St . Gallen 1969 , in een "" e rkje ove r Bebel (He
bel der H8!lsfreund) en e lders . He t thema van de kunst is me 
dunkt minder onmiddellijk relevant. Een Rnder thema zou de dood 
en de sterfelijkheid kunnen zijn. Ook Heideggers verhouding tot 
god, goden, religie en theologie. Ylaar deze onderwerpen zijn voor 
ons minder ter zake. Een belangrijk deel van Heideggers werk zijn 
'~einsgeschiehtliche' interpretaties van denkers. Heidegger heeft 
belangstelling getoond voor bijne aIle grote filosofen en hun 
schriften indringend onderzocht. De voor-socratici, Plato, Aris
toteles, DescRrtes, Leibniz, I~nt, Hegel, Nietzsche om slechts 
deze te noemen die we rkelijk uitvoerig werden behandeld. Deze 
interpretRties onderzoeken zou zeker interessante gegevens ople
veren diG in vGrband kunnen gebracht worden met onze stellingname, 
maar d8n eerder me dunkt in eon afzonderlijke verwerking - de mate
rie zou werkelijk t e ui tgebreid worden. rCerloops wijzenfore toch 
even op He ideggers Kc:mt-interpretRtie. T\-ree andere thema' s behan
delen ive we1 maar zonder e r een speciaal hoofdstukje voor voorzien 
to hebben ~ Heideggers zienswijze op 'het wezen van de K~on~. ' en 
op het denken. Het is duide1ijk waarom : deze twee problemen zijn 
op elke- biadZ"ijde aanwezig. Onze thesis betreft precies de kijk 
op het grondprobleem en daarmee verbonden de verhouding VAn het 
denken (de theorie, de wetenschappen, het zijnsbegrijpen) tot het 
zijn e~ het zijnde. 
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Ya8rd. Het weten wordt zuivor theoretisch weten, beschomring, 

theorie. Reeds Aristoteles heeft het weten om·rille van het we

ten 81s ideaal gesteld. \veten om het weten slui t in dat men het 

meest weetbare opzoekt. Btj Aristoteles komt het er op aan God 

te kennen. God heeft een volm8akt weten van zichzelf9 zonder 

daarvoor uit zichzelf te moeten treden. In God v811en wetan en 

voorwerp van hot weten samen. Onophoudelijk moet de mens, vol

gens Aristoteles, naar dit goddelijk weten strev;m. Het komt erop 

aan 81s God te worden, zijn zelfgenoegzaam weten te veroveren. 

Het weten en het voorwerp van het weten vallen Selmen. He t weten 

moet zich in feite niet meor naar de realiteit richten. Het richt 

zich naar zichzelf, zoekt zijn eigan ontplooiing, ontvouwt zijn 

eigen principes. Het wordt zolfgenoegzaam goddelijk. Er ont

staat een grote tegenstelling tussen realiteit en weten, tussen 

de eisen van de werkelijkheid en cUe van het denken. Ook in de 

wetenschappen zit hot zoo De wetenschappen 'denken over' een on-
~ . . - .. --

bepa81de energi;: (een nak18nk van de 'energeia' vc:m Aristoteles 

trouwens) waarop het wetan tmmrkt. De energiebron wordt door 

het methodische weten bepaald. Het weten primeert. Op de methode 

komt het ElC1n. I-Iet ,,,eten val t op zj_chzelf terug. Op wat het meest 

weetb8ar is, namelijk het methodisohe! Realiteit is vlat de methode 

nog als werkelijkheid toelaat. Het weten wordt 'zelfzuchtig'. Het 

sluit zich in zichzelf op. Dnt is ook op de denker of Hetenschelps

mens (niet als individu maar ,Clls denkend ik of beschouvrend wezen) 

te betrekken. Deze beperkt zich tot zijn 'zelfbegrip', tot zijn 

'immanentie', tot de ontplooiing VC:1.ll wat in hem ligt - we moeten 

de 8angolegenheid niet tot Descartes beperken, die de realiteit op 

het ego cogito terugvoert. Hei:; andere (en de andere) komt niet 

meer echt aan bod. Het mooiste yoorbeeld van een absoluut stollen 

van het weten, is HegeL Hegel poneert hot weten als do enige reR-
0 " 

liteit. Uit het weten moot derhalve de werkelijkheid zijn Rf te 

leiden. Zonder dat er ook ma-ar enige roaliteit verloren gaat! 

Hegel k8n d8t echter maar vla,.armaken door de duali tei t em de asym

metrie van de gronden (noodaakelijke mogelijkheidsvoorwaarden en 

yoldoende redenen) over het hoofd to zien. J3ij Hegel wordt alles 
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herleid tot het gevolg van noodzakelijke mogelijlcheidsvoorwaar

den. Zo ook in de wetenschappen. Zo ook bij Heidegger. Er be

staat derhalve een geheim ve rbond tussen deze (on nog andere ) 

denkrichtingen. In aIle gevallen verdwijnt de realiteit der vol

doende gronden. 

Heidegger zou hevig protestercm tegen onze interpretatie, 

Hij wil immers toch doorgaan als de kampioen van hGt bek8mpen der 

'theorie'. En inderdaad op het eerste zicht is het zijnsbegrij

pen of het denken bij hem minder absoluut of totaal. Het is prG

cies op de eindighei0. van het zijn - door het feit dat de tijd in 

het zijn doordringt - dat Heidegger wil 1tlijzen. f.1aar deze eindig

heid heeft bij hem nie ts te maken met een zicb opdringen V8n he t 

zijnde. He t Zijn verschijnt telkens als ihetzelfde' maar op ein-

'l dige wijze. Het ver i 'ergt zich dus tegelijk steeds. AIle denkers 
I ~~-------

~ 

zeggen hetzelfde. Dat heeft niets te maken met het inzicht in het 

fei t dat het zijn - voorwerp van het denken - toch slechts noodza·

kelijke mogelijkheidsvoorwaarde is. Ook recente we t enschapsopvat

tingen denken op verwcmte l·Jijze 'metafysisch'. Ze brengen een be

paalde soart einclighoid binnen. Ze stellen het herleiden van de 

realiteit tot noodzakelijkc mogelijkheidsvoorwaarden en hun gevol

gen, als een opdrRcht en dus als eem ideaal, Ze zijn op weg n,18r 

he t einddoel. En misschien zelfs wanhopen ze er a~m of het eind

doel ooi t kan bereikt worden - het vlerkt als een regulatieve idee. 

Soortgelijke eindigheid vindt men bij Heidegger. Hot Zijn geeft 

zich nooit tenvolle, bij Heidogger zelfs niet eens onder he t teke:rt 

van een r egulatieve idee, maar het blijft noodzakelijke mogelijk

heidsvoorwaarde en niets anders, Of anders gezegd: de voldoende 

redenen komen nergens te voorschijn. 

En toch is de aandacht voor de voldoende redenen de pointe wm 

onze beschouwing. Wanneer mon tot het inzicht komt dat het objec

tieve weten (of het zijnsbegrijpen volgens Heidegger) slechts nood-

I zakelijke mogelijkheidsvoorwaarden opdiept .;n dus aangewezen blijft 

\ op de voldo~nde redenen, dan pas ontstaat Gen denken dat eindig en 
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'perspectivistisch' (ook in de zin dat het perspectieven opent) 

is. De noodzako1ijke mogelijldheidsvoorwaardon voranderen indrin

gend van karaktor en van functio. Ze houden op zioh op ziohzelf 

to botrehlcen in een tot mis1uhlcen gedoemdo poging om de roaliteit 

te verk18ren. Het weten heft zijn werkelijkheidsvreemd karakter 

op. Het wordt intens op de realitoit betrokken. Het zoekt er

naar zijn perspeotieven aEln de realiteit zelf tG ont1enen, Het 

wordt praktisch. Niet meer de zuivere oonstructie treedt op de 

voorgrond, maar het doel de reElli tei t d. i. de mens, de maatschap

pij ; onze Bc ,-ubol. VEln dienst tG zijn. Het woten ga8t een dienst

verhouding aan. Hot speurt naar altornatieven, naar mogelijkhe

den. Het opent wegen die voor de mens uiterst bel8ngrij~ kunnen 

worden. Het herstelt de juiste verhouding tU8sen doel en middel. 

Ook het theoretische, zuivoro weten heeft tot doel de mens 'ge1uk

kig'to maken. IVlaar het doet di t in een curieuze on u.i.. teindelijk 

fatale omkering VelD doel en middol. Het middel - het weten -

wordt ze lf dOGl. Het midde1 (het zijn Gn het zijnsdenken) vreet 

met haar en huid het doel (hc::t zijnde) op. Deze omkering moet 

word.::m omgekee rd. HGt denken moet zich richten naar de ware noden 

van de mens. Het menszijn moet niet worden uitgedElcht vElnuit het 

weten. Het weten moet zich vGeleer richten naar het'eenvoudige' 

.menszijn. M88.r deze laEltste problemen staan slGchts Ran de rand 

van'lonze ui teGnzetting. We wilden de 8lgemene tendens VEln onze 

verhandeling toch even toelichten om het de leze r gemakkclijker te 

maken de kritiek op Heideggor en op de wetenschap te volgen. Ook 

het oVGrwGgend historisch aspect van deze paragraaf vervulde die 

funotie. Verder komen de problemen van de verhouding (objectief) 

weten-reClli tei t gezien vanui t het stRndpun·t van het weten zelf 

slechts in notEl ' s en verwijzingen naar literatuur aan bod (zie 

Rombc1Oh, Lovinas 0 • a. ) , 

Onze studie betrekt het gehe1e oeuvre VEln Heidegger - dus zo

weI de zogenaElmd vroege Heidegger 81s de teksten van nEl de Fehre -, 

in het geding. Toch is het zo dat hoofdz~kelijk de tweede Heideg

ger RRn het woord komt. We zijn er immers vcm overtuigd dRt wRt 
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in de eerste Heidegge r soms nog pas latent RRnwezig is! in de late

re Heidegger in al zijn 'glans' wordt ontplooid. V~~r ons zijn de 

vroege en de late Heidegger ~zelfde. Hun grondperspectief ver-

schilt niet. De Heidegger van SZ kent aIleen meer aanzelingen, on-

zekerheden. Op enkele plaatsen zullen we dat acmtonen. Vermoede-· 

lijk ware het mogelijk om systematisch in Heideggers vroege worken 

deze punten te gaan opzoeken die wijzen op een spanning tuss8n het 

zijn als een fundament in de oeperkende zin van een noodzakelijke 

mogelijkheidsvoorwaarde en he t zijn Rls een grond die het zijnde 

totaal fundeert. He hebben deze taak niet ondernomen omd2t de ex

pliciterende W~e_~~rholu~ die Heidegger van zijn eigen work onder

neemt toch in de richting gaC'lt die wij hebben beklemtoond - en zon

der daarom zijn vroege werk te moe ten verloochenen, integendeel. 

In het .,,!orwo.~.i bij .\tL.}-,_A~.~h_<l.~C!-son., .':l',r~r_o~~g~ . _]?J1"8.n.<?rp._e..n.9...~0_gy~t~ 

.!h_~'L!B'h.!. schrijft Heidegger (bIz. XVII): "Das Denken der Kehre ist 

eine Wendung in meinem Denken. Abe r diese Wendung erfolgt nicht 

auf grund einer 1inderung des Standpunktes oder gar der Preisgabe 

der }lragestellung in "Sein und Zei t". Das denken der Kehre ergibt 

sich daraus, dass ich boi der zu denkenden Sache "Sein und Zeit" 

geblieben bin, d.h. nach der Hinsicht gefragt habe~ die schon in 

"Sein und Zeit" (S.39) uAter dem Titel nZeit und Seitli angezeigt 

Duintjer - die Heidegger doorgacms zeer genegen is - schrijft: 

"Een vruchtbare kritiek inzake Heidegger zou in concreto moeten 

Ranwijzen welke •.• fenomenen •.• over het hoofd zijn gezien en dan 

met name zulke fenomenen, die zouden moe ten leiden tot een andere 

interpre tatie ... (D 225). We hebben goede hoop aan Duintjors cri

terium to voldoen. Want wat Heidegger over het hoofd ziet is niets 

minders dan het zijnde zelf, het zijnde zonder meer. He t zijnde 

verdwijnt. 
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EERSTE DEEL DE WETENSCHAPPEN 

A. HEIDEGGERS \<JETEJimCHAPSOPVATTIHG 

In het gehole volgende dee l gaan we louter besehrijvend t e 

werk. We leggen ons oor te luisteren a8n wat Heidegger ons te zeg-

gen heeft (1). Ten hoogste laten we hier of daar een korte kriti

sehe bedenking horen, of stollen we een bescheiden vraag. We wil

len Heideggers kijk op de wetenschappen leren kennen. Techniek en 

wetensehappen horen nauw s8men, dat weet iedereen. lYbar op "Telke 

wijze? V~~r Heidegger gaan de wetensehappen ehronologisch aan de 

moderne machines vooraf. Haar in .~~:Q is het omgekeerd : het tech·· 

nisehe bestel beheerst impliciet reeds hot n8tuurwetenschappelijk 

wereldontwerp. De wetenschappen staan reeds altijd in dienst van 

-~--- - - . - .- - - . wetenschaps-· 
(1) Er zijn haast geen studies versehenen die Heideggers/opv8t

tingen als voonrerp VRn onderzoek nemen. /J sseling v8rmeldt er geen 
in zijn overzichten vEIn de HeideggerliterRtuur van 1955 tot heden. 
Ook de studies die Heideggors totale visie willen weergeven beschou 
wen de wetenschap slechts in het kader van de techniek en nooit op 
zichzelf en voor zichzelf - "rat we preeies pogen te doen. Over de 
techniek bestaan meer bronnen. IVlaa.r h.i.er beperkt men zich ofwel tot 

, een loutere waorgave van z:~jn denken, of weI tot een al te kri tiek-
laos navolgen van de 'grote meester'. Zo bijvoorbeeld R. Bakker • 
. !:.Ieidegger en 9:..e_t~~iek;, Wijsgerig Perspectief, 1962-63"liTz-;-294-
30b,.-! . ~~a10ier, Les. _ec :"' iJ~ ... ""poli t.i.~s d_~cutin .I!.~id..egge:r: , .!!..:.. 
BerE.hs, Het z'lkc.1.~ jk ~r~~;:t 0J.: :L.n B.eideg~e.r~ vraflg ~~8:E. de t~_ch_I]J.3l1~· 
Veel persoonlij kt:r en creatiever i s R. Boehm Ponsee et Technique. 
N~tes prelim~~'lair~ou.£.. ~~.Cl..~EA'?.:r:_ ... i~1!:,?panU~ ~·ro~)ema't:!:.<L-q4:? -
hei.deggerienn::. . 
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de techniek. !lAber die mathematische N8turVlissenschaft ist doch urn 

fast zwei Jahrhunderte vor der modernen Technik entstanden. Wie 

soll sie da schon von der modernen Technik in deren Dienst gestellt 

sein? Die Tatsachen sprechen fur das Gegenteil. Die moderne Tech

nik karn doch erst in Gang, als sie sich auf die exakte Naturwissen

schaft stlitzen konnte. Historisch gorechnet, bleibt dies richtig. 

Geschichtlich gedacht, trifft os nicht das WC1hre (VA 29). Histo

riscb, dat "Til voor Heideggor zeggen, fei telijk-chronologisch gaat 

de opwerping die Heidegger zichzolf stelt, op. Maar ~~2hi~h~]icE.5 

d.i. 'seinsgeschichtlich', overeenkomstig het gebeuren van de zijns

geschiedenis, we kunnen zeggen 'wezonlijk', gaat de zaak niet op : 

I! in zich is de vlOtenschap t echnisch. Heidegger zegt het nogmaaJs zo 

"Man s;:Jgt, die moclerne Technik sei cine unvergleichb8r andere ge€,on

tiber aller frUheren, weil sie emf dor neuzei tlichen N8turwissenschaft 

beruhe. I.zwischen hat man cleutlichor erkannt, d8SS auch das Umgekehr

te gilt: die neuzeitliche Physik ist als experimentelle auf t echnische 

Appc1Taturen und auf den Fortschri tt des Apparatenbaue s angewiesen. 

Die Feststellung dieses Wechselverh8ltnisses zwischen Technik und 

Physik ist richtig. Aber sie bleibt eine bloss historische Feststel

lung von Tats8chen und sagt nichts von dem, worin dieses Wechsolver

hEiltnis griindet. Die entscheidende Fra,ge bleibt doch : welchen We

sens ist die moderne Technik, dClss sie darauf verfallen h1nn, die 

exakto Wiesensch8ft zu verltronden (VA 22)." 

D8t de techniek de n8tuurwetensch8p gebruikt is voor Heidegger 

duidelijk. Dat kc-m men ook lezen in : flZU dem wesentlichen Erschei

nungen der Neuzei t gehort ihre vlissensch8ft. Eine dem R8nge DCwh 

gleichwichtige Erscheinung ist die ]vI8schinentechnik. i'1clD darf sie 

jedoch nicht als blosse Anwendung der neuzeitlichen m8them8tischen 

]\fRturwissenschRft auf die Pra:ds missdeuten. Die Maschinentechnik 

ist selbst eine eigenstandige Verwandlung der Praxis demrt1 d8SS 

diese erst die Vcrwendung der mathematischen NatUrltlissenschaft for

dert. Die i'laschinentechnik bleibt der bis jetzt sichtbarste Aus-

18ufer des vJesens der neuzei tlichen Technik, das mit dem Woson dcr 

neuzei tlichen JVIetaphysik ident.i.sch ist (H 6~) '.' . Voor Heidegger is 
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het zo dat : "Die neuzei tliehe Wissenschaft griindet im \-Iesen der 

Technik (vJhI) 155), en "Der Grundzug dieser Wissenschaftlichkei t 

aber ist ihr kybemetisaher, doh. technischer Charakter (Z~r Sache 

A~.s_"p_~_~e_~~ 64). (1) Het wezen van de teehniek is voor Heidegger het 

Ge-i?j;~ll, de uitbuiting van de nO-tuur door de tegen het zijn in op

stand gekomen mens. De mens eigent zich aldus aIle macht toe . Het 

Ge-stell is de tijd V8n het machtsgebruik en machtsmisbruik9 zo vindt 

Heidegger. Het wezenlijke~ namelijk het zijn, wordt niet meer be

dacbt en geeerbiedigd. Op di t tbema wensen ,ve bier evenwel niet in 

te ga8,n. Alleen merken we op dat het misscllien weI waar is d2t de 

natuurwetenschap op de een of andere wijze op de techniek steunt, 

zelfs in een zuiver chronologische volgorde (tegen Hoidegger in ,,;2t 

dit laatste betreft). Marx heeft er op gewezen hoe de manufC:1Cturen 

een be18.ngrijke rol hebben ge speeld in het tot stand komen van de 

'wetenschappelijke m8cbines' 0 De manufactuur was reeds een mense

lijke machine, een soort lopende band v66r het ecbte voorkon1eTl V2''l 

deze laatste, een machine-acbtige organisEttie van bE:t werk, 1tTa I:; pelS 

de ui tvinding en de toep8 ssing van moderne m8cbines op wetenseh8p g ::! .. 

steund heeft mogelijk gemaakt 0 W8t we eahter in geen govnl 81s d',:in · 

I gend inzicht uit Heideggers beschouwingen moeten ovememen is de 

identificatie die hij maakt tussen techniek en zuivere, opstandige 

macht. Deze identificEttie veronderstelt de overn8me van zijn gehele 

zijnsvisie o 

vie willen Heideggers wetenschFlpsopvatting begrijpen. Jl1a ,u 

even wensten we er attent op te maken dat Heidegger de wetensehap in 

een ruim kader onderbrengt - in de eerste plaRts in de ruimto van 

het Ge-stell. We willen hier in het vervolt; van afzien en de weten-

schap in een zekere zin op zichzelf beschouweno 

(1) Slechts schijnbaar in strijd met 81 deze uitlatingen is ; 
Die neuzei tliche physikalisehe Theorie der N8.tur is"" die \vegberei te .. 
rin nicht erst der Technik, sondem des \rlesens der :node men Tech:1ik 
(VA 29)". Het is hier de bedoeling te zeggen dnt de fysica de 
'zichtbare' techniek vQorbereidt, maar in de diepte in feite reeds 
een resultaat van een technische geest was, een geest waarvan het 
wezen nu aan het licht begint te komen. 



I 

- 16 -

We beroepen ons daarvoor op de uitgebreide beschouwingen over de 

natuurwetenschappen die to vinden zijn in Ilie F~e nac~_dem,Iling 

(bIz. 49 tot 83). We gaan deze tekst dadelijk op de voet volgen. 

Ilie Zeit des V!.~ tb:i].d~, ui t H?.l.~.~e~, is een tweede belc\l1grijke 

tekst. Hij loopt verregaand p8rallel met de voorgacmde. We venrij-

zen er af en toe naar. Vervolgens is er ,~{iss~,n.§.ch~f.!.<:'-!J.£._~e.§.~_:tEl~ 

ui t VA. We m8ken da2renboven redm gebruik VEln de oven'll in het werk 

van Heidegger verspreide opmerkingen over het fenomeen wetenschap. 

§ 1. ,pe modame n~tuuI'\vetensch('l p teg-enover de Elntieke en 

middelee~e __ wet_~~1:s..c.h.a'p, . 

Ile wetenscbap is essentieel betrokken bij het tot stand komen van 

de mode me tijd. Ileze kenmerkt zich 'lIs een diep inwerkende gewijzig

de verhouding tot de realiteit in vergelijking met de middeleeuwen en 

de oudheid. Ilo verandering in de wetenschap zax. zich daarom voltrekken 

op basis van een lJezinning over de grondbegrippen en grondprincipes 

die onze totale bouding ten overstac\l1 V8.n de dingen bepalen. Natuur

lijk wordt een wijziging in de \vetenschap door de wetenschap zelf vol-

I trokken. IV[a.ar daarbij steunt zij zolf op beginselon : 1. op een 8.r-

I 
beidshouding, d.i. op de wil om het zijnde to beheersen en te gebrui-

ken, 2. op de metafysica, d.L op het ontwerp van het zijn, dat het 

zijnde 'constitueert'. Beide zijn \vederzijds op elkElRr betrokken en 

vinden elkaar in oen 'Grundzug der Haltung und des Ilaseins' (FndIl 50). 

Heidegger gebruikt hier het woord imetafysica' nog Rls een positief 

te wRarderen term, zoals in bijvoorbeeld '.Wjls ist IVIeta,:e,hysik' (1). 

LRter wordt de term een ui tdrukking VRn de Seinsverges.senhe~ t .:.. Over

eenkomstig Heideggers woordgebruik in FndIl nemen we het woord over. 

Ile lezer zal gemakkelijk kunnen uitmaken welke de betenis ervan is. 

(1) Zie by. ook Poggeler, bl~. 190 
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De wetenschap is slechts een 'sector' van de totale houding van 

'de mens ten overstaan van de realiteit. Maar toch vat Heidegger in 

de wetenschappelijke houding de totale metafysische achtergrond van 

I de mademe tijd. De wetenschappen steunen op de metafysica en be

zitten dus zelf metafysische relevantie. Om met de latere Heidegger 

te spreken : de modeme tijden zijn een Ge~chick des Seins. De we

tenschappen bevinden zich 'binnen' een ontologisch bestek. Ze zijn 

gebaseerd op het Seinsgescll~ck der objectiteit-subjectiteit (termen 

die Heidegger zelf heeft gesmeed - zie bijvoorbeeld Zur Se~~j:r~ -

om de verwarring stichtende subjectiviteit en objectiviteit niet te 

moeten gebruiken). "De primair-ontologische achtergrond der klas

sieke fysica reikt verder dan deze fysica alleen en ligt in het uit

gangs punt om elk verschijnsel terstond op te vatten als een object, 

d.w.z. als iets gegevens wat in zijn elementaire hoedanigheden be

paald wordt vanuit de vaoropgestelde axiomatische d~~orme1! van een 

objectiverend subject (Duintjer 353)". Als we het ruimere kader, de 

lichtruimte, waarbinnen de wetenschappen zich reeds afspelen mede in 

het oog houden, kunnen.we Heideggers denken over het zijnde-zijn be

grijpen. 

Heidegger wijst de simplistische maar volgens ~em gEmgbare op

vatting van de hand Rls zou het verschil tussen de middeleemlSe en de 
",'" ~ l ;. ~ (",L-

modeme wetenschap in het feit liggen dat de ene VRn de feiten ver-
t(· \." t'( 

trekt en dat de andere VRn ale-emene, speculA.tieve uitspraken en be-

grippen uitgaat. Hij betwist het onderscheid we1 niet helemaal, 

maar de tegenstel1ing zit toch ni0t hier. Ook de midde1eeuwse en 

antieke wetenschap observeerden, niet aIleen de mademe. Ook de mo

deme wetenschap werkt met a1gemene begrippen. De tegenste11ing is 

niet : hie Begriffe und Lehrsatze und hie Tatsachen. Zowel in de 

antieke als in de mademe wetenschap gaat het om de twee. Wat be

slist, is de manier waarop de feiten worden begrepen en waarop de 

begrippen worden ingevoerd (FndD 51). 

16e 

De grootheid en de superioriteit van de natuurwetenschap der 

en 17e eeuw, zegt Heidegger,steken in het feit dat a1 de natuur- :J 
r"'srL" u~W 
t . GE N r 
1-- :,......--'. 
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kuU.digen filosofen WRren. D(,l8.rmee bedoel t hij dat ze wisten dat 

er geen zuivere feiten bestRRn, maar dat een feit afhankelijk is, 

en slechts bestR8t in het licht van de grondbegrippen der theorie 

en met de draagwijdte die de grondbegrippen zelf bezitten. Hei

degger contrasteert ze met het positivisme van zijn tijd. Dit 

denkt dat de begrippen slechts hulpmiddelen zijn, dat het op het 

verzamelen van steeds ma8r meer feiten Rankomt. Voor de filosofie 

zouden begrippen belangrijk zijn, niet voor de wetenschap. En toch 

is het zo, schrijft Heidegger, dat oak heden waar de echte creRtieve 

arbeid wordt geleverd, met begrippen wordt omgesprongen. Daar is 

men filosoof, Men doorbreekt oude kRders, men stelt nieuwe vragen. 

De grote mannen van de atoomfysica 9 Niels Bohr, Heisenberg, zijn 

scheppende geesten die een relatief nieuw 'ontwerp' van de natuur

kundige werkelijkheid hebben tot stand gebracht. Hier is het niet 

anders dan in de 16e en 17e eeuw. Het komt er nog steeds op 88n 

nieu,,,,e problemen t e scheppen en de werkelijkheid problematisch te 

blijven vinden. De wetenschap is 'filosofisch' als creatief ontwerp. 

Dat komt niet in strijd met wat Heidegger ook zegt : de vletenschap 

denkt niet. Wat Heidegger daarmee bedoelt, veronderstelt zijn ge

hele denken. Het is hier niet de plaats om er op in te haken. 

Heidegger zegt dat de wetenschRppen ontstaan zijn uit het denken. 

"Die Wissenschaften kommen aus der Philosophie (WhD 52)". (vgl. ook 

WhD 90). "De wetenschappen zouden .•. nooit bestaan hebben, wanneer 

de filosofie er niet eerner was geweest en hun veer was gegClan (Wat 

is dat - filosofie 20)". "Dass der 'Mann von der Btrasse' meint, 

einen 'Dieselmotor' gabe es, weil Diesel ihn erfunden habe, ist in 

der Ordnung. Nicht jedermann braucht zu wissen, dass dieses ganze 

Erfindungsv16sen keinen einzigen Schri tt h.M.tte tun konnen, wenn nicht 

die Philo sophie in dero geschichtlichen Augenblick, da sie den Bezirk 

ihres Unwesens betrat Cop de betekenis van deze zinsnede kunnen we 

hie:r- niet ingafm), die Ka.tegorien dieser NRtur gedacht und so erst 

den Bezirk fur das Suchen und Versuchen der Erfinder geoffnet hatte 

CN II 76)". Dat betekent dat oorspronkelijk de wetenschap is voort

gekomen uit het Griekse denken. Heidegger gaat zo ver te beweren 

dat zonder Aristoteles' -Fysica van een moderne fysica geen sprake 
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had kunnen Zl.Jn. "Dhne die 'Physik' des Aristoteles gabe es keinen 

Galilei (SvG 111)". "Gleiehwohl grUndet das Wesen der modemen Wis

senschaft, die als europaische inzwisehen planetarisch geworden 

ist, im Denken der Griechen, das seit Plat on Philosophie heisst 

(VA 47)". De wetenschappen zijn een filosofiseh ontwerp, maar eens 

ontworpen, sta~m ze op eigen benen. Ze blijven filosofisch als 

project, maar ze bekommeren zich niet langer om het denken. "Die 

Wissensehaften kommen aus der Philosophie her, indem sie diese ver

lassen mUssen. Die so Entsprungenen konnen nie mehr, von sieh aus 

als Wissenschaften, den Sprung zUrUck springen in ihren Ursprung 

CWhD 52)". Het is een constante ged8chte VRn Heidegger, getuige de 

tekst uit het late Zur Sache des Denkens : "Indes reden die Wissen

schaften ..• immer noch yom Sein des Seienden. Sie sagen es nur 

nicht. Sie konnen zwar die Herkunft RUS der Philosophie verleug

nen, sie jedoch nie abstossen. Denn immer spricht in der Wissen

schaftlichkei t der \vissensch8ften die Urkunde ihrer Geburt aus der 

Philosophie (65)". 

De modeme wetenschRp komt uit het denken. Zij kan niet af

doende worden getypeerd als feitenwetenschap. Deze kritiek van 

Heidegger is zeker op heden voor een groot deel een slag in het wa

ter. Het positivisme van Mill bijvoorbee ld, de eerste stadia van 

het Logisch Empirisme, zijn zo goed als door iedereen verlaten. 

Wetenschapsmethodologische opvattingen, zoals die van Camap, Nagel, 

De Groot, Popper, Albert, Hempel, Feyerabend en anderen erkennen 

het goed recht van een theorie die de feiten overschrijdt, in feite 

aan de dingen voorafgaat en ze in zekere zin eerst 'produceert'. 

Hier is overal een al of niet erkend transcendentaal (1) element in 

de wetenschappelijke opbouw a~mwezig. De theorie is een ontwerp 

van de mens, een tota-le visie op de realiteit die de feiten hun 

kleur geeft, ze PRS tot feiten promoveert. We zullen ons moeten af

vragen wat het verschil is tussen Heidegger en de genoemde ",eten

schapsmethodologen. Dndanks aIle vermeende afstEmd zou de gelijke

nis weI eens,d.iepgaander kunnen zijn dan men op het eerste gezicht 

vermoedt. In een nadel? te bepalen zin veraq,soluteren beiden het 
........ ;............... ...,--- -----
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----_.-_. --.. - ._-
(1) 'vIe willen deze verk18ring WRt plmlsibeler maken door op 

~en RantRl punten wat in te gRan. Zo heeft voor ons het woord 
'tretnscendentaal' niets te metken met subjectief-willekeurig. Kant 
gebruikt de term 'tretnscendentale subjectiviteit' slechts een en-

I kele keer. Hij is zo weinig subjectief dat Heidegger hlce bocken 
! heeft volgeschrevcn ( I~pt und da~ Problem ~er Meta]hzsilc en TIie I FrEIse nach dem TIiBg) waarmee hij aantoont dat K.'m t eigenlijk onto·

logisch, of fundamentaalontologisch denkt, MRar de term mag ook 
niet metRfysisch worden opgev~t, Transcendent81e kennis is geen 
kennis die de concrete re81i tei t overstijgt nRRr een rijk van boven-·· 
zinnelijke wezew1eden of dergelijke. Het transcendentRle heeft te 
maken met de voorw8Jlrden waardoor kermis van de concrete r eRli tei t 
kan tot stand komen. Het gnat om de voorwRarden va n de mogelijhl1eid 
van etlles wat vlij kennen. TIeze voorwc18rden maken een soort 'mentale 
ruimte' uit waardoor we PRS de feiten kunnen benaderen, Ze zij 2-

priori. Maar dat betekent opnieuw niet 'boven 811e concrete reali
tei t verheven'. Ze zijn or immers voor, om'rille vcm, de dingen, 
Bet tretnscendentale mag men ook niet verwarren met het tretnscenc; on
teo Tretnscendentaal zijn de gezochte ontologische kenmerken V8n het 
zijnde, 8priorische kenstructuren? logische structuren of eideti.schc 
wezensvormen. ~t transc Emdentetle is niet onkenbaar, m88r het be-

. ~reft de kennis van he t 'zijn ' , niet vetn het I zi jnde ' . nen lmn dan 
beginnen begr.i.jpen dat de \ve t e nschClppen een transcendenta[ll, d. i. 
theorie-ontwe rpend of men mC1g misschien ook zeggen 'logisch' elc~ 
ment bevatten. 1I1en kan het tretnscendentale element da8rom gcm8lc .. "l<:8-
lijk aRnwijzen in om het even welke methodologische ophe ldering. He 
denken aan de fameuze recente Duitse Positivismusstreit. TIe contro
verse tussen Habermets en Albort (ove r Popper) betreft voor een nie t 
onbelangrijk deel de StRtUS VEm het transcondentale, Hilbermas toont 
88n dat Popper trctnscendentaRl zou moeten denken, ~ls hij konselC\,rent 

. wilde zijn. Popper mmvaard t ten onrechte het bestacm van fei ten 
die onRfhRnkelijk van de theorie zouden gegeven zijn, ])e theorie 
'produceert' de fei ten. roTen kRl1 zich derhalve nooi t op de fei t en 
beroepen om de waRrheid VRn de hypothese te staven, r1Rar \ve lopen 
vooruit, we wijzen hier op de ontoereikendheid v~n de v orificRtie 
of falsificatie, wat we verderop gaan behandelen. Ook VRn Peursen 
wijst op het transcendentale element in elke theorie, indo ~M-: 
schappelijke werkelijkheidsconstructie zowel als in de filosofie. 
Hij wijst er op dat oen fenomenologische (en dus veel explicieter 
transcendentale) filosofie en een meer Rnalytisohe richting niet zo 
scherp tegenover elka8r hoeven te staan. Hij vijlt veel van de vor
meend scherpe kant en van de confrontatie weg. Zo noeJ;l1 t hi ' Husserls 
.!!Rnsoendel2.!:l,le werkwij.z.e 10 isgh ,-2£.. speurt nRar loO':i.s..chiL.X~gels die 
aRn de on:Cmoeting van de d Lngen voorRf gR,m. Moar in h...§.:Lnep.os..i.:ti.-
~ -

y isme sp e1::!i " de !1, e n nar s truc turen een identieke __ rol . TIe taal 
wora:t met oescFiouwd Rls ten gegeven onder Rnde:~e, ze wordt geanaly
seerd naar haar logische /p::8...Il!!!larJ _ die de zin van Rl onze ui tspraken 
over de fei ten bepaRl t. :!.;e geeft richting, ze is in zekere zin nor
matief. Ze heeft eveneen·3 te maken met de quaestio iuris tegenove r 
de quaestio facti, met de veri tes de rc:dson tegenover de veri tes de 
fait. (Zie by. Duintjer, hfst. 1 en VRn Peursen, Fenomenologie en 
anRlytische filosofie, e~rste en laatste hoofdst~ vooral). 



- 21 -

'transcendentale ' aspect VRn de theorie. De feiten worden uitge

hold, de gebeurtenissen ontmanteld tot ze zuivere spiegeling van 

de theorie worden. Feiten worden onbelangrijk. Maar we lopen op 

onze ged8chtegang vooruit. Wat we hier beweren moeten we precies 

in het volgende aantonen. 

Het onderscheid tussen oude en nieuwe wetenschap, zegt Hei

degger, zit in ieder geval niet in het feit dat deze of gene al of 

niet een feitenwetenschap is. Het bestaat er ook niet in dat de 

nieuwe fysica experimenteel is en haar kennis experimenteel be

wijst. Experimenten hebben altijd bestaan. ])e pmktische omgang 

met werktuigen en dingen heeft er altijd gebruik VAn gemaakt. Ex~ 

perimenteren is immers door een bepaalde schikking VAn de dingen en 

de gebeurtenissen inform2tie pogen t o bekomen over de gang van za

ken. Roger Bacon is derhalve geen voorloper van G8.lilei (H 75). 

Ook de primitieven kennen het experiment. Belangrijk is niet de 

'priifende Beobachtung', veeleer de wijze der begrippelijke bepaling 

van de feiten en de wijze van hanteren der begrippen waarmee de reR

liteit bij voorbaRt wordt RangepAkt (vergelijk oak H 74). 

Ook als men de modeme fysica rekeneI].£ en .fQe.t,~n9- noemt, treft 

men niet het verschil met de voorafgacmde wetenschap. Niemand ont-

kent dat de wetenschap rekent en meet. Oak de antieke wetenschap 

doet dat. Opnieuw is het belEmgrijk te weten in welke zin de me

tingen worden gebruikt, welke hun draagwijdte is, enz ... 

Samenvattend : De uitspr9ken dat de modeme wetenschap een fei

tenwetenschap is, dat ze experimenteel is, dnt ze rekent en meet, 

J treffen geenszins de essentie van het verschijnsel. Wa8rin bestaat 

dan het wezen van de wetenschap? Heidegger duidt het aan als hij 

spreekt over de arbeidsv~rhouding tot de dingen, en over het metafy-

J sische ontwerp der werkelijkheid. Wat is nieuw Ran deze beide hou

dingen? Hij zegt : de modeme wetenschap is m~t)'lem.'ltisch (verge

lijk oak H 71-72). Kant heeft goed gezien. Hij schrijft (geci

teerd bij Heidegger FndD 52) : Ik beweer dRt in elke bijzondere 
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)1 natuurleer slechts zoveel eiKe .. n ___ l_.~_·.lke wetenschap kcm worden gevon-

t\ den, Als er mathematica in is a~n te treffen (Voorwoord bij "Me~.§.
:pp'ysisch.e __ -llA.~~..B:~d..~_.de.:r.:. _~[,!UTI.'!..~§..[;..e.!1.l?-ch~£.t). Mtwr wat betekent 

~'J.~he~iscE.? Weten we dat zo goed? Moeten we d8.arvoor gaan kij

ken naar de vliskunde? Heidegger antwoord t beslist : neen. De 

wiskunde is zelf slechts een speciRle uitwerking van het mathemn

tische, ze is niet zonder meer de mathematische dimensie. Dat kan 

ons verwonderen. Misschien al minder, als we bij de Grieken gaan 

kijken WAt daar 'mathem8tisch' betekende. 

§ 2. De m~ihe~8.tische dimensie. 

'MRthemAtisch' komt wm het Griekse ta mathemata en betekent ----------
Manthanein is le-. __ ... --_.--

ren, ,l!lil!.~~sis betekent l~ (zowel in de zin van leren als in de 

zin van het geleerde). k,er en leren zijn hier zeer breed geno

men, niet in de zin van geleerd zijn of doen, V8.n school lopen of 

van schools doen. 

Tegenover welke andere 'dingen' plaatsen de Grieken dit leren ? 

Door het mathematische wm andere gebieden te onderscheiden, kunnen 

we het beter begrijpen. 

De Grieken houden uitklkaar : 

1. ,tn !.~_sika : de dingen voor zover ze van zichzelf ui t open

bloeien en te voorschijn treden. 

2. te:!. ,EC?io~el'!0: de dingen voor zover ze door ons zijn verv8.nr-

digd. ; 'L,/kA:~ kvk(~ 
3. tn c1!rem_<i~.~ de dingen voor zover ze worden gebruikt en 

dus tar beschikking staan. Deze dingen kunnen zowel fysisch 

als artificieel zijn (1 en 2). 

4. tn pr:~ata : de dingen voor zover we er in het algemeen mee 

te m~ken hebben. We kunnen ze bewerken s gebruiken, omvor-
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men of aIleen maar bcschouwen en doorvorsen. 

De pragmate't. zijn op do P.:r::il.~:;J..::."h.s. betrokken. Deze moet zeer 

ruim worden genomen. Ze is niet slechts het prnktische 

gebruik, ook niet Rlleen de zedelijke d2::ld. De pr,,-ksi.i?. slui t 

de poiesis j..!l' 

5. ta mathema ta in welk opzicht worden de dingen hier benel-

derd? Delt is nu de passende vrPcRg. :; le.i/J,~:1L 

Bij het mathematische, denken we natuurlijk cp de eerste 

pl<l.ats nim gct::lllen. De mathem8.tische dimensie en de getC-1llen ho-· 

ren naUlv Selmen. MacH Hoidegger stelt zich de vraag (FndD 54): ho

ren getallen en het mathemptische Selmen omd8t het mPcthem8tischo ge

bied i e ts t e m<1ken heeft met het getal of omdat het getal iets te 

zien heeft met het mathemRtische? Het l? .. atste is vmar. We moeten 

ons daRrom <'lfvrC1gen vlaarom de gc tClllen zo overwegend met het mCl the

mntische zelf worden 'geassocieerd'. Heideggor ontWeHt de knoop 

door nnder in te gaan op de bcgrippcn 'loren' en 'lee rb<1C'1r ' . 

Het m8thematische is het leerbare. De dingen \Vorden geviseerd 

voor zover ze leerba8r zijn. Leren is een wijze VFID op-nePlon en 

zich toeeigenen. Hot is een soort nemen. Maar nemen is ruimer dan 

lerend-opnemen. Nemen is, zeer 8lgemeen, op de een of ,mdere manier 

bezit nemen V[ln een ding, en er over be schikken. Welk soort nemen 

is het lerend-nemen, het m8thematisch-nemen? We nemen de dingen 

vaar zover we ze leren. Toch is het mathem8tisch leren niet zo iets 

als het leren gebruiken van een ding, VEln een vlClpen bijvoorbeeld. 

We leren hier in feite niet het ding zelf, weI zijn gebruik. Het . , 
l e ren is hier een nemen en toeeigenen wa2rbij het gebruik wordt 

toegeeigend. Dat gebeurt door het gebruiken zelf. Het is ,gefening. 

I MaClr deze la8tste is slechts een manier van leren. Niet elk leren -n is oefenen. Het mafuema ~scnleren i s Rnaei-s ~ vhwrom is het leren 

I 
een nemen en wat vlOrdt aan de dingen genomen en hoe wordt het geno-- ~ .-
men (FndD 55)'? 

Oefenen is een soort leren. We leren d.i. nemen in ons bezity 
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de manier vnn omgaan met bijvoorbeeld het w8pen. We stellen ons in 

op datgene wat het wapen van ons verlangt. Bij het oefenen leren 

we heel WRt ~ laden, richten, uit elka8r nemen enz ... Da2rbij le

ren we tegelijk ~ en eerst in feite 1) het ding zelf kennen. Het le

ren is Al tijd ook een .ler~~e]l!l_e.~. Bij het leren zijn er richtin

gen : leren gebruiken, leren kennen. Het leren kennen heeft op 

zijn beurt verschillende trElppen. We leren het afzonderlijke go'-

weer kennen, we loren het model waartoG het behoort kennen, we le

ren kennen wat een geweer in het Rlgemeen is. Bij het oefenen 

blijft het leren lcennen natuurlijk binnen een bepaalde grens. Het 

oefenen is immers op de eerstG plaClts een IGren V8n het gebruik. 

Het ding komt in het algemeen slechts zo nt1iH voren dC\t het voor de 

schutter mogelijk wordt goed te schieten. Aan het ding zelf is nag 

voel meer te leren : de wetten van de bE1l1istiek, van de mechanica, 

i enz .,. wat een wRpen is, \V'8. t di t bep8.Clld ge bruilcscling is ... :f.12ar 

i dat RIles hoeven we bij het gebruik V8n het ding niet te "leten. 

Toch hoort het bij het voorwerp. Als iemcmd een ding wenst te ma

ken, moet hij bij voorbaRt tach wGten hoe bet met het ding stRat, 

"welche .Bewnndtnis es uberhcmpt m.it dem Ding hat (FndD 55)". Er is 

derhalve nog een oorspronkelijker vloten, een leren kennen dat vc-m 

I te voren moet gel~jn om zulke m~ellen van wapons enz .. . to 

~roduceren)en te gebruiken. Het moet ap voorhcmd ter kennis geno-

men zijn, het moet geleerd en 8cmleerbaElr zijn. liDi t loren kennen 

is de drRgende grond vaor het makon v[m het ding, en het gemaRkte 
- --- ----------.-.. _-----_ .. _- -----~--- ----- _ ... ---.-- -_._--- -------------- - --._ .. -

~i.ng is opni euw eerst de mogelijk makende grond voor de oefening en 

voor het gebru~. Wnt we bij het oefenen loren, is slechts ecn be

perkte sector v::m W8t mm het ding leerb8.8.r is. Het oorspronkelijke 

leren is d8.t soort nemen wRarbij we dRt vmt een ding uberh;:1Upt is, 

ter kennis nemen, WCl-C dus een wapen is, wat een gebruiksding is. 

, Ma2.r dC'it weten we toch eigenlijk reeds (FndD 55-56)". Als we een 

geweer gebruiken leren we toch niet pas drm W8.t een W8pen is, dat 

weten we reeds op voorhcmd, Anders zouden we het niet kunnen gebrui·-
----------------------------ken. We zouden niet weten wat e:rmee nanvrmgen, ja~ het niet eens 

nls geWGer opmerken. DoordClt we op voorhEmd vleten "l-18t eGn ,.;apen is, 

wordt het voorgelegde pas zichtbaar (FdndD 56). ----...-----.--.-. Natuurlijlc is onze 



• l 

I 

voor-kennis slechts :f1ag _ en ?.nl)ep'~~~~' LAls we ze bepaalder mAken, 

! I_ze toespitsen, vleten ~e toch eigenlijk niets anders drm iets W8t we 

\ \~OOrdien ~e~.<:1:~.~~stGE' -- Juist dit t;;;" kcnnis nemen, beweert Heideg

ger, is het eigenlijk wezen V2n het leren, v:=m de mathesis. (We 

nodigen de lezer uit verderop in ons kritisch gedeelte, in het bij

zonder § 16 en § 17, het nu gezegde in ged8chten te houden. Vooral 

het bezit-nemen, het steeds reeds wcten V2n het S~insv8~~~~~_~is, 
" /" 

O:et zich toeeigenen v an Hat men in fe~ ~~ ste~i~_~~eds __ ~eeft. Zit 

hier de keITI vnn LevinAs' beschuldiging van bezitsfilosofiol van 

machtsfilosofie? Maar daClrvoor gedetailleerder in de komende 

hoofdstukken) . 

De .p..9theII!.~t8,l dat zijn de dingen voor zover we ze ter kennis ne -

men zoals vie ze eigenlijk op voorhand reeds kenden. We leren het li-· 
" 

I chaam als het lichaRm-zijn kennen. 'otle leren de plRnt in hRAr pLmt-

. zijn, het dier in zijn dierlijk-heid, het ding in zijn dingheid 

I ; enz ... ~n feite 'neemt' de kenner dus slechts iets \<Tnt hij reeds 

held, bezAt. Met di t leren komt het aanleren overeen.' Aonleren is , 

geven. M<lar WCl.t wordt in foite gegeven? Het geven is slechts goed 

!als het dRtgcne geeft WRt de leerling zich kan toeeigenen, op zulke 

wijze dat hij leert kennen W<lt hij eigenlijk reeds \vist. Echt leren 

is een C1.an-zichzelf-geven d El t ook Als zodrmig 'ioJOnlt ervR.ren. DEwrom 

zegt Heidegger : aanleren is dorhalve niets ~mders dRn de [lndere la

ten leren, d.L elkaar wederzijds tot leren brengen (FndD 56). Lo

ren is daClrom moeilijker drm aCl.nleren. Want slechts wie echt kcm 

leren, vermClg ook echt cFtn to leren. De wC'mrnchtige leraClr ondor

scheidt zich van de leerling slechts door het feit dRt hij beter 
I ' --
i L ' vermRg te lerun en eigenlijker wil leren. Bei elllem ehren lernt 8m o II r-__________________ _ 

meisten der Lehrer. 

Ret mnthematisch leren is uiterst moeilijk : het is werkelijk 

tot in de grond ter kennis nemen van dRtgene WC1.t we 81tijd reeds we

ton. Wat is een ding? We '<feten dat 81 tijd reeds, we gaan met de 

dingen om. VRnuit de schijnbCl.ar ban81e kennis vragen naRr w8t zo 

iets als eGn ding eigenlijk is : dat is mathematisch weten. We 
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6~ brengen het in zekere zin altijd zelf reeds mee. We h81en het niet .( 
uit de dingen -- achtemf - we hebben het b ij voorbcl.8.t bij ons. 

Van hierui t begrijpt Heidegger wcwrom een getal iets mnthemC'l

tisch is. We kunnen de clingon slechts tellen, als ltle op voorhcmd 

reods weten wat een geial is. Als we zeggen : di t zijn drie stoe-

len, katten, handen •.. dan zeggen de stoelen 1 katten ... ons niet 

dat or drie zijn. We: moe ten d0 drie reeds kennen vooraleer we lrun

nen zeggen : drie stoelen... Als ltlO dus de drieheid .'":ls zodFmig 

vatten, brengon we slechts iets ter konnis wat we op de eon of an

dere mcmier mods bezi ttem. Ditter kennis brengen is het eigenlij·

ke leren. Het getRl leren 'V-Te zo. Om de drieheid te v8tten, helpen 

ons daClI'Voor de dingan niet. vhJ.t is een drie eigenlijk? 'vIe zijn 

geneie;d te zeggen : hot gotal d.:tt in de nntuurlijke getallenrij op 

de derde plRRts st8.nt. Ma[lr natuurlijk is de deme plnats slechts 

de derde omd?t we de drie kennen. We notlen \V8.t we op de een of <'m

dere wij ze reeds zelf hebben (FndD 58). Het betreft dcHuom mathe-

matische kennis. We leren zonder op de dingon to letten. Daar de 

getC'lllen nu in de gowone omgang met de dingen, bij het rekenen met 

de dingan en dus bij hot tollen, het dichtst liggen bij d8.tgone 

wat we Ran de dingen leren zonder het ui t doze dingan zolf te put·-

'I ten, daarom zijn de get~llen het meest bekende mathem8.tische ge

biod. Daarom word dit soort m<:them?tische gepromoveerd tot het ma

thematische zonder meer. M[lar het wezen V[ln het m2them8.tische: 

o schrijft Heidegger, ligt niet in het get8.1, in het 'hoeveel', het 

is omgekeerd. Juist omd8.t do gebllcm zijn ltmt ze zijn, hebben ze 

hun domein binnen het loerbare, binnen de mnthesis. 

, 

Het mathemFltische is hmevoudig : 1. het leerbare zonls hier

boven aangeduid; 2. de m8.nier van leren en optreden zOlfo Het 

mathem2tischo is dntgeno wat op zulke wij ze Ran de dingen opcmbRnr 

is, dRt we er ons steeds reeds in bewegen. Het is tegelijk een 

grondhouding wnardoor we de dingcn zo nemen dElt zo ons verschijnen_ 

als datgene w2t we er steedg reeds vm ,·listen. Dat 1I18thematische 

ist deshalb die Grundvoraussetzung des Wissens -T0n den Dingen (FndD 

58). 



- 27 -

In welke zin nu is de moderne \vetenschap zo typisch mathema

tisch? Daarbij zal nog duidelijker mooten worden wat het mathe

mRtische is, en hoe het zich op een bep8alde mcmier ontwikkel t 

en zich v8stzet. 

Het moderne denken is niet ogenblikkolijk ontsti1.~m. Volgens 

Heidegger begint het zich reeds in de 15e eeUWS8 lcHl,tscholCistiek 

af to tekenen. De 16e eeuw is eon sprong vooruit. M~ar het is 

voor!.\l de 17e eemv die de principes va stlegt. De eerste syste

mntische maar scheppende afslui ting levert Newton : Ph~.!.s>_s.().PJli~ 

.~~-t."ll:~al~_? :p.,Ei.n,c.i.p.i.c.t .. II0.tJ1:efllR.tJc.a. Filosofie betekent hier : nlge

mene wetenschap. De 'p.rin~J'2.i_C1:. zijn de principes : de oorspronke

lijke d.i. eerste grondon. 

Het werk is niet alleen een eindpunt : het is tegelijk een 

fundament voor de komende wetenschap. De klassieke fysica is die 

VRn Newton. Zijn werk hm ons inzicht geven in de moderne weten

schap - ook als deze heden niet moor uitsluitend Newtoniaans is. 

Hcddegger interesseert aIleen de bewegingswet die Newton a8n de 

spits van zijn werk heeft geplRntst : elk lichR8.m volhardt in zijn 

toest~md van rust of van oenparige, rechtlijnige beweging wanneer 

het niet on voor zover het niet door vreemde krcwhten vlOrd t ge

dwongen zijn toestand to vercmderon. Hot is de \vet van de traag

heid. 

We realiseren ons nauwelijks het gloednieuwe v8n deze wet ten 

tijde van Newton. Galilei zelf had hem reeds gebruikt in zijn 

laatste werken, maar zonder hem als zodRnig te ve:rmelden. Descar

tes heeft de wet overgenomcn en gepeogd hem een metafysisch sta·· 

tuut te goven. Bij Leibniz speelt hij de rol van een metafysische 

wet. 
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])e wet WClS tot in de 178 eeuw in geen gevnl evident, Voordien 

was hij niet 811een onbekend, mR,U de natuur en het zijnde werden 

zo anders ervC'lren dat de traRgheidswet or niet de minste zin zou 

I hebben gehad. Heidegger zegt : in de ontdekking vrm deze wet en 

I ! in het 0pv8tten ervc:m 81s e en grond-wet ligt een omwenteling die 

! tot een Vi'ln de grootste VRn het menselijk denken behoort en die 

oj eerst eon fundrunent geefi aan de overg8ng V[ln het Piolemaische n8ClT 

het Copernicannse wereldbeeld (Fnd]) 61). WeI is hei juist dat ])e

mocri tos de wet reeds Ivormoedde'. GRlilei em zijn tijdgenoten be

roopen zich op bern. M[I[lr bet is hier gegmm zoals zo vaak met 

voordien reedf:l min of meer vermoede nieuvTigbeden, scbrijft Heideg

ger, men ziei het voorga8nde pas, wanneer men het tevoren reeds op

nieuw beeft doord8cht en doorwerkt. N8dnt de nieuwe problemen ont

dekt zijn, kan men nchter8f Democri tos met niemve ogen gailn lezen. 

Zo gant het met allo grote inzichten en vondsten. Ze worden meest-

8,1 door meerdoren gelijktijelig gedncbt, m8C"r ze moeten ook a1 tijd 

"T(~ er be rdc1Cht Horden in deze zo unieke inspanning die erin best<l.at 

over hetzelfde Iv[18rlijk hetzelfde te zeggen (I!'nd]) 62). 

TIe natuurervaring v66r Galilei was door Plato en Aristoteles 

bepaald. In het bijzonder WEtS het begrippelijk-wetenschClppelijk 

denken doordrongen van de grondprincipes en grondbegrippen V8n 

Aristoteles' fysicR. TIe middeleeuwse scho:i.astiek steekt er vol 

van. 

TIe natuur - zeer ru:"_m op te vatten - i.8 in beweging of in 

rust. Rust is slechts e m speciale soort b~weging. Het zijn li

ch8men die bewegen. "\IT;:;t is volgens Aristot31es het wezen van het 
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nntuurcling,? zegt Heidegger. Aristoteles schrijft : de lichnmen 

bewegen overeenkomstig hun plR[lts. J3ewegen is in het Ellgemeen~

tn1?2}e, ams19c1il VRn iet s in iets ['mders. J3eweging is bijvaarbeeld 

verbleken of rood worden (blazen). Een Elnder 'omslR8n' gebeurt 

WRnil8er een voorwerp v~n de ene plnnts nRnr een r\nelere vJOrdt aver

gedrngon. :Di t soort omslnEm heet forn. WR t bij Newton de be1..reging 

VRn een lichR9fll vJOrdt genoemd is bLj de Grieken ~inesi~ __ ~c0_[l~ __ ~.oJl_~l?:' 
In deze beweging ligt een bep?nlde verhauding tot de plants. Ile be

weging VRn de lich8men is ecbter .tCl;th'_~ui8:., avereenkomstig hen 

zelf. :Dnt betekent ~ de beweging van een lichnRm vindt zijn grond 

in dit voarwerp zelf : de 1tlijze W[1~HOp het lichnmn zich tot een 

plnats verhoudt en tot de soort plilnts wRRrop het zich betrekt, 

h[-mgt [-If VC\n het lichR8m zelf. Het ding beweegt zich overeenkomstig 

zijn nRtuur. Er zijn lichmnon die zich nR8r onderen bewegen : de 

zuiver 'nardse'. Andere bewegen zich nnar boven ~ de vurige: . ,W<lAT- 

om? Omdat het anrdse zijn pla8ts ondera['.n heeft en het vurige 7.ijn 

plRRts dn8rboven. Ieder lichRC'm heeft zo zijn eigen plRnts. \'!cm-

neer een voorwerp zich volgens zijn plac>ts beweegt, is het )c2~n 

.fu~_in. Een steen vc,lt. vlordt een steen evenwel m1.8r boven gewor

pen, dem is zulke be1tTeging eigenlijk tegen de nntuur V[1n de steen) 

12Rr~~l?-~~.n. :Deze beweging is 'gewelddndig', 'p.in. 

:De soort beweging wordt bepR8ld vnnui t het middelpunt der anr-· 

de. Een steen die vnlt beweegt zich nanr het midden tae~ eEi __ to 

E.!9~0~. Het vuur be"reegt zich VAn het midden weg, £U2.9.._tou mes()~. 

In beide gevRllen betreft het eem rechtlijnige beweging. Ile hemel-

lichnmen daRrentegen bewegen amheen het midden, .RE)ri ta meson. HW1 

beVleging is eem kringbeweging. :De cirkelvarrnige beweging is de 

meest volm8akte. Ze g8at dus voorop i.n vmardigheid. Dij de bewe

ging hoort de pla2.ts. In de kringbeweging hecft het lichR8lli zijn 

plaats in de beweging zelf. IlaClrom is deze beweging ook 81ti.jd

durend j in hoogste zin werkelijk, zijnde. Bij de rcchtlijnige be

weging gaat de beweging naC'r een p18:.1ts toe, vnnuit een 8ridere 

p18[1ts. :Deze beweging komt zo tot oen einde nlo in de plaats waRr 

ze naar toe gaRt. :er zijn ook gemengde bewegingen. :Deze zijn niet 
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zuiver. TIe zuiverste beweging is de kringvormige. Ze bev~t Rls 

het ware de plaats in zichzelf. Ze is volmaakt. Het is de bewe

ging van sterren en plrmeten. TIaRrentegen is de beweging op .?ar

de stoeds een rechte of een gemengde of een gewelddRdige. Maar 

altijd is ze onvolmRakt. 

Het mode me denken plantst de beweging niet in de n[ltuur van 

hl,t ding. TIe kringvormige beltleging wordt zo begrepen dat voor haRr 

ontstRan en voortduren een V8.n een centrum uitg8ande 8antrekking 

noodzakelijk is. V~~r Aristoteles ligt die kracht, £~na~~~j in 

het lichanm zelf. Soort beweging en relatie tot zijn plants h2n·

gen VELD het lichaam zolf ai'. TIe snelheid van een lichaam wordt gro

tcn nanrmate het lichClam zijn natuurlijke plants nadert. TIe bewe

ging wordt dus in het wezen van het ding gelegd. Bij de 'tegenna

tuurlijke' beweging ligt de oorz<3nk V8.n de beweging in de vervrek

kende krclCht. TInarom moet de beweging stil8<3n ophouden, wmt het 

lichn8m verwijdert zich vnn zijn n2tuurlijke plcwts. In het lichnam 

is geen grond te vinden om zich i.n deze tegen-richting te l)(,,·!egen. 

Ze wordt danrom ook langzmner om ten slotte op te houden. 

Hoe ziet Newton de beweg.i.ng? Zijn trRngheidwet leert er om: 

iets over. We mogen hem 81s voIgt formulere:l. ; elk mlD zichzelf 

overgc18ten lich8.8ffi beweegt zich rechtlijnig en eenp8rig (gelijk-

• vormig). 1Je kunnen dc; verschillen met de zi~nsvlijze v:m de Ouden 

in een aantal punten snmenvatten. 

1. Newton spreekt V8-n 2Jl~ lich8am. Het Jnderscheid tussen 

Rardse en hemelse lichamen is verd1'JeLen. Er is niet meer de kosmos 

onder de sterren en boven de sterren, twee weI onderscheiden gebie·· 

den. AIle lich8men zijn in wezen go] ijk. E1' is geen volma8kter 

gebied meer. 

2. TIe voorrang VElD do cirkelvorr lige bevlEging boven de recht-



- 31 -

lijnige beweging is eveneens afgeschnft. Omgekeerd, verkrijgt de 

rechtlijnige beweging de bovenhnnd. Er is geen scheiding meer van 

do lich8men en een verdeling volgens de wijzc VE1n bewegen. 

3. Ook de typering van de bepnalcle plaatsen verdwijnt. Elk 

lichactrll bin zich principieel op elke pL18ts bevinden. Het begrip 

van de plrl1:lts zelf wordt Emders. j~en plm1.ts is niet meer het gebied 

W8o.r het lich!lClm overoenkoIp.stig zijn natuur is, ma8r slechts de si tu-· 

Ettie die telkons in relatic tot ,mdcre vrUlekeurige si tUatles door 

het lichanm wordt ingenomen. ~o.:r:[1 en pla8tsver,mdering in moderne 

zin. zijn clus n.iet hetzolfde, Ne\vton vraagt niet na[lr de oorzaak 

van het voortduron dor beweging en dus nnar het onophoudelijk ont

staan vc:m de bewoging ~ het is omgekeerd : beweging "TOrd t veronder

steld en er wordt gevrFl[lgd newr de oorznken VEm de wijziging V8n een 

vooropgezctte eenpC1rigc, rechtlijnige beweging. Do oorzaak VC1n de ge · 

lijkmn.tig durende beweging van de mFlan wordt niet gezocht in de 

kringvormigheid. Ret is danrentegen de cirkelvormigheid die nu een 

probleem word t en die dus een verkl8ring moet vinden. \ve weten dat 

Newton tot een cmtwoord komt doord8.t hij de kracht volgens dewelke 

de lichamen vallen nls identiek ziet met de kr[lcht die de hemellichn

men in hun beman houd t. de z\VC1artekrncht. Newton vergeleek de cen

tripetRle afwijking van de maan van de tcmgens v[m de ba8n gedurende 

een tijdsonderdeel, met de val V8.n een lichaam op de oppervlakte V8.n 

de aarde gedurende dezelfde tijd. Ret onderscheicl tussen hemelbewe

gingen en bewegingen op a8.rde is dus verdwenen. 

4. De bewegingen wordt niet bepanld volgens hun nntuur, hun 

verrnogens of kr!!chten, maar omgekeerd ~ het wezen van de kr[-lcht 

worc1t b0pE\ald door de wet V;ln de beweg.ing, KrFlcht is iets vmt een 

afwijking vem de rechtlijnig eenparige beweging meebrengt. 

5. Beweging wordt nu nog uitsluitend als pla8tsverandering ge

zien. Beweging heeft te mC1kcn met afstcmden, lengten en dus meetb8·· 

re grootheden. Beweging vJOrdt bepaRld volgens bewegingsgroott2 en 

overeenkomstig de massa als gewicht. 

6, Ook het onderscheid tussen n2tuurlijke en tegenn8tuurlijke 

bevreging ve rvFl I t. Doze laatste ir, slechts een kn=v~ht met een bewe-

gingsvcrandering tot gevolg. Een stoot is slechts een bijzondere 
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vorm van vis impres3_~9 van krAcht naast druk en middelpuntvlieden

de kn'lcht. 

7. Het begrip natuur wijzigt zich. N8tuur is niet het inner

lijke principe wa8rui t de bevleging der lichamen voIgt. Ibtuur is 

nu de vlijze der menigvuldig vlisselende plaatsre18ties der lichamen, 

de m8nier waarop ze rwnwezig zijn in tijd en ruimte 9 die zelf be

schouwd worden 81s gebieden van mogelijke relaties van pla[ltsen. 

8. Daarmee wordt de mEmier om de n8tuur te onderzoeken ook 

een nndere. In zekere zin een omgekeerde. Het komt neer op een 

nieuvle grondhouding ten oversta8n V2n de natuur : volgens Heideg-

ger de m~111e~'lti.sgE.~ ~~9."Ll:d.~.ng. 

We zijn op die manier terug bij het mathematische beland. In 

hoever is Newtons bewegingswet mnthematisch ? 

De vIet spreekt over lichamen, over ann zichzelf overgelaten 

lichamen. "t!nar zijn die te vinden? Zulke lichamen zijn er niet, 

zegt Heidegger. Er bestant ook geen experiment dat er zou kunnen 

toe brengen ean Aanschouwelijke voorstelling te geven van zulke li

ch8men. Volgens Heidegger werpt dat licht op de vermeende eis van 

de moderne vletensch8p op de ervaring te berusten - dit in tegen

stelling tot de Emtieke wetenschap. Aan het begin staat een wet 

die allesbehalve op de ervaring beroep doet. Hij spreekt over een 

ding dat er niet is. Hij verlangt een voorstelling van de dingen 

die in tegenspra8k is met de nOl'ffiRle opvattingen. 

Op zulke annspra8k berust het mAthematische. Het ding wordt 

bepaAld op een ,.,rijze die strijdig is met de ervaring, er niet kan 

worden uit afgeleid, m8ar niettemin aEm de basis ligt v[!n elke be

paling der dingen, ze mogelijk m,l<"kt en ze eerst ruimte geeft 0 Zul

ke grondopvatting is niet vlillekeurig, maar oak niet evident. DaRr-
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om vlClS een lange strijd nodig om ze tot overwinning te brengen. 

Een nieuwe ben8dering van het ding en een nieuwe denkvJijze waren 

dE18Tvoor vereist. 

Heidegger haalt een voorbeeld 88n uit de geschiedenis V8n deze 

strijd. Volgens Aristoteles bewegen de lichamen zich volgens hun 

natuur, de zware nElar onderen, de lichte naar boven. Wanneer beide 

vallen, vallen de zwaardere sneller dem de lichte, da8r de lichte er 

n8.8r streven zich na8r boven te bewegen. G81ilei nu kwam tot het in"

zicht dat aIle lichamen even snel vallen en dat het onderscheid in de 

valtijden slechts door de weerstand van de lucht ontstaElt, niet door 

de onderscheiden im18ndige nelturen vein de voorwerpen en ook niet door 

de verschillencle relaties tot de eigen p18etsen. GEllilei had d8.ar

voor een experiment voorzien. Hij liet voorwerpen Will verschillende 

zwaarte V8n de toren van Pisa naar beneden v811en. Ze Icwamen wel 

niet volstrekt gelijktijdig op de grond terecht 1 El<1ar toch met slechts 

heel kleine tijdsverschillen. Niettegensta8nde deze verschillen, dus 

tegen de ervaring V8n het oog in, l)leef Galilei zijn wet strumde hou

den. l\1R8r de getuigen van het experiment dachten er anders over. 

Ze werden helemcwl nic"t overtuigd, en bl-even bij hun oude meningen. 

Hun tegenstand '<Jerd erdoor zelfs nog groter, zo groot d8t Galilei 

zijn professoraC:1t in de wiskunde te PisEi moest opgeven. 

G81ilei en tegenstcmders zagen hetzelfde feit. lVIaar ze zagen 

hetzelfde op een andere wijze. Hun ui tleg vms verschillend, hun zien 

derhalve eveneens. Ze stonden ieder in een 8ndere waarheid. Het 

conflict was niet bijkomstig-, het betrof het wezen van het lich8C1,!ll 

en van de beweging. Galileils vooropzetting was die dat de beweging 

WlD een lichaam een eenpelrig rechtlijnige is tenzij het lichaam ge

hinderd word t. Hij zegt ~ ik denk mij een lichaam op een horizon-

taal vlak gegooiel met el[18.rbij elke hindernis ui tgeschakeld : daar-

ui t blijkt dctt de beweging van het lichel,am over eli t vlnk eenp8rig 

en 81tijddurend zou zijn wcmneer het vlaIc zich tot in het oneindige 

zou uitstrekken (FndD 70, dailr geciteerd). 
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Galilei 'denkt zich in', denkt zich in de geest een volledig 

aan zichzelf overgelaten licharun in beweging. Dit 'zich in de geest 

denken ' is het zich zelf ter kennis brengen van een bepaling der 

dingen. Het is het mathematische kennen. De Grieken hadden er 

reeds een vermoeden van. Plato kende het (Menon 85d). 

In di t in de geest denken, ~e!l_t.E?...2Ellci.I?.e!,~, wordt bij voorbaat 

gevat wat richting moet geven, wat elk lichcHun als zodanig moet be

palen, derhalve het licharum-zijn zelf. AIle lichamen zijn gelijk, 

geen beweging wordt voor getrokken, elke plaats is gelijk, elk 

tijdpunt is even veel wa2rcl als elk ander. Een kracht wordt be

paald door de wijziging in de beweging die hij kan veroorzaken. 

13evregingsverandering is niets anders dan plaatsverandering. AIle 

bepalingen der lichamen worden samengevat in een voorafgaand grond

ontwerp : de ruimtelijk-tijdel.i.jke bepaling van de beweging der mas

sapunten. 

Nu kunnen we het wezen van het mathematische volgens Heidegger 

precies omlijnen. Algemeen W8S het het ter kennis nemen dat wat het 

neemt uit zichzelf haalt, en daarbij zichzelf slechts zulke zaken 

toebedeelt die het reeds bezat. Nu kunnen we detailleren. 

1. Het mathemetische is als I.mente.£.oncip_~" een ontwerp van 

de dingheid der dingen. Het is een ontwerp dat als het ware over de 

dingen wegspringt, maar op die manier eerst de speelruimte opent 

waarin de dingen, d.L de feiten, zich tonen. 

2. Dit ontwerp poneert datgene waardoor de dingen zullen ge

hauden worden, zegt hoe ze zullen opgevat worden. Zulk op voorhand 

I waarderen I en 'ervoor houden' betekent in het Grieks aksioo~. De 

ontworpen voorafgaande bepalingen en uitspraken zijn akllioomata. 

Ne"Vlton noemt zijn grondbepalingen ~ axioma' s . Het ontwerp is axio

matisch. De axioma's geven ann de dingen hun grand. Ze zijn dRar

om grondstellingen. (Vergelijk SvG 32-35 over axioma's, principes, 

grondstellingen). 

3. Het mathematisch ontwerp d.i. het axiomatisch ontwerp 

grijpt op voorhand het wezen der dingen. Zo wordt in een grond-plan 
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voorgetekend hoe elk ding en elke relatie tussen dingen is opge

bouwd. 

4. Dit grond-plan levert tegelijk de maatstaf voor de bepa

ling van het gebied dat alle dingen van nu voort zal omsluiten. 

NRtuur is geen innerlijk principe meer, m88r axiomatisch ontwerp. 

5. De toeg8ngsweg tot de dingen moet V8n nu voort eveneens 

8xiomatisch zijn. De benaderingswijze loopt niet meer over tradi

ties en overgeleverde begrippen. De lichamen hebben geen geheime 

eigenschappen meer. Ze zijn alleen nog datgene wat ze zijn en zo-

II als ze zich tonen, binnen het natuurkundig project.Hoe ze zich to

nen is door het antwerp voorgezegd. De dingen zijn massapunten in 

verhouding tot elkaar binnen tijd en ruimte. Ret antwerp bepaalt 

ook de wijze van opnemen en verkennen : de ervaring, het ex~~rirl. 

Danr echter de verkenning door het grond-plan voor-bep88.ld is, kan 

het ondervragen op zulke wijze worden ingericht dat het op voorhRnd 

voorwaarden stelt w8arop de natuur zo of zo moet antwoorden. Op ba

sis van het mathematische wordt de e~~rieEtb1 experiment in de mo

derne zin (zie ook R 74-75). "Die neuzeitliche Wissenschaft ist ex

perimentierend nuf Grund des mathematischen Entwurfs (FndD 72)". 

) 
I 

\ Het zoeken en moe ten opzoeken van feiten is het gevolg VRn het voor

~ afg8andelijk overspringen van alle fei ten. Het posi tivisme ontstaat 
! 
:waru dit overspringende ontwerp wordt prijsgegeven of verlamd en WRar 

tnog Rlleen feiten worden verzameld. We moeten Heidegger gelijk geven. 

li MRar in het positivisme wordt niet alleen het ontwerpkRrRkter prijs

gegeven, in feite gaat ook de realiteit er Ran. Want de feiten zijn 

niet de concrete voor-wetenschappelijke realiteit. Ze zijn zelfge-

produceerde voorstellingen in het licht van een impliciet ontwerp, 

sense-datR. V~~r :t-1ach bestnat de reali tei t ui t op volgens bepaalde 

wetmRtigheden sRl11engeklonterde ~,!ll'pf~.~clunE.E?R:' Waar treffen we die 

complexen van sense-cL~lta aan? Ook Russ.E?.ll. met zijn logisch atoElisme 

en Rnderen, denken op gelijke wijze. In plaC1ts van met dingen en ge-· 

beurtenissen te doen te hebben ga<lt men in feite om met zelf gemaakte 

~ 1 artef8cten. Het positivisme begrijpt zichzelf derhalve zeer slecht 
i 
v als het meent met zuivere fei ten omgRng te hebben. En Heidegger is 

dus nog veel te mild in zijn kritiek. 
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6. Danr het ontwerp een geUjkmatigheid van alle lichamen en 

alle relaties vrR8gt, eist het een bestendig gelijke mant, d.L 

het meten door middel van getnllen wordt noodzakelijk. Dnnrom 

treedt een mathem2ticCl in enge zin, wiskunde, in voege. Dat sedert 

Newton deze wiskunde onontbeerlijk wordt, steunt op het m8thematisch 

ontwerp, niet omgekeerd. Ret is gevolg, geen oorzaak. De grond

legging van de analytische meetkunde door Descartes, van de diffe

rentia<'\lrekening door Leibniz enz." al deze niemTigheden, iviskunde 

in enge zin, werden pas mogelijk en vooral noodzakelijk op bnsis VAn 

het mnthematische denken Uberhnupt. 

Reidegger legt het knr8kter V(ln de moderne wetenschappelijke 

nctivi tei t bloot. Ret is een mathematisch ontwerp. Re t wetenschappe

lijk gebied wordt bij voorbnat ontworpen. Zo leert men de fysica 

kennen nls he t .GeKe_~s_t_andsge_biE:l.~ w88rbij het gaat over de dingen als 

een 'bewegingssnmenhEmg V8n materiele lichrunen (VA 60)', Ook de an

dere wetenschnppen ontwcrpen hun eigen ruimte waRrin de p1'1Ssende ob

jecten nan bod komen. Ret objectsveld opent op voorhand de mogelijk

heid om het zijnde te benaderen, zegt Reidegger. Elke verschijning 

die binnen een vTetenschappelijk gebied opduikt "TOrdt zo Inng bewerkt, 

tot ze in samenhRng van de theorie past. Soms wordt de s8menhang 

zelf gewijzigd. JV"laar de objectivi t eit als zoelanig bUjft in haar 

grondtrekken onvert-melerd. Ret tot8.1e wetenschappelijke project 

speelt zich af binnen het bestek VRn de subject-object-verhouding, 

van de sujectiteit-objectiteit, z081s Reidegger schrijft . Deze ob

jectiviteit is het Rlles eloordringende 'vooraf'. Zuivere theorie 

stRat of v81t met haar idennl van deze objectiviteit. "WUrde diese 

preisgegeben, dann wrire das Wesen der Wissenschnft verleugnet 

(VA 57)". DEtt is volgens Reidegger de zin van de stelling dat de 

moderne E'ctoomfysica in geen geval ele klassieke fysic2 vnn G2Ililei 

en Newton heeft vernietigd, manr 811een in hRar geldigheid heeft be

perkt (VA 58). Deze beperking, zegt Reidegger, is tegelijk de be

vestiging van de toom18ngevende objectivi tei t waarbij de natuur 

een ruimteUjk-tijdelijke bewegingss8menhcmg is. We zien in dat in 

(lelde fysica' s de objectivitei t identiek is. IVlcHl,r mnakt ons dat 
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zoveel wijzer wat hun verschilpunten betreft? In dat verb8nd 

geeft Heidegger nog de volgende opheldering. De fysicR (waarbij 

hij veronderstelt atoomfysicn, macrofysic8, astrofysica, schei

kunde) beschouwen de natuur Als levenloos en als een bewegingssa

menh8ng VAn mnteriele lichamen. Het grondkenmerk van een lichaaIn 

is de ondoordringbnnrheid die weer 8ls een bewegingssamenhcmg vnn 

de elementi1ire objecten verschijnt. Deze zelf worden in de klas

sieke fysica als geometrische punt en , in de hedendaagse natuurkunde 

als lkemen' en 'velden' voorgesteld. Voor de klassieke fysica is 

elke bewegingstoestand zowel naar plaats als naar bewegingsgrootte 

bepa8ld, dus eenduidig te voorspellen. In de atoomfysica daarente

gen knn een bewegingstoestnnd principieel slechts of weI naar plaAts 

of weI naar bewegingsgrootte worden bepaClld. Volgens de klassieke 

fysicR is de natuur volledig voorspelb8ar. In de huidige kAn men 

slechts st8tistische zekerheid bekomen. De hedenda8gse fysica heeft 

dus andere trekken dan de klassieke. J)e k18 ssieke hm weI in de 80-

demo worden ingebouwd, niet omgekeerd. Toch blijft ook de kernfysi··· 

ca nog fysica, d. i. wetenschap, dus [1Xiom8tisatie, dus theorie van 

de ltJerkelijkheid. De objecten moeten, z08ls in de Newtoninanse fysir; 

in hun objectivi te.i t worden bepaald. In beide wil men zekerheid die 

methodisch wordt bereikt. Ook de huidige natuurkunde streeft ern28r 

een grondvergelijking op te stellen waaruit aIle eigenschAppen en 

gedragingen der materie kunnen worden afgeleid. 

DaAr de moderne wetenschnp [1xiomatisch d.L theoretisch is, 

heeft de methode een beslissende voorrang. Mnx Planck heeft gezegd 

werkelijk iS 9 wat zich la8t meten. Daaraan hm men nflezen dat wat 

voor de wetenschnp, hier de fysic8, nls kennis geldt, srrmenvnlt met 

de meetb8re objectiviteit van de methode, met de mogelijkheid om tot 

methodisch meten over te gaan. W8t Planck zegt, onthult het wezen 

vcm elke wetenschap. AIle theorie is een berekenen. Heidegger 

neemt 'berekenen' in een ruime zin, niet aIleen 8ls het werken met 

getallen : berekenen in de zin van de mogelijkheid in rekening stel

len, iets in aanmerking nemen, erop rekenen, verw8chten (mit etwas 

rechnen, etw8s in Betracht ziehen, cmf etwas rechnen, in die Erwar-



- 38 -

tung stellen (VA 58). Op deze wijze is elke objectivC1tie der ~3~

Ii tei teen rekenen. Ret kcm c8usnnl verklpren, het kcm een morfo

logie opstellen, het Imn ordenen. De moderne wetenschap is de theo

rie VRn de werkelijkheid (VA 46). Ze berust op de voorr;:mg der me

thode. Omwille VRn de zekerheid door de methode vereist, moet ze de 

objectiviteitsveldon tegen olka[!r nfbakenen, de werkelijkheid in 

vakken verde len. D""rom is de wetensch8p in wezen vRkwetenschap 

(VA 59, zie ook H 76-77). Eon wetensch~p moet ook de speciAle ."\ard 

van hmw objecten doorvorsen. Ze richt zich nanr de bijzonderheid 

der dingen on word t dus een speci81isme. D[1 t is geen ont[]nrd.ing, 
, .. , -~---------

zegt Heidegger, maar een noodznkelijk en positief gevolg van de we-

tensch8p zelf. De ~fl)nken:Lng der gebieden, hun indeling in speciale 

zones, rukken de wetenschappen niet uit elkaar, maRr leveren een 

grensverkeer op tussen de verschillende tnklwn, i-TRardoor zich grens

gebioden Aftekenen. Door deze grensgebieden ontst8.at een eigen 

stootkr2cht dio nieuwe en va['lk decisievo vr8agstellingen meebrengt. 

Grondbegrippen moe ten misschien wordon herzien. Hot is in doze zin 

j dat Hoidegger in Sein und Zeit (9) schrijft dnt het nivonu van een 

\ wetensch8p bep2t11d wordt door het verulOgen d2t ze bezi t om tot een 

:, krisis in haC1r grondbegrippen te komen, om nieuwe fundamenten te 

vinden. Heden, zegt Reidegger, bevinden de fysica (met de relativi

teitstheorie), de wiskunde (met de strijd tussen formnlisme en in

tuitionisme) maar ook de biologie (strijd VRn mechRnicisme tegen het 

vitalisme), mnar zelfs de geesteswetensch2ppen en de theologie zich 

in zulke crisis (SZ 9- 10, vgl ook VA 66). Binnen het mathematisch 

ontwerp is het dus mogelijk eon sch8t ann problemen te ontdekken, 

en steods mR8r nieuwe gebieden te ontslui ten. Vele problemen blij-· 

yen d8arbij open. OLl het bij het strikt mathematische te houden : 

hoe zit het met de verhouding van de wiskunde tot de aanschouwelijke 

ervRring der gegeven dingen? Zulke vragen bleven tot nu toe onop-· 

gelost, zegt Heidegger (FndD 73). De schittoring der wetensch8ppe

lijke resul t<lten verbergt evemrel het probleem. Een VRn de bran

dende kwesties betreft het recht en de grenzen van het m:l,them8tisch 

formnlisme teglmover de eis v[m een onmiddellijke terugkeer nEtar 

het intuiti0f gegeven natuur. Het voorgaande duidt voldoende 3rm 
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dat do vr2E1g niet zal kunnen worden opgelost door een vEIn beide te 

kiezen. Wcmt Clard en richting van het mathematisch ontwerp be

slissen mede over de mogulijke re18tie tot de intultievo erv8ring 

en omgekeerd. Achter de vrCl.Clg n8Clr de relatie tussen formEllisme 

en intultionisne, meent Heidegger9 staclt de principiele vraClg na8r 

het recht en de grenzen vom het mathemCltisch project uberhcmpt bin

nen een grondpositie tegenover het zijnde in zijn geheel. 

Het is een illusie te menen dClt het vl8zen vc:m het mElthematische 

zich nu reeds op decisieve w.i.jze heaft geopenbac;rd. We weten reeds 

iets over het ontwerpk8rakter van de wetenschElp, Maar Heidegger 

dringt nog dieper door. Het mnthematische is een grondkenmerk van 

het modeme denken. Het moet dus in het kader van het denken, d.i. 

van een visie op het zijnde in zijn geheel worden belicht. Het den

ken is steedsg:eJ3.c.h.i.c.f~~)._i_cF. Het is een houding ten opzichte van 

het zijn. ])e wetenschap is een onderdeel Will het .~-s_te}l (Heideg

gers woordcre~tio voor de techniek in een zeer ruime zin). Het Ge

~.~_e.l)'. is een .§.E::.ip.~e..e..§.cJ}~ck. 

Het mathem8tische is ruimer dan de mathematische wetenschap. 

Zo ontspringt de modeme metafysica uit de m[1thematische geest. 

Welke gedr8gsp,rtronen brengt de mathematische geest mee ? 

1. Een 1.,il tot zelffundering V8n het weten. ])e overlevering 

wordt verloochend. Het geloof is geen basis meer. WaRr de worp 

van het m8thematisch ontwerp wordt gewaagd; stelt de wery3r van dit 

ont1..,erp zich op eon bodem clie pns in het ontwerp word t ontworpen 

(fud]) 75). Hier ligt niet "lleen een bevrijding, mCl8r ook eon nieuwe 

ervaring en vormgeving vEIn de vrijheid zelf, d.i. de zelfovergenomen 

binding. In het mathematisch ontwerp bindt men zich aCln de zelf 

ontworpen grondstellingen (zie ook H 71). 
2. Het wezen V8n het 1118thematische is essentieel axiomatisch. 

Men vcmgt 8.8n met grondstellingen waarui t 811es op evidente wijze 
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voIgt. :Deze axioma' s moeten _z..e}ceF zijn. Ze moe ten steunen op een 

subject dat zeker is Vtln zichzelf en op die zekerheid de objectivi

teit opbouwt, :De Rxioma's zijn subjectieve d.i. evidente denkvor

men die de objecten bij voorbaat 'grijpen'. :De moderne filosofie 

zet vanuit het mathem8tische uitgangspunt een subject tegenover een 

object. Pas nu lmn men van objectivi tei t spreken. 

B . :DE KRITIEK OP HE I:DEGGERS WETENSCHAPS

OPVATTING. 

:De moderne wetenschap steunt op een arbeidsverhouding tot de 

dingen : het zijnde moet beheerst en gebruikt worden. :Daarin is de 

wetenschap tegelijk een metClfysisch ontwerp. Heidegger beklemtoont 

sterk dit ontwerp. WeliswR8r is het geworpen en dat betekent door 

~~ 'hogere instantie' van het zijn Flan de mens ter beschikking ge

steld, in het wits geschickt, moor daannee houdt het geenszins op 
n • -.- -

i I een 'plan' te zijn~ een structureel raam dClt .. YL~ .. ~P~ dRar 21s het 

ware staat. Het ontwerp is vooreers-c het opvatten van het zijnde 

als .~9~~t~~f. Maar binnen dit kader spelen zich de verschillende 

wetenschappen af. Hun theorieen berusten op de beschikking van het 

zijn als objectiviteit. :Dat sluit niet uit dat de grote fysici 

echte filosofen waren. Ja ook nu, bij het ontwerp van de moderne 

atoomfysica, komt 1Alare cr$ativi tei t te paS. Slechts de werkbijen

wetenschapslui denlcen dat er zuivere fei ten bestacm. Ze hebben ----------------------------------------------------
vertrouwvol en zonder nadenken post gevElt binnen het gebied van de 

wetenschap en verzamelen de zo nodige feiten. 

:De moderne wetenschap is een 'mathematisch' ontwerp. Het ma-
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thematische is het leerb8re. Maa,r het leerbRre is da tgene wat ei-

genlijk reeds bij voorbRat is gekend. Bij voorbaat wordt het grond

plan van de dingen ontworpen. Op zulke wijze interpreteert Heideg

ger Newtons ui tspraak : EXt?2.~.0~_s~E_~9X~ .. J.i.Qti..0.' Dac:mnee komt voor 

Heidegger tot uiting dat de grondprincipes het zijn VAn de natuur 

v8tten. Het wez e" n V(1.n de <lingen wordt bep[181d. Hoe ze zich zullen 

tonen, wordt voorgetekend. Aangezien d8t zo is, krijgt de ervaring 

een ander kClrakter. Op voorhand zijn er arm het verschijnen der 

dingen voorwR8.rden gesteld. Nu kC:1ll de onderzoeke r de dingen op de

ze voorwaarden doorvorsen. Bewust. Voor het eerst, in de modeme 

tijden, wordt de nRtuur opze ttelijk OJ,ltworpen, en kan er 1)ewust ge-

experimenteerd worden . Uitdrukl{elijk worden de feiten opge zocht, 

worden ze op zulke wijze geschikt dat ze voldoen aan het oogmerk 

dat men met hen voorhad. D8t gebeurt, weten we, omwille VelD do ze

kerheid eigen aEln de objectiviteit. Deze is de theorie van het 

werlmlijlce. De kr8cht vetn de theorie zit in haar met.b.<2.cl~.' "Die 

Wissenschaften kennen den yJeg zum l,vissen unter dem Ti tel der Me _ 

thode (US 178)11. De theorie rekent en meet. De verschijnselen 

worden zo I nng be\Jerkt tot ze p8ssen in hot veld. Ze gelden slechts 

voor het gebied en op de vTijze wa8rop het gebied 'werkt i • 

De wetenschap is t heorie van het werkelijke, door hot zijn 

• de fllens toegezonden. Ze mCl .1 kt deel ui t velD het Se.in.~KeE_~_h.~.~_l:= dctt de 

: modeme mens is overkomen . Het vletenschappelijk project kwArn tot 
! 
;, stand binnen de aanwezigheid van het .9-~-=-stl?}l. Binnen deze RC:'llWe-

zigheid bepaalt het wetenschappelijk ontwerp de eigen aard van Welt 

er in aRnwezig wordt gesteld : de wetenschappelijke objecten. Het 

ontwerp der wetenschappen is (een onderdeel van) een zijnsbeschik

king. Heidegger zegt : het zijn is he t zijnde, d.i. gaat op het 
~ .. ... 

~ijnde over. Zo ook mogen we zeggen : het wetensch~ppelijk ant

werp ~ het wetenscbC'tppelijk gegevene, het gnat er op over, bepaC'tlt 

het en antplooit het. Als nu zau blijken dC'tt deze interne verbou--
ding, de relp. tie wetenschC1,ppelijk ontwerp-wetensch2ppelijke re(lli

teit door Heidegger verkeerd of ontoereikend worc1t gedC1cht9 dan 

zouden we deze mislukking ook moeten overdr<'gen op de 81gemene ma-
~ . -

nier waarop Heidegger de bAnd tussen zijn en zijnde legt. Heideg-
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gers kijk op deze verhouding zou dnn pnders moeten worden RC\nge

pakt. Nu zijn we inderd88d vRn oordeel dd zijn visie op de we

tenschnppen in gebreke blijft. Heidegger houd t, op een bepaRlde 

mcmier, gecm rekening met het zijnde. Dat is zo, omda-c hij nergens 

schijnt te zien dRt het wetenschRppelijk ontwerp9 het voorafgaande 

licht V8,n de hypotheses, van de theoretische principes, nooi t iets 

anders is dpn een EP.?.2:z...:".k.el-A.ll~~. ,m_o.g:e...~,ij)<!t.e.~.ClE.YE.o.~a_'2:rde_ of een ge-· 

heel van noodzpkelijkheidsvoorwaarden, 'y...S?o..!.-l~e_!. verschijnende ~~.;b~-
li'k 

I de 0 V~~r Heidegger is het \vetenschRp~e / Seinsgeschick beslist moer. 

Het schijnt zelfgenoegzaam te zijn. Het kcm blijkb8ar het zijnde 

missen (een missen dat \ve moeten specifieren). MRnr dat is een pre-

tentie (vcm het zijn) die Heidegger niet WR1'tr knn IYlpken. Heideg

ger vertrekt van do gedClchte dat zijn zowel noodzakelijke mogelijk-

heidsvoorvmnrde als voldocmde reden vpn het zijnde is. Het is zijn 

ke:rnfout. V ,mui t deze misgreep, vRnui t het inzicht in deze fout s 

vlOrdt veel in Heideggers donken duidelijk, d.L het wordt opgehel

derd omdat het on:.::"nv(,.}lrdb8C1r blijkt. I-b8r dClt 8llos moetcm we in 

het volgende nog 8.antonen, DClnrvoor moeten we eerst een wat onno

dig lijkende omweg maken. 

Het volgende is belnvloed door gedachten van R. Boehm, uit zijn 

colleges en uit !.C?El..~_esicht.~ll.~t __ ~_:r.:.J?_h_~.r1.c?El~no}.9Jli_~_J.:-}l.' 

Men kan niet zeggon d8t R. Boehm een wetensch2,psmethodoloog is. 

Zijn beschouwingen over de wetenschpp "rijzen eorder op Clan de weten

schap inherente beperkthec1en. Het is derhRlve eerder verwonderlijk 

to noemen dat we beroep gR~lll doen op zijn ideeen. Te meer d88r we 

in zekere zin de wetenschap, tegen Heic1egger in9 gacm verdedigen. 

Zelfs iemcmd die de zvmkte vnn de wetenschap ui tbui t zoals R. Boehm, 

ku...'1nen we nog ui tspelen tegen Heideggers wetensch8psvisie. Het znl 

onder andere over de verificntieproblemen gaan. Zelfs in 81 haar 

gebrekkigheic1 zRl de verific~tie ons nog v~n dienst zijn om kritiek 
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op Heidegger uit te oefenen. 

We willen Heideggers visie op de wetensch8ppen Ran een kritische 

analyse ondenrerpen. TIAt veronderstelt d8t we zelf voldoende gewa

pend zijn. He willen in de volgendo b18dzijden vooreerst onze eigen 

vmpenon smeden. Ze moeten langs twee k,mten snijden, Ze zijn im

mers bedoeld om 1. te wijzen op de innerlijke beperktheid V8n de we

tensch8p zonder meer, 2. om de zvrakheid van Heideggers wetensch8ps

betoog 8an te geven. Ter verduidelijking zetten we in de vorm V8n 

een 8antal thesen onze ziensvrijze ui teen, z081s die ui t zichzelf zou 

luiden, als ze zou lrunnen afzien van de noodzFlnk voor8f de verific8-

tietheorie, die de toon8Angevende leer is over de wetenschap, to re-

18tivoren. TI8[\TOP laton we een bespreking V[lll de verific8tietheorie 

aanslui ten. Ui t deze beh.:-mdeling zullen dew 81s het ware v,m zelf de 

stellingen volgen die we zonder veel bewijzon eerst hadden opgogeven, 

vle gaan da.:-'rbij dan in zekere zin V8n Clchteren n[lar voren to \-lerk , 

Ive voorzien op dnt ogonblik deze theses VCln de nodige comment88r, 

1. Het ui tgangsprobleem v~n de wetenschClp besta8t in het vinden 

vnn de principes of hypotheses of theorio. TIoze principes moe ten zo 

.<2.~e.9_~_~_t: mogelijk zijn, TIoor middel v"n de indudie kunnen we de 

principes opsporen. TIe inductie zoekt invRrianties. Ze vindt die 

door een toepnssing vnn WAt in de logicn bekend stRnt als de modus 

tol18ns. Hieruit moet blijken d8t het gevondene nooit iets Emders is 

dEtn oen ~..9-_z_0..~e.l.ij)m_ mgg~).ij}she_id~y.2..c?~~'l...~£ voor het bestaEm of 

zich voordo8n van de gegevens, 

2. Ui t noodzdcelijke r:10gelijkheidsvoorwa8rden kim men 2f]..5!.:L_d.ep, 

Ze hebben oigen g~yol1Len. V~~r deze gevo1gen zijn de noodz8kelijke 

mogelijkheidsvoorlv38 rden de ~oJs.lg_e}~r!:::_reCl..e.!lc:n. 

3. De rol van de y-G!,.:~fi2Dj;Ae. besta8t er precies in ui t te maken 

of de noodz8ke1ijke mogelijkheidsvoorwnarden ook voldoende zijn voor 

het optreden V8n de gevolgen. 

4, M8Rr wat b'5tekent d8t in feite? viiI het zGggen dnt de 

noodzE1kelijke mogelijkl18idsvoorwa2rden die geverifieerd worden, de 

voldoende grand zijn V[-\ll de ren.li tei t zelf? Kla8rblijkeli,jk niet. 
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Ze zijn toch aIleen de voldoende grond van hun eigen gevolgen. De 

noodzakelijke mogelijkheidsvoorw82rden zijn iets zonder hetwelk de 

Als we de realiteit de voldoende \1 reali tei t zich niet kcm voordoen. 

grand noemen, zien"!tle niet in hoe or een weg kcm leidcm, een aflei-· 
---------------------

l 
ding k."m bestaan, die v<'n de noodz"kelijke mogelijkheidsvoorw88rden 

de voldoende reden m[: [! ld wm de re[1.1i tei t zelf, niet ui tslui tend de 

voldoende reden voor datgenc "n t; ui t de noodzc:kelijke mogelijkheids~

vooIWRarden voIgt. 

5. De wetensch[1p heeft sterk de neiging om de nooc1zClkelijke 

mogelijkheidsvoorwR8rclen to promove;ren tot voldoende redenen, niet 

aIleen V[m hun eigen g evolgcn, mnnr von de concreto gegsvens zelf. 

Dnt is dem reductionisme . He t I geestelijlce I wordt afgoloid ui t het 

org[!nische, dat uit het lovenloze enz .... 

6. 'l'hlCl rom ga[1t de wetenschE'p hoofdzC1kelijk zo to werk? Ver-· 

moedelijk omdat het opsporen en verifH;ron van noodzakclijko moge ~ 

lijkheidsvoorwaarden e en methode is die de grootst mogelijke objec-

tiviteit vl8.8rborgt. De oorzi1 ,::k V[ln de reductio, cl.i. v"n he t bten 

v 2rd1/Jijncm v[m de zijnc1cm in hun eigenheid, in hun concreetheid, 

V[ln he t latcm G.oorg9i111 der gevolgen 81s de re21i tei t zelf \ is dus 

gelegen in de ve r[!bsolutoring V2n de objectieve methode. 

7. De vmtensch[lp en de; wetonsch[lpsmothodologie zien in de ve

rific £" tie hun specifie ko "!tlerblij Z8. Door cle zakon zo te zien> bo

geven Z f; zich in cen moerRssig gebied. Nog he t minst Vi1n [II is 

de verificCltio die zich als enige methode opwerpt, geschikt om de 

~ objectivi tei t te w82rborgen, Ivant 1. ze heeft helemC1.81 geen mid-· 

delen om dec ndekl<TRte hypothos e s op te sporen. Deze mooten dus 

voorgogeven zijn. 2. Vcrifieerb2~r is 21tijd slechts dat voar

opgestelde principes voldoende oorzaken der vGrschijnselen beteke

nen, zonder ,mdere principes "Is eveneens voldoende t e kunnen ui t

sluiten. 3. De ve rific[!tie brengt stee ds het gevRar V8n interpre

tatie en manipul"tie mee. Het conventionCllisme dreigt in de ver

te, nls een steeds mogelijke en annlokkelijke oplossing , In het 

conventionalisme is achter elke verificatie zinloas geworden. 

Zo zijn we bij de verificatie be18.nd, het probleem wa[!rvan we 
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wilden vertreldcen. We behandelen nu systematisch de driedeling 

van het la8.tste punt. De bedoeling is de beperktheid V('tn de veri

fica tie nan te geven, zodat er ruimte ontstnat voor onze vooraf

gaande theses. We betrekken de zaak ook op Heidegger. De moderne 

wetenschap is objectief. Objectivi teit is waarheid. D8t 81 thans 

beweren de meeste wetenschapslieden en talrijke wetenschapsmetho

dologen. Ook Heidegger ontkent de objectiviteit VEln de wetenschap 

niet. Io/el zegt hij dat de vletenschap niet het enige en ook niet 

het maatgevende weten is. De wetenschap beroept zich daarvoor op 

haar methode : de .:v_e_~i}).c8.t.:t.e_. De verificatie speelt bij Heideg·-· 

ger in feite geen rol. Dat heeft zijn redenen. We zullen ze wel

drR op het spoor komen. v/el vermeldt hij dat de moderne wetenschap 

in wezen experimenteel is. Dat houdt verband met de verific8.tie. 

Experiment en verificatie vervullen voor ons daarenboven een cmdere 

rol dan bij Heidegger. Het is een supplementaire reden om er op in 

te ga~m. 

Er kleven bezwaren actn de voorstelling die men geeft Vc'tll de 

verificatie. Ze blijkt in feite niet zo geschikt te zijn om de ob·-· 

jectiviteit van de wetenschnp te motiveren. We somden drie funda

mentele redenen op. Ze zijn nog geenszins duidelijk. We trekken 

de explicitatie ervan precies zover ctls nodig is om Heideggers zwnk

ke punten te kunnen aangeven, om de eigen R8rd van de wetenschap te 

laten begrijpen. 

a. Ook a.ls de verific8tie er in slaagt hypothetisch vooroMe.

stelde principes of theorieen te verifieren, dan val t toch het ont·_· 

breken of de ontoereikendheid op van methodes om de principes zelf 

te ontdekken. 

De verificatie beproeft een vooropgegeven hypothese of een ge

heel van hypotheses of een theorie, Heidegger zou zeggen, een onto

logisch bestek of veld, een mRthematisch of Rxiomcttisch ontwerp -

door middel van een confrontC1tie met de empirische feiten. Deze 

confrontatie gebeurt niet zo direkt, weI doorheen een geheel van Rf-
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leidingen. In feite worden de gevolgen van de hypothese getoetst 

aan de feiten. Maar deze complic8ties moeten ons hier niet bezig

houden. De hypothese gelclt als geverifieerd of - zwa.kker - gecon

firmeerd - als de gevolgtrekkingen in overeenstemming zijn met de 

protocolzinnen V8n de empirische waamemingen. 

Maar deze methode leidt niet tot het opstellen van hypotheses 

of theorieen zelf. Deze moeten steeds verondersteld gegeven zijno 

Ze moeten vooraf zijn ontvrorpen. ~a,~ de .,!?ehoefte_M~V!?_rificatie. 

~}f_t 0 onJ;_ 8.8n q..:: .. ~ ... t._~~,Ei j 'Cs:.o ~12.Cl.c:'l...t,"?n tvro_~_~.Il.ATIo tl.lt;..s_e.~J,r1-B:~.§'B 
.g,E?val_ .:t'~_eds 0] _~Q9_J:'E..'~d.~_~1..s_KE2.~§.~"_RJ1p.Ke_~.9}.~~11§._sj;~~~. De verifi-

1 

c8.tiemethode brengt aan het licht dat er rationele methodes ontbre

ken - of in ieder geval, dnt ze ontoereikend zijn - om de principes 

zelf to ontdekken. De verificntie is een verv8.ngmiddel da8rvoor, 

manr misschien een slechto De wetensch[lpsmensen zelf wijzen op de 

vaak curieuze ITlEmier W8E1rop ze belnngrijke wetten hebben ontdekt 0 

Ui tspraken VEm bijvoorbeelcl Einstein, van Planck en VEm anderen 

ill hierover staan geboekt 0 Popper vdjst gr<l2.g op de puur psycholo-

I, gische, toevallige, irrationele manier wncrop hypotheses ontstaan. 

En Heidegger? V~~r Heidegger ontspringen de hypotheses, het veld 

of bestek V8n de ontologische w<lp,rheid, ui teen beschikking V8n het 

zijn. Dat is steeds r88dselnchtig. Hot gebeurt plots (jKh). Ach

teraf kan men weI een en nnder verduidelijken, zien 'aankomen', voor-

81 in de zin dat men 8anleidingen tot een nieuw zijnslicht ontdekt. 

De modeme wetenschClp wordt reeds 'geboren' in de late middeleeuwen 

II 
bijvoorbeeld (zie hoger blz.~!f- ). Toch is het nieuwe ontwerp plots 

en in eens Ranwezig. Men vracrgt zich af of dergelijke oplossing 

niet meer een verlegenheid is dnn een verheldering? Door af te 

kondigon dnt iets rRadselachtig is, d.i. onophelderbanr, brengt men 

het niet a8n het licht. M[lnr we zijn nog weinig gewapend om de z8.ak 

to "beslechteno 

b. Verific8tie leidt steeds tot niet meer d8n tot het resul

taat dat de geverifieerde hypothese of theorie een yoIQq~nd~ __ ve~

.~1..~~ings~ levert voor de empirische feiten of gebeurtenissen 
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die ermee overeenstemmen. De verificatie zegt nooi t dat de verkla·· 

ring de feitelijke~~~ak van de gegevens is. Zelfs als een hypo

these volledig empirisch geverifieerd is, betekent dit nog niets 

meer dan dat ze indcrdaad een voldoende verklaring levert van de 

fei ten, maar aUeen als een van de .!p_~I_ijk~_v~_~.~}ari!1:.8:en., Want 

dat de bedoelde gegevens uit hJ~othese x loxnnen worden afgoleid, 

sluit nog niet uit dat ze niet ook uit hypothese y kunnen worden 

verkla8rd. Want v181 geldt dat gelijke oorz8ken gelijke gevolgen 

hebben (verk18ringen bedoelen precies voldoende gronden [-lan te ge

ven 9 en dus voldoende oorzRken), mnar .n.ieJ_Aft~t;.-.Eel:si~,?-.Ji~_olgep . .....£.~

}_i..j.~~ . .. ()~.~.~~!l:. . mo_ete.E.. .hebbep_ De verificatie levert niet eens de 

waarheid op van een geverifieercle hypothese, 81leen hRar toep<1s

baarheid om ermee de verschijnselen op voorhand te berekenen, d.i. 

ze te voorspellen. Soms geven de natuurwetenschapsmensen ze1f dat 

toe. Maar tooh zion ze de voorspelbRarheid als gnrRntie en legiti

mRtie vcm de objectieve waarheid van hun aotivi tei t. 

o. De verifioRtie ondel"\verpt de gegevens op voorhc:md aan een 

interpretatie, passend bij de thoorie die moet worden geverifieerd, 

Verifieerbaar zijn namelijk 8ltijd slechts die gevolgtrokkingen die 

uit de bedoelde theorie of hypothese deduceerbanr zijn. W8t zich 

daFiruit niet laat nfleiden komt van den beginne niet in mmmerking. 

Het gegeven wordt bij voorba8t gereduceerd tot aspecten W3.nrop de 

hypothese betrekking kan hebben. Door de hypothese wordt vooropge

steld wat de vraag is, ook 81s een negC'tief antwoord (in de zin dat 

de hypothese erdoor zou weerlegd zijn) niet uitgesloten wordt. Ver

der worden gevolgtrekkingen ter veri.fioatie voorgelegd die door hun 

samenhFlng met de theorie de gegevens reeds van te voren in een wel

bepC:18.1d perspectief duwen. Het gevCl8r bestRat dat slechts die gevol

gen worden getoetst die door de hypothese "rorden beoogd en dat ande

re gevolgen over het hoofd worden gezien. 

In het grensgeval kRn de voorafgaandelijke determintl.tie Will de 

gegevens zo ver gaan d8. t de theorie op voorhand al niet meer voor ve·

rificatie of voor fRlsificatie in aanmerking komt. De w8arneembare 
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empirische feiten houden helemanl op Rls onafhankelijke instantie 

(om er door te verifieren) te bestnnn. DRt is de mening van het 

conventionalisme. We pnrafrnseren Popper: De natuurwetenschap is .... 
voor de convention81isten goon 'beeld' vem de natuur, ma;=Jr een 

zuivere begripsconstructie. Niet de kenmerken van de wereld bepa

len de constructie 9 omgekeerd, deze bepaalt de eigenschappen van 

een kunstmC1tige, door ons geschnpen begr.i.pmvereld, impliciet gede

finieerd door de door ons vastgelegde natuurwetten. De natuurwe

tenschap spreekt slechts over deze wereld. De conventionalistisch 

opgev[ltte natuurwetten zijn door geen waarneming falsifieerb[\ar~ 

1trant zij eerst bep[llen wat een waRrneming 1 wnt in het bijzonder een 

wetenschRppelijke meting is. Een klein voorbeeld : "het smeltpunt 

VRn lood ligt bij 350°" is een definitie van het begrip lood en dus 

~eerlegbaar (Cornelius). 'vJe moeten nie t meer ga8n kijken wat 

lood is en WRar het zich bevindt, de voorwetensch8ppelijke ervaring 

is doorgestreept, het begrip bepaalt toch bij voorbaat hoe de zRak 

in elkaRr zit. Ook ieI:land 81s CRrn8p dreigt in hetzelfde VEl8Tw2ter 

terecht to kamen, hoewel zijn bedoeling zo goed als tegengesteld is 

aan die van het convention81isme. Cnrnap wil een verificabiliteits

criterium opstellen, am daardoor zinvolle uitspraken te laxnnen onder

scheiden. He t criterium moet vEIn die 8ard zijn dat aIle begrippen 

die een positieve functie hebben in het verklaren en voorspellen van 

observeerbare gebeurtenissen zinvol kunnen worden genoemd. DaC1r

naast moeten zinledige 'metafysische' begrippen uitgeschRkeld wor

den. De termen van de wiskunde en van de empirische wetenschappen 

\ 

moeten worden toegelaten. ]\1anr wat is dat anders dan dnt de vige

/{ rende wetenschEip zelf criterium wordt van de ter verific!'lUe staan-· 

~ de gegevens? In welke mate kunnen gegevens dan nog een wa8rde heb-

ben 81s onafhankelijke instanties ter verificatie van een theorie ? 

Op voorhand dus wordt het werkelijke herleid tot datgene wat past 

in de wetenschap zelf. De theorie wordt norm van het objectief 

waarneembare. De mantstaf is niet meer de werkelijkheid, m[\ar de 

wetenschappelijke activiteit. De wetenschappelijke waarheid. of ob

jectiviteit beslist zelf. 
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Dat is een ernstige bedreiging voor de vletenschappelijke ob

jectiviteit. Zeker nls men een robuste werkelijkheidszin bezit~ 

zonls bijvoorbeeld Popper. V~~r deze blijft waarheid ove reenstem

ming VelD de theorie met de feiton, volgens de waarheidsdefinitie 

van Tarski, (zo[11s Popper zegt, een definitie van de wnarheid ills 

c:1dekwiltie die in fei te eemlenoud is en bij PInto reeds wordt uitge

sproken). Popper kon niet instenIDlen met de verabsolutering VAn de 

theorie, een tendens die in de wetensch~ppelijkheid zelf schijnt 

voorgetekend to zijn. Langs de [mdero kcmt zag Popper zeer goed 

de moeilijkheden VRn de verificntie. Hij eiste dnerom niet verifi

eerbaarheid, weI falsifieerbaarheid ~ een empirisch-wetenschClppelijk 

systeem moet Ran de e rv2ring schipbreuk kunnen leiden. Maar ook 

f8lsifieerbClClrhe id is niet het sleutelwoord. "hnt zelfs Popper 

geeft toe dat het steeds mogelijk is falsific8ties 8.f te wijzen. 

Men k[lD onder andere Cld-hoc - hYJlothesES invoeren~ men bm een voorbe

houd ui tspreken tegenover de be trouwbaarheid vem de experimentato

ren. .. Popper zelf zegt : i-:len knn he t conventionillisme slochts ont

komen door een beslissing : het niet willen gebruiken. Dat is na

tuurlijk een zwakke schCikel in de verifieerb8<lrheids- - of falsifi-

eerbailrheidstheorie. Men kan de Vletenschap nie t 18ton clfhangen VCln 

een besluit. 

DRt slui t niet ui t dat de wilarde vem de vorificatie vnn falsi

fieerb8re theorieen hoger ligt dnn die VAn principieel niet falsi

fie erbnre. M8ar tussen principieel falsifieerbE\,Clr en in fei te ge

f[tlsifieerd~ is or nog een grote afstnnd. Men kan Ran de f8lsifi

eerbilarheid ontglippen. Niet falsifieerbare theorieen zijn inder

daad weI irrelevant. ]"r"ar f8lsifieerbare zijn op hun beurt slechts 

relevcmt in de mette V8n de mogelijke verificatie. Dat is een pro

bleem, goed geillustreerd door het convention8lisme. De eis tot 

fnlsificatie loopt minimR::11 gezien ui t op het veilig ~3tellen van 

een beproevingsmogelijkheid. Wet8rbij we moeten bedenken d8t pre

cies verkee rd gestelde vr~gen de eigenschnp hebben dilt er niet met 

een duidelijk ja. of neen kan op geantwoord worden. 
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wat betreft het uitgRngspunt : de hypotheses moeten voor-gegeven 

zijn. Maar dezelfde onzekerheid strekt zich uit tot het resultaRt 
/" 
, dat levert ~lleen oen voldoende m82r niet noodzRkelijke verklaring 

van hot verschijnende op, een mogelijke voldoende reden. Ook de weg 

waarlangs de verific[1tie verloopt is dubieus. Men hm verificatie 

of falsificatie vRak m'lar wens doen opgRRn of niet. De eigen e1E1rd 

van de gegevens wordt nRar believen weg gegoocheld. Dat betekent 

niet dat verificRtie steeds omnogelijk is. Verderop zullen we ge

vallen R0ngeven vrm onoLlstootbRre verificatie. Ondertussen kan ge

bloken zijn dat het voornanmste probleem d2t is v['n het vinden VelD 

objectieve principes. Hoe die opsporen? We zullen zien dat het 

kan gebeuren Inngs .i.~ductie'ye. weg. 

§ 9· .De.l.~d.upt~.~ ~n de ,"~edE_c_ti.~_~_o.t_ .~opdz.n)~e1-.~.jkc:. m9KGJjjJ~

.!l~2-.d.~V:0.o.:r::1.:1f1 r.O-.E?p . 

Veelal loochent men dat er een logische weg bestRC1t om tot 81-

gemene beginselen te komen. IVIen "tJeperkt zich tot het vertellen van 

cmecdotes over de \·lijze WRClrop ze gevonden worden. Dmlrmee gnat 

natuurlijk een scepsis gepa~rd tegenover de mogelijkheid V8n de in

ductie om op methodische wijze beginselen te zoeken. 

Hoe sta8t de za"k in fed te? In vael gev:::'.llen is de staving 

van een 81gemene hypothese (en zo Velll een algemene theorie) door 

bijzondere eXperimenten en zelfs door een enkel experiment mogelijk. 

Dat is geen zuivero incluctie nRtuurlijk, ,-.rant de hypothese wordt 

vooropgezet en clrm gestaafd. vie spreken vnn .v.C?rL(i..S'1ti~}.n§.212_ti<3..' 

MaRr echte incl.uctie is eveneens mogelijk. Door middel Veln exp2ri·· 

menten of van een enkel experiment komt men er op deze vlijze vaak 

~ toe principes op te stellen. Zoals we zullen zien zijn deze princi

\ pes noodz8kelijke mogolijkheic1svoorwC18rden. De echte inductie ge·· 

lijkt - men kan het vreemd vinden - op wat bij Husserl onder de 

nanill 'eidetische reductie' bekend st~at. Deze ga2t terug op de 
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plRtonisch-nristotelische 'dinlectiek'. Ze is oen gebruikelijke en 

in feite ook veel toegepaste methode. Ook (of zelfs) de histori

sche en filologische hOTImeneuticR bcdient er zich V8n. De methode 

best8Elt er in de gegevcms vrij to v80rieren (een tekst bijvoorbeeld) 

zodnt een onver2nderlijk stramien zich begint nf te tekenen. Reeds 

P18to, m88r voor81 Aristotoles, ook Russerl hebben gewezen op de 

geva8rlijke konsekvJenties v<-m deze methode wanneST men ze ver8bso

luteert. Ze leidt d8.n regelrecht tot een reductie, tot slechts 801-

gemeenheden die voorbij zien Clem de concrete reali tei t, MEl[1r mis

schien is deze methode de onigo om beginselen op to zoeken die, zo

als we gaan zien, geon andere zijn d[m noodzRkelijke nlgemene moge

lijkheidsvoorwmrclen, DC't heeft voor gevolg d8t men dG mothode en 

h8.C1r resul t8ten ook r-;ls het enig v!8zenlijke gR,"1 t zion. De concrete 

'voorwetenschappelijke' ervaren n8tuur 1.oTOrd t systemntisch vorvnngen 

door de zogennamd ' objectiove' n8.tuur. 

Dat 811es moe t en we nu uitdiepen. We moeten het1 zoals reeds 

voorgesteld, achtoreenvolgens hebbcm over 1. de mogelijkheid en 

de draClgwijd te V80n de induc t.ie 9 ui tga,mde V[1n de verificCl tieinduc

tie, ze verschnft noodz8kelijko mogelijkheidsvoorwaRrden, 2. de 

tendens van de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwa,1rden om de re"li·

teit op te slorpen. 

1. Velon betwijfelen de mogelijkheid om v8nuit de observntie 

V[ln bijzonderheden, van concrete gegevens tot nlgemeenheden te ko

men, Ze betwijfelen dus het recht V8n de inductie, Ze doen d8t 

meestal door het probleem v[!n de verificatie in verband te brengen 

met dRt V8n de inductie. MC18r beide moet men onderscheiden. Bekij

ken v18 eens het gev:l I vrm de oxperimentele controle vnn een hypothe·

se. We spreken hier van een quasi-inductie,n8melijk een verific8-

tieinductie, want de algemene hypothese wonlt vooropgesteld. De 

staving VAn een hypothese is ve~lal mogelijk en dit zonder dat een 

eindeloze herhaling van proeven en tegenproeven nodig blijkt. Stel 

dat een hypothese zegt d8t or elementcdre deel tjes bestmm die nog 

niet werden g8ogserveerd. Een enkele observatie vcm een p8.rtikel 

z"l volstaan om de hypothese defini tief te staven. Herhaling k<m 
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gewenst zijn, m(18r niet omdat ze ~..£ nodig is, nlleen om de twij

fel A-8ng<12nde de deugdelijkheid V[l,n de const<1tCltie weg te nemen. Er 

is geen eindeloze reeks vcm w8.Clrnemingen nodig. Het is dus blijk

bELar mogelijk in het bijzondere gevnl het nlgemene te doorschouwen. 

Hetzelfde gClat ook op voor de niot-bevastiging V<1n een hypothese. 

Ook hier helpt vailk een ankel experiment. (In deze twee gevnllen 

sluit het'ene' experiment niet uit d?t verder experimenteel onder

zoek geboden blijft, om de hy~othese te specifieren~ om de graad 

van "lgemeenheid ervan vast te stellen, en dit met behulp van weer 

nieuwe experimenten, die opnieuw beperkt in anntC11 kunnen zijn, 

enz .... ) TIe atoomtheorie vinc1 t lwnr confirrnatie in de eerste ont

plofte atoouboffi, de volgende projectielen kunnen daar in feite niets 

meer ann verbeteren. 

MaClr een eehto indue-tie is eveneens mogelijk~ om tot prineipes 

te komen. Nieuwe beginselen lrunnen worden gevonden door ui t te gaan 

vCln bijzondere observilties en door op die finnier tot een algemeen 

oordeel te komen. TIe betekenis van de gevonden principes blijft 

daarbij geenszins loutar hypothetiseh. :De inductie heeft het uit

zieht Vem een toepassing van de .!A0.~~s_.tS?~l.e~~. Indien p dem q, wel

nu niet q, dus niet p. Men ziet het verband met Poppers falsifieer

baarheidstheorie. Men herh8alt een experiment met uitschnkeling 

van een bepClCllde f8.ctor. Blijft het resul tnnt hetzelfde, dan blijkt 

de fEwtor niet ter zClke te zijn. Hij blijkt geen n002-_z1:kelij_keJ.ll?_

gelijlct.leidsvogpNCi:.:'lr:d_~ voor het geobserveerd,:; verschijnsel te bev8t

ten, ook nl is het zo dat dit verschijnsel bijna steeds voorkomt 

met die factor erbij. Blijft het resultctnt niet hetzelfdo 9 dan 

blijkt de factor juist een noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaClrde te 

bevC1tten, K,t procede is eigenlijk niet gebonden aEm experiment Cll

leon, hetzelfc1e resul ta<1t k<1n men bekomen door orJservaties, en waar

om niet eveneens door gedC1chtolijke v2riClties? Het result22t van 

deze inc1uctie is in ieder gevc:l : 1. de uitschakeling V::1n factoren 

die als niet noodzilkolijk mooten worden gebrcmdmerkt, 2. het op

zoeken wm f8,ctoron di..e inderc1aad nooc1zetkelijke mogelijkheic1svoor

wE\Rrden bevc:tton. M8ar di t tweecl.e punt is onzekerder, :D<1t een re

sulta8t uitblijft, wnnneer een bep::1nlde factor wordt uitgeschetkeld, 
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bepoalt niet met een gelijke zekerheid dat deze factor een noodza

kelijke mogelijkheidsvoorw?8rde voorstelt, dan in het omgekeerde 

gevnl : wanneer eon factor wcgblijft em het resul taRt bli,jft on-

ver:.=1nderd, bin men zeker zijn d8t de factor irrelevEmt WCl.S. 'Toch 

behoudt het experiment zijn bel,mg, zelfs don wanneer bij Andere 

eX)Jerimenten de fE'1Ctor toch nog overtollig zou blijken te zijn. 

\ Bet gevRl lac'1t .inu:1ers vermoeden dat in de ondere experimenten do 

C) ! fEwtor door een equivnlente fnctor is vervRngen, dat dus toch een 

( I noodzRkelijke mogelijkheidsvoorwoClrde werd bepn81d, dio echter een 

~ I nog nauwkeuriger (dit i,etek(mt hier nlgemonere) 8fbnkening vr8agt. 

De echte inductie is eon methode die n::1UW verwnnt is met Hus-

serls eidetische reductie door vrije V:1ri8.tie, net de dialoctiek 

die bij Aristoteles en voordien reeds bij Plato werd ontwikkeld. 

Plato en Husserl hobben de methoc1e weliswn8r beperkt tot begrips

an81yses. Ze kreeg danrdoor een 'nprioristisch' uitziend kleedje. 

Bij Huseerl moet men in gGdpchten vrij v8rieren, OB to ontdekken 

welke invaric:mten het gegev8n bevat, invarianten die Clls ze er niet 

zouden zijn, ervoor zorgen d8t het gcgeven ophoudt te besta8n. 

MaRr niet 811een de fEmtasie, ook observ8ties en speciR81 bedoelde 

experimenten kunnen tot hetzelfde resultant leiden. W.:lt Husserl 

goed heeft ingezien, is het feit dat or een bijzondero soort 'waar

neming' vereist is om het feitelijlce als voorbeelc1 voor een nlge

meenheid te zien, om in het Afzonc1erlijke iets nlgemeens te vCltten. 

Husserl noemde zulks ,y{~§l~E?schcm. H88r het is problematisch in 

hOGverre di t "rezen - het zuiver 81gemene der noodz[lkelijke moge

lijkheidsvoonm[lrdon - in feite '"rezen' mag worden genoemd, 

De inc1uctie vinc1 t slechts noodz8kelijlc8 mogclijkheidsvoorwrl8r

den. WnaroB? Ze kan blijkbn:lr lrroeilijk anders, dnn nnnwijzen 

E.~~e~ welke 'eleJ:11.enten' een vcrschijnsel niot kan bestR.:'In, d;-m de 

fundFunenton nantonon die, [11s ZG er niet zouden zijn, tot g8volg 

zouc1en hobben dnt het verschijnsel verdwijnt. Zonder de invarinn

ties, zonder doze: AlgomeGnheden, knn dit bop881d verschijnsel zich 

niet voordoen. IIet is niet in te zien hoe dit 'zonder' in eon 

'door' zou kunnen worden vervnngen : het verschijnsel doet zich 
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niet voor zonder zijn VooTIvCl<:"'rclen, m2 [', r het verschijnt daClrom nog 

niet cloor deze conditieso Het is be18ngrijk dit in to zien om de 

ware 8C'rd Veill de "Tetenschappelijke objectivi tei t te begrijpen. 

2. De wetenschappcm ,Tensen ol)jectivi tei t. We hebbon begrepen 

delt deze olJjectivi tei t er een is v ,m noodznkelijke mogelijkheids-

voorwc=w.rden. "Ie hebben ook verst88n d8t de ol1jectivi tei teen andere 

drClE\gwijd te krijgt dem de Het,,"nschClpsmenscm en de w:~tensch8psmetho

dologen veelal menen. De vTetensch8p heeft het ov(;r f:-1Ctoren zonder 

del-lGlke de verschijnselen niet kwmen best88,n. Ze heeft het weinig 

over de concrete verschijnselen zolfo Deze worden heol gem2kkelijk 

door de wete nscha p tot vord"Tijnen g..::br8cht. Ze lossen op onder de 

[llgemeenheden die door de wetensch8ppelijlm methode worden ontdekt. 

1 , De wetensch8p heeft de noiging om deze [1lgemone noodz8lce lijkheden 

~ l in de plE\nts te schuiven V8n de concrete verschijnselen ze lf. Ze 

lTIRakt vcm h8t 'zonder' een 'door'. In "18rkelijkheid echter stel t 

zij dem elndere vorschijnselen in de pl2ats wm de concrete gegevens 

die ze ltlilc1e verld8ren. Ze vorvC' ngt de concrete verschijnselen 

door wat ui t de noodzakelijke raoge lijkheidsvoorw8 C' rden voIgt. Deze 

gevolgen zijn inderd28d uit de noodz[lkelijke mogelijkhoidsvoorwC'..8r

den rd te leiden. Volgens "Telke 't8ctiek' verloopt de operr'tie ? 

r, \I De wetenschnp stel t de verific~tie centrcwl. vlat cloet deze? De 

verificfltic verifieert de noodznlmlijke mogelijkheidsvoorw8.flrden 81s 

voldoende r edenen van w::tt ui t de voorw[\8rden voIgt. M2:tr \VCl t ui t 

deze voorwm'rden voIgt is niet bij voorba8t identiek met de concrete 

i"erkelijkheid zelf. De noodz2kelijke 8.1gemeenheden zijn de voorw82r

den van de concrete dingeno Ze kunnen deze daC'rom nog niet vervan

gen. Als deze vorvOlnging bewust wordt nagestreefd vorv.1agt het in

dividuele en kenmerkende der dingen, de reflli tei t verclvJijnt. IVIen 

houdt slechts over ,.m,t in zijn 8lgemeenheic1 on8fh8nkelijk is Will het . 
individuele, cOTlerete zijnde. De vwtenschClp met hanr rijk van alge

mene noodzC1kelijke VooTltlc:tarclen heeft geen toegcmg tot het domein van 

de volle rep.li t e i t. Als ze toch meont toegnng te hebbe n? is het 

door een kunstgreep, door do vervr nging v~n de dingen door de gevol

gen van de noodz8.kelijke mogelijkheidsvoorwaClrden vmarvoor deze 

IRCltste voldoendo redenen zijn. De vrijheid bijvoorbeeld heeft h2Gr 
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basis in organische structuren. De wetenschClp redcmeer-c dus nls 

volgt Uit de orgRnische structuren moet de vrijheid worden 8f

geleid! JVbElr zelfs als vle (tClnvC\<trclen d8t er 'iets i k8n worden af

geleid, wie vTR2rborgt d;:tll dClt het om do concrete doorleefde, in het 

gevmne leven ervClren vrijheid gaat? In fei tf: zal de wetenschap in 

vele gevallen de vrijneid loocnenen, het verscbijnsel dus helema?l 

laten verdwijnen. Op de 'illusit.;l V2n de vrijheid np. Daarbij 

stel t de wetc:!llschC'p zicn cli'm veGl to weinig vragen. Waarom kan ze 

niet ook diE:< rest elimineren? Zou ze z .ich niet eens moeten tcrug

buigen over de door h[)ar gevolgde werkvlijze? De vletensch[)p verRb·

soluteert een bepClCllde 88.np8k. Ze ,',Til methodisch zeker kennen. 

Dnt is kennis VAn nooc1z2Jmlijke mogelijkheidsvoorw,:wrden. Ui t deze 

voorw8.Clrden leidt ze gevolgen 2f. Deze gevolgen zouden gelijkwaar

dig moeton kunncm zijn Clem de rG8.1i tei t zelf. Er zon niets verloren 

mogen gaRn. De vrijheicl zou vrijheicl moe ten kunnen blijvon zO[lls in 

de concrete ervpring, de geschiedenis een moeilijk te cLoorgronden 

menselijk geb:;uren, de individuali tei teen wezonstrek V<1n de mens ~ 

enz, .. Dc:t knn de wetonfJchpp precies door hCl8r methodische Ranpak 

moeilijk w8.arborgen. In feite reduceert ze de reRliteit tot datg8-

ne wat er 81gemeen, en dR8rom noodznkelijk 2,3n is, tot d[)tgcme wC1~lr 

het verschijnsel een I nooc_' a"n beeft omdRt het zonder deze f[wtoren 

niet kan besta~m of zich voordoen. 

§ 10. ,Heidegger ,en. ,d,~ _~o.9.d,znkcli j ke mogeli,jkheidsvooX'\,marden. 

vIe vermelden kort de essentiele trekken van Heideggers vleten

schapsleer zoals die uit onze studie zijn to voorschijn gskomen. 

1. Heidegger ver8.bsoluto0rt het wetenschappelijk ontwerp of 

de wetensch2ppelijke theorie. ])it TI1athemntiscr. of (lXiomCltisch ge .. 

heel is een ,S.e~l!.sB:C.~C}1.:~c.k1 een beschikking van het zlJn. Do prin

cipes zijn op voorh8.nd de principes van het zijn zelf. 

2. D8 verificntio en de experimenten spelen slechts een ge

ring2 rol in deze visie. Over v c: rificntie heeft Heidegger het 
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nooit. WeI vermeldt hij de experimenterende trek V8n de moderne 

wetenschap. Experimenten v10eien voort uit de wetensch[1ppelijke 

opzet ze1f, omd8t op voorhand de principes werden v[lstge1egd. Der

halve kan I!1en de feiten systemd tisch gmm opzoeken. 

30 Ook over .~!l:d.u.c.t.~.~ rept H(ddegger geen woorc1. Hij heeft 

geen oog voor de specifieke problem8tiek v,m de; noodznke1ijke mo

gelijk:l1eidsvooTIv82rden die door de inductie worden opgesteld. Waar

om is Heidegger over <11 deze 88ngelegenheden zo zwijgz[1[1m? Het 

moet zijn bijzondere redenen hebben, De rest v:=m ons botoog za1 

er zich grotendeels mee be zig houdun. 

Helke is de zin VCln he t ontbreken v t\n de verif:i.ca:t ie? V~~r . 
Heidegger zijn de principes zijnsprincipes. Ze zijn objectief 

reeds v66r elk wetensch2ppelijk ingrijpen. Zijn de principes voor 

Heidegger noodz[1ke1ijk en voldoende tegGlijkertijd, en Qat op de 

meest probleemloze wijze? We (lenken het. De principes, het onto

logisch bestek fundeert zo totunl, zo afdoende dRt de v·.)rific8tie 

aIleen nog m82T te 188t kE1n komen, overbodig is. De wetensch8ps" 

methodo1ogen wensen delt de hypotheses geverifieerd worden, ue hy

potheses schijnen te vr8gen om verific8tie, ze sta[1n niet op voor~ 

I hand 21s geldig geboekt. Voor Heidegger ziet het er anders ui t. 

7 I Hij is da[1rin verwant me t het convention"lisme. Dn t vind t innners 

&I ;, ook da t verificE1 t.i.e in fei te zinloos is. Ze hm toch slechts de 

theorie confillneren. Natuur1ijk is voor Heidegger het wetenschap

pelijk ontwerp geen gri1 van het menselijk verstnnd. ]\i8[1r er is 

bij hem een nndere vli1lekeur : die van het Zijn. Het ontwerp is 

een zijnsontwerp. Het zijn moet, volgens HGideggor, borg st<lcm 

voor het vlerkelijkheidsgeh~ll te v,m het ontwerp. Z0[11s in het con-

ventionC',lisrae word took bij Heidegger e1ke voorstelbare rol van 

het zijnde onbeduidend. Het verifieren heeft ste2ds de bedoeling 

'eens te g[',m kijken' n8ar dG dingen zelf? om te zien of de hypo~ 

these k1opt. Dat hOGft in het convGntiollCllisme en bij Heidegger 

niet meer. Het Zijnsontwerp heeft zich tob,ell vrij gevochten, 

Het experimenteren (welke rol of drC18{,"Wijdte men d8t ook 
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toeschrijft) wordt een exploreren, de theorie in steeds ui tgebreidere 

reeksen objecten vestigen, het ontwerp laten uitwaaiaren over de rea

liteit. We kunnen op deze wijze de tendens van de wetenschap begrij

pen om in vakken te versplinteren, om tot specialismen te 'ontaarden' 

(zie hoger). 

~l5:~_l-s d.e __ b_e_~~~._~ll E_et 0_ntb_~ek'§'1l...Y'§1l_d.E!l __ 1.l'l:.t?-~u2_~e ? 

Heidegger vBrmag principes los te krijgen zonder hard speurwerk 

in het zijnde. Het zijnsproject staat daar 'in eenG~. Het ontspringt 

op geen enkele wijze aan het zijnde. De principes hebben zich losge-

scheurdvan het ontische. De wet van de traagheid ontspringt bij Hei

degger aan het niets. Waarom zou hij niet inductief, op de wijze van 

een Husserliaanse We!?eI!.!?E?<?.I:ta.u of zo, kunnen ontstaan? Eij Heidegger 

is dat evenwel ondenkbaar. Hij\erabsoluteert de zijnsbeschikking van 

: het wetenschRppelijk bestek op zodanigewijze dat hij niet eens meer de 

,vraag naar een mogelijk uit het zijnde ontspringen van een theorie 
: 

:stelt. Een wetenschappelijke hypothese of een geheel ervan ontspringt 

dar/ook plotseling, .j}ih, zonder reden. Het ziet er ui t also:!:: voor Hei

degger het plotseling karakter van het ontwerp op zichzelf reeds een 

verklRring overbodig maakt. Maar het 'bliksemende t vcm het zijn, het 

raadselachtige, het momentaan-gebeurende verklaart toch niets? Het 

zou weI eens de oplossing voor een verlegenheid kunnen zijn. ~le be

doe len niet dat de ontdekking van noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaar

den op elk ogenblik van de geschiedenis mogelijk is. We mogen niet 

verwachten dat Aristoteles de wet der traagheid opstelt. Maar dat 

'alles op zijn tijd komt' is nog geen verklaring. 

Zijn de zijnsprincipes voor Heidegger dan slechts noodzakelijke 

mogelijkheidsvoorwanrden van het zijncle, en laten ze het zijnde zelf-

I standig en individeel bestaan als de voldoende grond, of zijn ze daar

entegen noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden met de yalse pr~tentle 

tegelijk een voldoende verklaring voor het zijnde te bieden, zoals dat 

in de wetenschappelijke concepties die we hebben leren kennen het ge

val is? Is het zijnsontwerp in deze laatste zin noodzakelijk en vol

doende tegelijk? Heidegger haakt nooit in op de problemen van de 
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noodzakelijke on voldoende gronden. We moeten er dus nanr r8.den. 

r![Cl8.r is het weI een rCiden? Zijn zl,orijgza8.mheid spreekt boekdeleno 

J)oor zijn stilzwijgen over verificatie en voorCil over inductie 

geeft Heic1egger te kennen dClt voor h om het zijn zOvlel noodz.?kelij

ke als voldoende grond van de renliteit is. Het kan niet anderso 

AIleen ier:.lC(nd die dClt meent 1([1n z"rijgen over de verific2tie en 

over de inductioo Heidegger gant er v an uit dat het zijn (het 

HetenschC1ppelijk ontwerp hier) tot8al het zijnde fundee rt o J)at 

men dus ui t het lfetensch8ppelijk ontwerp hGt zijnde kcm n.flGiden! 

M8C1r precies zoals in de bGkenc1e wetenschapsmethoc101ogieen verm8.g 

He idegger slechts "nn te tonen dC'\"!; mon in fei te slechts de gevol

gen van de nooc1zakelijke mogelijkheidsvoorw8.8.rdon ~fleidt, en deze 

gevolgen zijn nil"t het zijmle (ell s voldocmde grond) zeIt'. 

Het zijn kcm nooit moer zijn dan noodznkelijke mogelijkheids

voorwP8rdo VC1n hot z ijnde. Het kcm nooi t w8armClken c1[lt het toge-· 

lijk voldoende redon en derhalve toklle fundoring zou zijn VRn het 

zijnde. Om dnt to kunnon moet het ho t zijnde zelf vervRngen door 

de gevolgen vnn de noodzRkelijko voorw88rden. H(~t moet het zijnde 

dus reduceren tot dCltgene W8nrvan de noodzakelijke mogelijkheids

voonmarden voldoende reden zijn (nnmelijk de eigen gevolgen daar-~ 

van) . 

Ten oversta.an van de verific"tie en vc'll1 de inductie re specteert 

Heidegger het gegevene niet volcloonc1e. Het zijnde wordt een zuivere 

reflex, spiegeUng vCln het wotenschappelijk ontwerp. Het verliest 

zijn zelfstandigheid , zijn nooit opg88.n of ten onde rgaan in het we

tenschpppolijk ontwerp. Als voorwetenschnppelijke instr-mtie wa[lr

naar de inducti0: en de verific[ltie zich zouden richten , verliest het 

elke roI. Het wetensch8ppolijk ontwerp mmtkt RIles overbodig. Het 

1Tl8thef.l1'ltisch plan zorgt 8.fdoende voor zichzelf. Het moet nergens en 

nooit beroep doen op het gegevene? tenzij misschien 08 zijn gebiod 

ui t te breiden en in ui tgestrelctere zijnsvelden to vestigen (rol vcm 

het e:A":periment en het vorsen). Het ontwerp fundeort het zijncle op 

totnlo vrijze. J)it la8tste is nog slechts 81s echo? Ells m8terie 
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w[1.arop het ontwerp zich komt indrukken, belnngrijk. 

JI188r in fei te geclr;'lg,m de dingcn zich niet op zulk8 wij ze . 'vle 

willen e8n lClC'tste keel" deze st[llld vcm zRken ophel(leren. 'vIc leggen 

d8arbij de Yinger op een wondo 9 nie t 8lleen bij Heideggo::c, nW8::C 

evcnzoe::c ~ij de meesto wetensch[!psmethodologen (wp,n::cbij we wat be~ 

t::ceft de verific8tie voor8l ~an het conventionnlisme denken). In 

functie V8n de inductie moe ten we vrlllzelfsprekend het zijnde bescho-u.

wen als onafh8nk2lijk van de theorie 9 voorafgacmdo aan de hypotheses 9 

in zijn voorVlotenschappelijk8 conCrGeth8id. ])e theorie produccert 

niet de fei ten, het poet Olllgekeerd zijn : de theorie ontspringt ui t 

de feiten. ])8 renliteit wordt geexploreerd 9 Elooitovol doorzocht om 

er inv8riC'.ntios in te ontdl;kken. Bij Heidegger staC't het zijnsont

werp d8C'r in eens. ])at is niet realistisch. Zo verlopen de zr->ken 

niet. ])e theoriu is 88ngewezen op het zelfstcmdige zijnc1e 9 dat zich 

slechts in enkele Rspoct(m. 88n de 1tJetensch8psmens ui tlevert. Het 

blijft zelfstcmdig ook mdat het in de theorie is binnengetrokken. 

])e door de inductie ontdekte noodzakelijke mogelijkheidsvooTW8[1rden 

blijven voonmnrden Viln en voor het zijnc1e zelf. Ze kunnen er zich 

niet vnn 10smC'Jwn, wa8rbij Z0 dim op geen enkele wijze hot zijnde 

meer zouden nodig hebben. Heidegger is vermoedelijk onthutst gewor

den bij het ontdekken vnn he t vreemdsoort.ig nieU1t18 ontwerp dnt de 

I moderne fysic8 is ten opzichte v:ln de Griekse natuurerv['ring. ])eze 

ve:cwondering heeft hem ervclll nfgehouden to begrijpen det niettemin 

dat nieuwe nC1tuurontwerp niet uit de lucht vnlto Het is geen zijns

ontwerp dctt do roaliteit afc10endu fundeert9 dnt zodanig fundeert 

dat geen enkelo behoefte Cl8n het zijnde Eleer opkomt. Voor Heidegger 

moet het zijnsontwerp plots gobcmren9 het is een compleet bOU1tTVlerk. 

Het is niet geconstrueerd ui t vroogor reeds 2nmrezige elementen diG 

nu worden verbondGn. Hat 8.nn Newton of a8n G8lilei voorafg8at k8n 

slechts I 8ctnL-:iding I zijn geweest \ en di t d8n nog gezien Wlllui teen 

erv[~ring [1Chter8f. Het gebomv stant d,wr plots, er is derh2lve 

niet eens 'tijd I gewoest om hot zorgvuldig in het ontische V:=1St te 

ankeren of het eruit op te gTilven, Voor Heidegger is het niet ver

eist in het ontischo 9 in de niet-wetensch8ppelijke of voor-weten-
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sch8ppelijke sfeer te gn.cm postvCltten om telkens vleer te gaC=ID ui t

l'lRken of het ontworp wol steekhouclencl is, en op vTelke wijzG het clelt 

is. Bij Heidegger vTordt 2,110s op voorhRnd beslecht door een oekclze 

VRn het zijn. I'188r Heideggo: k2.n deze oeknze nooi t geloofwn.n.rclig 

l'l8ken. Het zijnsontvrerp is nooi t meor (tan een geheel van nooclzake,·~ 

lijko mogelijkheidsvoorwrc8rden. Het is clR2,rbij bl ijvend op het 

zijnde 88ngewezen. J)gt zijnde begint niet pr!s te best:lCln of te ver

schijnen cloor het vlotensch2lIl]Jelijk project. Het is orngekeercl ; het 

wetenschappelijk ontwcITl blijft op het zijncle betrokJ<:en, 

Het zijnde l.Jlijft uveneens zijn zelfstRndigheid behouden ten 

ovcrstRCln V8n de verificRtieproblonen, J)e verificC'ltie gan.t een zijn

de opzoekc)ll dnt er. is v66r het verifi(jren, De verificCltie bepCl81t 

echter weI de richting van het zoeken, zo speurt vanuit een bepCl81cl 

perspectief, Elot een bopCl81de bedoeling. 1'-1nar danrdoor worcLt het 

zijncle nog niet 'ontledigd' tot zuivere echo van het vletenschRppelijk 

ontwerp. Ze schept het gegevene niet. J)e conventionCllist8n zeggen 

VEm vlel. Lood is ui tslui tend dRtgene wn.t bij zoveel gr2c1en smelt. 

We hoeven niet meer te g8an kijken, ten hoogste vinden we het voor

wetEmschElppelijke lood, mara cl8E'r g8at het precies niet om, J)e theo-· 

rie bep881 t het zijnde tobal, Verificcd;ie brengt niets meer bij. 

1'-1aar in fei te gaat het n.nders. Verific8tie 1s~l2: per slot v,m rekening 

de hypotheso vernictigen, IV[;-,Clr cl,m moet het zijnde vminop de hypo

these sl,,8t een on2fhn.nkelijk best8"n kunnen leiden. J)e theorie 

brengt, opniemT; het zijnde niet tot stRnd" J)R t clenken Heidegger 

en het convention"lisme, Bij deze interpreteert het wetensoh2ppelij

ke antwerp blijkbCl.8r het zijnde in zulke grote mate dat het geen zin 

meer heeft oak nog L-cC\8r iets te willen verifieren, Het verwondert 

ons niet dRt Popper de wetenschnppelijke objectiviteit cloor het con

vention2clisme bedreigd acht, Hij zou c1ezelfde beclenking kunncm mn

ken bij Heidegger. J)e 'dingen i spelen bij beicle niet meer mee, Lood 

is 100(1 omd8t en vaor zover de theorio hot zegt. M82r in fei te ont

stCl.?t de theorie slechts omdf1t er zo iets 81s lood best8Clt, en wordt 

de theorie, omgekeerd, slechts W8ar ells ze het lood Cl.8ntreft. 
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V~~r Heicbggt; r best[',~'n or in de l'mtenschClp goen zuivere fei ten 

(ziG hoger bIz "11- ). Hij zogt dElt tegen hot positivisme. ])ed; l<:2n 

nen juist begrijpen . M8~r het betekant niet ~Clt, zonls hGt bij hem 

hei gevc:l is, (k fei ten hun uitslui tendo rol door he t ontwerp wordt 

toebed2elL~. Het vmtensch8ppelijk ontwerp is geen gesloten uni

versUB. Het \1il, voor zijn o igen objectiviteit zelf, t olkens weer 

doorbroken worden, door vreeI'lde fei t en en gobeurtenissen. ])eze 

st",['n bui ten de wetonsch8p l on c.lringen steeds opnieuw biru1en. Ze 

brekcm desnoods het wetenschnppelijk ontwerp stuk, of wijzig(:J n het 9 

of lat8n het evolueren, of beves tige n het. Ma8r steeds zijn ze te

gelijk ook vreende instanties. Als Hoidegger bewee rt (zie bIz. 5L ) 

dElt het ontwerp niet op de ervC'ring borust, kan dnt 811een be tekenen 

dElt 0en cre8tieve denk:=wtivi t (; i t v e ronderstc:;ld vlOrdt 9 om met Husserl 

te spreken, eon Wesensschau. Het resul toni vcm di t clenkproces 
--- - - .. ----. - -is 

stijgt inderd8.Rd boven de feiten uit, want hG~ 81gemeen en noodzCike-

lijk. M8ar de V[csensscl1Ru ontspring t precies i1c:m het zijnc1€, is er 

in gefundee rd. ])~t lijkt bij He idegge r niet zoo 

Bij Heidegger verliest het zijnde elke rol. Hij onderschat het 

zijnde en overschat derh81v2 het zijn. Het zijnde v e rli. e st zijn ei-

) genheid, zijn gelCl<1t. Het \Vordt nog slechts toegel~ten ~ls reflex 

vr:.n het ontwe rp, ,"11s spiegel 'J['\r:.rin het ontwerp zichze lf bewondert? 

Rls 8Ti1orfe bodem k18Rr voor het ontv:mgen V2n zijnsvoITIen . Heideg

ger ziet niet dilt hGt zijnsontVlerp nooi t verrn"g het zijnde totEml te 

funderen. Het zijn is v!Ol noodzClkelijke mogelijkheidsvoorwc:t8rde ~ 

ID!18r vEIn en voor het zijndG. ])e sti1P die HGidegger echter ten on

rechte zet, bcstR8t er in de noodznke lijke mogelijkhE:idsvoorw"nrde 

tot voldoende reden voor het zijnde te prOIDoveren. Dett zegt hij 

niet explicie t, In[18r goheel zijn visie vJij st er op. Voornl het ont

breken VRn inductie en verificntie, het vorabsoluterc:, n vnn het ont-

I I werp 9 trekken Heidegge r in doze richting. llij Heidegge r word t het 

zijnde reflex VCin het zijn (ontwerp). In feite is het slechts, bin

nen cen Vletensch8ppelijk project 1 mogelijk ge~Sl...lj.iceE V8n nls voldoen

de geverifiee rde noodzE1kelijkc moge lijkheidsvoorwCi£1rden :-I8 n to g8-

yen. rvIRRr deze gevolgen kunnen slechts \vederrechtelijk me t het 

zijnde worden geidentificeerd. Bij He idGgger gnnt de z8,8k nog' ver-
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der : zOAIs de conventionalisten ziet hij zelfs nog ,If' V8n deze ve

rific8tie. Zijn doel is vnn meet of ann bereikt. Hij heeft 'oij 

voor'onElt 'oesloten de gevolgen voor ht.:;t zijnde zelf te nemen, Hot 

zijndc" speel t geen rol bij hot tot stcwc1 komen V2.n het ontwerp, ook 

niet bij het verifiGren, het is een 'oloec1eloos gegeven binnen het 

ontvTerp. Het heeft zijn g81nElt verloren, het is een rOL1p zonder ?r-

men noch benen. Nntuurlijk zwijgt Heideggor hierover in ::1.11e ta-

len. Ht)t is zijn 'oodooling niet, zonls hot ook niet de opv::-:tting is 

vcm convontionnliston en 8nc1ere wetenschc:.psL1ethodologen, slechts 

over een beknot z,ijnc1e te spreken. Hij poogt het zijnde ui t het 

ontwerp 8f te loiden. Hij zrcl steeds beweren dnt deze 8fleic1ing is 

geslcwgd, d8t er niets is verloren geg8cm, cl"t met nmne dus (in on-

ze terr,linologie) de gevolgen het zijnde zelf in levende 1 ijve ,z.ijp. 

Mnrcr wij luisteren niet nnar c1nt verlokkende gez;:mg, vIe woten dat 

de wetenschnp slechts over noodzakelijke mogelijkheidsvooTIJ82-rden 

spreokt9 dnt zij voorwonc1t er het zijnde uit nf te leiden, m[1nr dnt 
t, 
i (leze "fleiding niet kcm sbgen omdnt ui t noodzn.lwlijke nogclijkheids-

VooT\"rC1:lrden steeds slechts eigen gevolgen kunnen worden r'fgeleid, en 

niet het zijnde zelf nls de voldoenc1e grond. Heideggers wetensch2ps

theorie reduceert dus het zijnde, Ze is reductionistisch zonls elke 

theorie, en deelt er derh2lv8 dezolfde vooroordelen V8n, Mogen we 

derh",lve verwnchtcm dnt ook bij Heidegger de wetenschp.ppelijke me

thode het alf" en het omegrc is? JC1, we komen niet bedrogen uit : 

de L1ethode w8aroorgt de objectivi tei t, ''':it m2tbodisch is? is \V8.Clr 9 

en dRarmee ui t, Zo z.iet men voorbij aaD de voorrcmg van het zijnde. 

Het verclwijnt, Men ,'lord t w(jrkelijkheidsvreemc1, AIleen nog de metho

de naClkt, op de duur, de werkelijkJ1eid ui to Het onctfhcmkelijh) zijn

de v;:m de ons ongevende nC!tuur worc1t opgeofford, verdwijnt in rook, 

Het zijnde verliest zijn [lutononie. Het wordt uitgehold, Hordt zui

ver C1.ntwoord VAn hot ontwerp, Wetenschnp st2nt of v8lt met haar me

thode, Het recluctionisne d8t het gevolg is V8n Heideggers visie 

steunt evenoens op het bevoorrechten vnn de objectieve methode. Ob

jectiviteit bestaat orin nooc1zakelijke L1ogelijkheidsvoorwaC!rden op 

te sporen. Als men deze vernbsolutcert, wat de wetenschap veehtl 

doet, wat Heidegger zonder het te Hillen toest;:wn, bewerkt, bena-
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deel t men het zijnde, dot nog slechts nls echo VAn het vletenschnppe~ 

lijk ontl-Terp zich knn Inten horen. 

Het nlgenene resultnnt V8n onze uiteenzetting kunnen we "Is 

voIgt SClJllenv;rtten : Heideggor verp,osoluteert het wetenschappolijk 

I ontwerp, hij ninimCll iseert de rol Vim h2t zijnde 0 H8t zijnde wordt 

op drievoudige wijze :i.n de hoek geduwd. He t speelt geen ral bij het 
- ----'-

tO~Rnd komen VCln dG noodznkelijke mogelijkheidsvoo~vn8rden. Het 

vervul t geen enkole functie meer in het bIder vFln de verific[ltie. 
'-

Binnen het ontwerp zelf wordt het gereduc oerd tot het gevolg vnn de 

noodz?kelijke r:logelijkhoidsvoorvmcuc.Len. We houden glol)Cl81 deze mis· 

kem1ing V(ln het zijnde vnst. In h(~ t volgende deel zullen we de po

ging ondernemen OLl de verc1rukking V8n het zijnde in Heic1eggers ge~ 

holo denkon n[1n te vrijzen. ZORls in de wetenschnpsvisio wordt ook 

in zijn zijnsdenken het zijnde verdrongen. Het wordt eveneens iets 

onwezenlijlk:s,iets vlucl1tigs, onbeduidends. 

We hebbon onze v 8 rhandeling ondernomen omd"t we onerzijds ovor

tuigd van het enormo be18ng VRn Heidegger, VCln de grote verdiensten 

van zijn eerste werken, in het bijzonder Sei~_.~d}eit, nnderzijds 

toch cen zekere wrevel voelden ten overstcwn wm bepaalde nspecten 

VEln zijn filosofie, en dctl1 speciaal in verb1'md met het statuut van 

het zijnde. Bij Heidegger voclt men delt het zijnde onvoldoende "an 

zijn trokken komt. ]\1en stoot in de Heideggerli ter8tuur herhaalde

lijk op dat vermoeden. 'vole komen er op terug. MARr hoe deze ver-

1 waarlozing VAn het zijnde 8antonon? V~~r zover ik weet, was nie-

L 
.. '1

vO
, ~~ \ {I mAnd ~~ tot ~~ to~ in gcs18F1~'C: 1 n.fcloe~de d e achterui tstelling van 

_ '1 het z1.Jnde blJ H8ldegger bewlJskrnchtlg te m8ken. ])at moest slagen 
L~ I 

i~ ~c~ met de begripspnren nooclzOlkelijke mogelijlcheidsvoorwa8rde-voldoende 
i , .... ( ,.1 I n L\," grond. li[[l ;1 r waar <18nvcmgen on tot cen zo groot mogelijke stootkracht 

te komen? TIe wetenschC'psconceptie v['n He .iclegger bleek hot RAngeVJe

zen 8cmhechtingspunt. Hier iElffiers is het zeer duidelijk da t het 

zijnsontwerp het zijnde net hcmr en huic1 opvreet. Een wetenschRps

visie moot noodzEl.kelijkenvijze handelen over langs inductie verkre

gen noodzakelijke mogelijkheidsvoo:r\vC12,rclen. ])eze kunnen nooi t meer 
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zijn dan VooIW<.1cuclen v[)n het zijnde j ze kunnen d'lt ln8tste niet 

vervangen. Mon knn uit het wetenschappelijk ontwerp uitsluitend 

enkele gevolgen C1fleiden. Voor deze gevolgen zijn de noodz<.1kelijke 

:rn.ogelijkheidsvoorvmmxlen wel cle voldoende grond. Niet edhter voor 

het zijncle zelf. TIe wetenschClppen hobben cle sterlm neiging deze 

A be.ide geUjk te schokel(m. TInt doet ook Heidegger. ])aarenboven 

'1 it!... I 'I speel t het zijnde ook bij de incluctie en bij de! (overiguns Clfwezi-
I ~ ,> /. 

I jt,J..J-4 . ge verifici! tie) geen becluiclende rol. In Heicleggers wetenschaps-

visie worclt aan het zijnde te kort gedaan. Nu is er een duidelijke 

nn[)logie v8St te stellen tussen Heideggers 'IIretenschClpsconceptie en 

zijn zijnsbedenken. Het \'18tensch8ppolijk ontwerp is irnrJers een 

zijnsontwGrp. Als He deze analogie kunnen i1nntonen 7 Wi1t niet moei

lijk is 9 ze is zonneklaar 9 mogen vJO hop en d.e resul ti1ten van ons on

derzoek i1cmgi1cmcle Hoideggers wetenschapsvisie 9 vruchtb[l .. C1.r te kunnen 

ID8ken voor een kri tiek op zijn ("cenken in het geheel. ])at z8l gebeu

ren in het nu volgende deel. 
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TVJEE:DE DEEL 

HET ZIJN EE HET ZIJrmE IN DE FILOSOFIE VAN HEIDEGGER . 

Zijn en zijnc1e, f-\C\nwezigheid en i e ts 88nwezigs? zijn lJij Hei 

degge :c 8nn1oog 28n wetenschapllo1ijk ontwerp em expe rimE:nte01 gego

yen, Het gemeensch8ppe1ijke is d~t 211e/ec~eschikking v~n het 

zijn~ een .~~_iE.sKo.s_cl1.~9J<: ui tmctken. Zo is voor Heidegger het Zijn 

~yeJ~u.n.g: (1), doL vleg, d.L :f':Iethode. In trs 198 legt Heidegger zelf 

het verbClnd en instnureert hij de Cln8logie Bot het wetenseh1lppelijk 

ontwerp : "Vielleicht stEml1nt <'mch noeh l.mdgeracle die r?tsolhc>fte 

Gewn.l t der hemtigen Herrseh[1ft der r,iethocle d:lher, d8SS die J\ilethoden, 

unbesehadet ihrer Leistungskraft, doch nur die Abwi=isser sind eines 

grossen verborgenen Stromes, des [111es be-vregenden, ullem seine Bahn 

reissenden Vleges". 'i·ve zijn dC'l8rOm gerechtigd onze beschouwing over 

de wetenseh8p cloor te trekken tot de gehele filosofie Vim Heideggero 

Reeds het \'lOordS.e.i}?:sge_~5l1!Ac.1~ duidt er op dat voor Heidegger 811e8 

rond het zijn dr88i t, en dClt met n[lme het .~:ijp'~~. in zijn onverv"ng' 

bA.2rheid over het hoofd is gezien. Sein en _Se_~~~.y.~:r_~.~£ipdn=!:.f§. zijn 

Heideggers steeds blijvende bekoIIlll1ernis. Zijn is d8.3rbij 81tijd 

'meer' dan noodz8kelijke mogelijkheidsvoorw[wrde. DEd; spreekt voor 

heD V(1n zelfo Het is deze 'evic1entie I die toelmlt Ran het zijnde 

voorbij te zien. 

We zullen in het volgende nntuurlijk noeten nU8neeren, nndere 

begrippen iI).voercm, het probleem verruimen enz... Er hm bijvoor

beeld niet meer 8.1leen nog spr8ke zijn van indue tie bij het toeken· .. 

nen V8n een rol c=mn het zijnde. Ook d.e mens 81s 'hoogste zijnde I 
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(1) Heideggor kiest dezo schrijfv.rijze OEl het verbrmc1 met 'weg ' 
R8n to g2ven. Heidegger is bekencl oDlwillo v[',n zijn neologismen en 
vT()81nrle etymologische verk18ringen. Omd8t we in het volgende nog 
enkele velD doze HeideggoriClC'Dse termini zullen 8Antreffcn g88n "TO 

daRr vT8t 01) in. V~~r het Zijn heeft Heidegger ecm hele reeks namen. 
Hij spreekt VAn C~~_I3.P_().19 niet _~eKep.Q .. , en heft deze term cln2rdoor bo
yen de normRle betekenis uit. v'Jij zeggen streek, gebiorl9 dom8in, 
bestek enz. . .. Het woord E:roignis word t bij Heidegger het gebeuren 
V8n h8t zijn zeIf, niet zo l1l::i;:;l;';;;'n of 8nclc~re gelJ8urtenis. He icl.eg'
ger spreekt verder VCln Geschiok, Sohioken, Siohsohicken, dRS 
J)chiS:,klicJ2£ enz .•. voor--de"jJ.,):s~o_h.i)<:l~~pi"v:1"n he-t-z:Cj-~·Sohioken be
tekent sturen, zcndcm. Het zijn stuurt ziohz81f n8 n r cl.e ['lenS toe. 
Hot kOI'lt op de Dens 81'9 over hem. D,rt lot - geen nood.lot z81 Hei-
dogger bevJeren - dClt 8chick8;·11, is telkens p[utieeL Heidegger 
zegt epochaal. IIij d8nkt hierbij 8C'n het Griokso '(,poche', (zie 
II 3l1} -e-G-n~t'erul 111 t de StO[c ~fkomstig9 w[]c'rbij VTe niet R[]n Husserl 
:t:J.ogen clenken. Hct 1;JOord Ylijst o]J een zich inhouden v[]n het zijn en 
op 8en zich cl.orhAlvQ slechts gecleeltelijk onthullen erv!'ln. V~~r Hei
degger is c~e mens D,,-·sein, "l-TCl8rbij we ni8t a;:lll 'b8sta:ln i Dogen den
ken (bestnnn is biflfE:;'idegger bijvoorbee1d Vo_:rEn:Q.~e}?E.~"it), hij is 
Ek-sistenz. Hierr.lee vJijst Heic1eggGr op het openst8pnd3 ImrClktor 
van het Denszijn, nC1f!lClijk gericht op het zijn. Heidegger spreekt 
verdor van Lichtl.lup~. Deze hoort bij het I:ntbergen (dat Entborg-enos 
vrijgeeft) ,c bi,)-- An", sen en Ahvlosenhc i t en Unverl)orgonhei~t:-De L{ch
tung is in foi teO -E;en" "~p'en pie'k ·in~:;~;;-'bos w;"::r-i;et licht ·kc"m binnen
val18n. De Lichtung [lQ.nkt da·t· het licht 0li de dingen k<:n str2len. 
Heidegger gobruikt het woord voor het openhoid-gev~m.cle, eli< tgone WElt 
het vorschijnen mogelijk maElkt, Voor do HRarheid en c1erhC'lve voor 
eon kenrn.erk van het zijn zelf. De Lichtuni:-he"·f zijn, ontbergt 
d.L onthult. In do Nec1erlnnclse Heic1cggerliter[ltuur is de vertn
ling ont-lJergen ingeburgerd. Ve nem2n ze clus over, Zo ook : !2Y1.v.e..r
borg:onhe.:!-Q.,9 il0:11"~e."~~Y1., .:~'"-~V!0_ze..n§.., !!...~'Z:.ep (ook 81s vervoegd ,verkivoord : 
het zijn \veest 5 w8nrmoe Heidegger het gebeurende blrnkter vnn het 
zijn wil ";~ng-evcm.9 df[s Sei n west) • Een keer treffen 1;18 ook het 
woord S8.g~ a[]n (sage r Dif "t;'"oorcl neemt Hoidegger in de zin vcm I de 
tRAI' j deze echter in een oorspronkelijke zin. Dit gegooohel met 
woorden illankt de lectuur vnn Heidegger niet gem81d:elijk. lVI;::1[]r Hei
c1eggl1r vindt cbt zijn vwordgobruik noodznlwlijk is, OLl het nieuwe 
van zijn visie te: kmmen laten doorko:t:J.en. 
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zal eem veel belcmgrijker Rcmdeel moe ten krijgen. 

ThemC1' s die we kurmen ui t,'Jerken zijn bijvoorbeeld : 1. het 

tijdsbedenken, 2. het .~_e_iEJ:3...'!.I?l~_tiindniJ~. en het hermeneutische , 3. 

de waCirheid, .~8S ~"-C1.hZG. en At1ll_-B.~Ehti~ 4. de legitiIl18tie v,m het 

denken, 5. het plotselinge denken en de geschiedenis, 6. de tRal 

V2. n het zijn, 7. be t wezen van de mens ~ 8. de vrijheid, 9. de 

ethiek. 

In ons eerste deel hebben we Heideggers wetenschapsvisie ge

schetst. ])eze kon me dunkt begrijpelijk worden gemaakt door ze 

voor zichz(;lf te lsten sproken, zonder nl te veel verwijzingen 

na[tr Heideggers denken in zijn geheel. :Bij de behcmc1eling van de 

opgesomde them2's kunnen we niet meer hopen iede r themC1 als het 

W8re op zichzelf te laten st~[tn, zonder dat een ~lgemeneA(ijk op 

Heideggers filosofie vereist j_s, of dClt he t verbcmd tussen de ver

schillende onder'Vlerpen WOJYlt opgehelderd. Toch verwclChten vIe dat 

de explicitatie van de them8's voldoende opheldering zRl brongen 

om te voorkomon d8t het geheel een disparR2t gevrl worclt. We wil-

len dus geen beroep doen op een voorkennis bij de lezer, m[tar 

lcmgs de ,mdere kant ook niet een inleiding tot het denken van Hei

degger leveren. TIe volgende bl8dzijden blijven van info:rm8tief 

stCindpunt ui t gezien noodzakelijk een fragment. M[lRr dRt fragmen

tariscbe slAst niettemin op wezenlijke zRken. (Als bet alleen 

bijkomstigbeden zou betreffen, kurmen we onze stelling nooit waar 

maken) . In de nu volgende lijnen willen ,'Ie de s?menhang V8n de 

verscbillende theD[t's verduidelijken, alsook een eerste Ellgemene 

kijk op Heidegger voorbereiden. 

Het eerste them8 'tijd en zijn' k8n in feite zelf nls een 

inleiding vlOrden gelezen. Het nieuwe delt Heidegger brengt is zijn 

inzicht in het verband tussen bet zijn en de tijd. J3ij onze be

bandeling vRn het thema gRan we diGper in op een verstClc"ill VC'lll de 

tijd : de oorspronkelijke toekomst, bet oorspronkclijkc heden en 

I verleden. In de traditio heeft zijn niets met tijd te mnken. TIe 

tijd komt weI voor, maRr niet als cen oorspronkelijk fenomeen, 
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zegt Heidegger. De tijd is Opeevclt 81s een zijnc1e? ctls iets dat 
-- - - - ... ----._ ... 

zich in feitein de (oorspronkelijke) tijd bevindt, De tijd wordt 

begrepen [lIs een opeenvolging v cm nU-T!lomenten. D[!ardoor \vordt 

volkomen voorbijgeschoten ann de echte tijd. Door nan de tijd 

voorbij t e zien kon het denken V8n PIRto tot Nietzsche het zijn 

opvatten als een 'bostendige aRnwezigheid'. Zijn is - in de vole 

, interpre taties cUe e rv2,n voorkoL1en - steeds iets V[lsts? onvercm

derlijks ~ tijdloos? e omrigs; blijvends. Het is bijvoorbeelc1 het 

rijk der ideeen, of der cLuurznme subst!'nties, der eemrige wartrclen? 

enz. . .. Heidegger zoekt n<lC1r de zin van het zijn of na"r de wa:-,r·

heiel erv[-m. Hij vindt deze zin of wa[lrheiel in de tijd8chtigh e id 

van do 8,',Uwezigheid (Poggoler 154 bV). De zijnm'tanwezigheid heeft 

tijdkar8kte r. Dat kcm men ze lfs oflezen ui t de tradi tione le bep8-' 

lingen. ':Sestendigo 2<lnwezigheid' vonvij st in be ide woorddelen 

nct<lr Itijd'. Dat do en ook b ugrippen zonls 'ousia' ,'pArousi",', en 

op meer vorborgen wijze 9ndere basisvlOorden vcm de trodi tie . Als 

de tijd in het zijn dooIXlringt dew houdt he t zijn op een pure 

voorhAndenheid te zijn, grijpbnar voor het denken. V~~r Heidegger 

~ is het zo dat de trnditionele filosofie dacht het zijn in haRr 

I macht t o hebben. Dat mC1ehtsdenken is nog impliciet bij Plnto, maar 

\ zeer ui tc1ru.kkelijk bij de 'batste meta fysicus' Nietzsche. Bij 

l'Jietzsche kont de grootst mogolijke 'onwRe rheid' over het zijn [l·an 

' het licht. Het technische Go-stell teert voort op de mclChtsdrFmg 

van de met"fysische trmli tie . DCl.arom, zegt Heidegger, moet onze 

tijd uitlopen op totnle oorlog en v8rnietiging, op krachtonplooi-

') ing, op het voorbij zien aan het onderscheid tussen oorlog en 

vrede. 
"---,- -

Als de tijd V8n h e t zijn in zekere zin bezit neemt, komt ook 

een niets de annwezighcid doordringen. Het zijn blijft wel grond 

voor het t e lkens te voorschijn treden Vf1n het zijnde? mRr~r d e ze 

grond zelf begint te zweven. Hij hEwgt in een soort niets. Het 

zijn word t een pClrtiE~le belichting v[)n het zijnc1e. Heidegger 

drukt het ook zo uit : het zijn is een constellatie vnn v e rborgen

hoid en on-verborgenheid (VA 41). Maor de verborgenheid of het 
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niets m<'lg dan toch niet negntief worden begrepen. De <'Iamrezigheid 

ontspringt in een zekere zin uit de verborgenheid. Ze worelt er uit 

1 opgehaalc1 l • De verborgenheic1 is een bron. We kunnen voor 'zijn I 

ook zaggen : on-verborgenheid. De 'on' duidt er dan op dnt de on

vorborgenheid 81s het w<'lre ontrukt wordt 8[ln een fundamentele ver

borgenheicl. Deze verborgenheid is niet iets dC't ophefba2r is. Ze 

is eerder het blijvcmc1 geheiEl d[tt elke aanwezigheid 'doorspeel t' . 

,I M[t8r ze brengt tegelijk me;;; d8t (10 mens steeds dwap.l t. De weg V[ln 

het zijn is ook steeds eon ! dwaalvreg I 9 immel'S de onverborgenheid 

blijft partieel. Wat de mens wel km, is letten op dat feit, het in 

gedachtcm houden. Zo zijn we bij ons tweede them[1 a[tnbelC=lDd : de 

onverborgenheid of de waCirheid (in Heideggerse zin). Zijn en wa8r

heid zijn clus 'hetzelfde ' . Voor Heidegger steunt de waCirheid als 

adekwatie of als juistheid, als overeonlmInst enz... op de fund:lmen

telere waClrheid 81s het verschijnen zelf. Op dat aspect en op de 

ven-reving V8n verborgenheid en onverborgenheid in functie v[tn het 

zijnde gaan we in in hoofdstuk 15. 

De traditionele metafysica denkt het zijn niet in zijn waar

heid. Maar toch knn ze niet helen381 verstoken zijn VC=lD inzicht. 

Het is Dmners het zijn zelf dat in de metafysic8 zich in zijn on

waClrheid vorbergt. D88rom is een 'herhnling', een inte:r:preterend 

terug-halen van de metafysicr: denkbaor en Dogelijlc De destructie 

wa8rover Heidegger het heeft is zulk terug brengen tot de grond 

(het zijn zelf) waarop de r'etafysica rust. Ook in de zijnsverge

tenheid van de metClfysica is er nog zijnsbegrijpen. Dit zijnsbe

grijpen tot zijn authentici tei t terug laten keren is een hermeneu-

tische opdr(lcht. Het is een nieuwe uitleg geven, een nieuwe inter

pret[ttie leveren van de avergeleverde systemen. Zulks doet Hei-

degger voortdurend. Hij interpreteert oak zichzelf. Hij brengt 

Sein -,~ld ~~j_t 9 nel de }{ehro_, op de grond \marop delt werk eigenlijk 

reecls stCint (of had moeten st8cm). Op zulke Wijz8 denkt het zijns-

bedenken steeds hetzelfde. Ook in het verleden is het zijn Ige_ 

beurd'. Alle grote denkers denken hetzelfde, zegt Heidegger. De 

tijd 21s het gebeurende in het zijn, 21s d8tgenc W8t het zijnde 
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onthult, is stoeds 'clezelfde' tijd. Zijn en tijd zijn een identi

tei t die zich steeds in nicmVle 'figuren' in het zijnde bergen. Zo 

is het zijn de tijd-speel-ruimte. DnRrover zeggen we iets in hoofd

stuk 13 en hoofdstuk 14 (over zijn en tijd en zijnsbegrijpen). Het 

gR~t hier nergens om zo iets ~ls ~ntropologische structuren. V~~r 

Heidegger wijst de tijd~chtigheid v~n het zijn er op dAt de mens 

het in bezit nemen VAn het zijn moet prijsgeven. Voor Heidegger 

blijft er 211een over zich over te geven ,""'Ill het gebeuren (het 

E_~~i.c@.::i._E!. zAl Heidegger ook zeggen voor het zijn). Het zijn staAt 

niet tor beschikking. Het gebeurt dus eigenlijk - uit zichzelf. 

Het is geen bestendige Aanwezigheid meer, en dus ook geen beschik

bnre grond voor het clenken. Het denken wordt luisteren, opnemen 

VAn de onverborgenheid, in gelntenheid) wRchtend tot het zijn komt. 

Het Ereignis komt plotseling, en het legi timeert zichzelf. Het den,

ken is legi tiem Ells het vennag tc~ ontvRngen. D8t verk18rGn we nelder 

in hoofdstukken 16 en 17. Ook het spreken van de mens wordt een 

ovcreenstemmen met het ondoorgrondelijke zijnsgeb.:mren (hoofdstuk 

18). Het wezen zelf V8n de cens stAAt niet meer op zichzelf : het 

ontvnngt zijn esscntie VAn het gebeurende zijn. Wnt de mens telkens 

is, wordt in ontvEll1gst gonomen door de naar het Seinsgeschick 

luisterende mens. Ook de vrijheid zal er in bestaan op de onverbor

genheid te letten, zich 8.eln het verschijnBn te binden, het op te ne

men. (Hoofdstuk 20). Het hoofdstuk over d~ethiek sta~t enigszins 

buiten de Ran het licht gebrnchte samenhang. Voor Heidegger steunt 

ethiek op h2t zijn. Het gemeensch8ppelijke met de voorga8nde the

mn's steekt in het feit dat ook de ethiek hRar 'wezen' ontvangt 

VAn het zijnsgebeuren. Ook apRrt stAAt hoofdstuk 14 over het zijns

begrijpen. Het is het enige hoofdstuk dat vooral op de eerste Hei-

, / degger betrekking neelut. De bedoeling ervan is hoofdzakelijk de 

I 
( 

----
continue lijn tussen eerste em tvreede Heidegger to doen ui tkomen -

aangnande het punt dat ons interesseert : het voorbijzien Veln het 

zijnde. 

Eerst werpen we e8n blik op de Heidegger-literntuur. We zijn 

de eersten niet die er op wijzen dat Heideggor het zijnde te kort 
"--
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doet. Met het zijnde is er bij Heidegger iets Ran de h,md. Ook men

sen die Heidcgger heel goed gezincl zijn~ voelen dat Ran. Wel is het 

meest81 zo dEl t ze het bij een schuchtere vraag laten. We streven in 

het volgcmde geen volledigheid nR. Df=d; kan niet. Onze enige bedoe

ling is, ons eigen standpunt te verduidelijken en meer overtuigings

krclOht to geven. 

a. D.M.Do Petter. Tvf 1964, bockbespreking, blz. 721-723. In 

een bespreking van .~. IJsselin~eidegger . Denken ~~d8ruce~, ~~ 

_~n..._~_:iJE, heeft De Pettor ernstige kri tiek nan het adres van Heideg

ger. Hij lant zich daarbij door Levinns inspireren. Over Levines 

hebben we het verder nog nfzonclerlijk. Hij is ZOWRt overal impliciet 

of expliciet [wnwezig. De Pette r schrijft : "',vant het ' z. ijn' van 

Heidegger is niet d8-cgene wat de zijnden in de diversiteit, consis

tentie en zelfst~ndigheid constitueert van hill1 eigen telkens unieke 

zijns-wijze door een deelhebben acm zijn eig-en zijnsvolheid; het is 

een zijn dat de zijnden doet zijn, mRRr zelf niet is, en ,-.reI ui tslui

bnd in de zin V[l.ll een loutere onverborgenheid (ale_thei<~), onderschei

den van hot onverborgeno; een zuiver verschijnen, onderscheiden van 

het verschijnende ; een puur goven, ondarscheiden V:1n het gog-ovone; 

en weI voor een danken dat slechts .~_~insden.K~ is (in dezelfde zin 

van Sein) , loutere oponheid, niet voor hot onverborgone, manr voor 

de onverborgcmheid, zuiver luisteren, niet nR8r het gesprokene, m8Jlr 

nmlr het spreken (v[m het I zijn i); puur danken, niet voor het gege

vene of voor eon geyer, maar voor het geven (van het 'zijn'). Zo 

krijgt oen onweerst(tGnba8r de indruk dat hier de zg . . ?ein'?"ye~f>:esseE-

hei t vnn de k18.ssieke metafysiek slochts overwonnen I'lordt vaar wie 

de prijs bet81en wil van een radic81e vergetelheid van de zijnden en 

Viln de rijkdom van hun diversiteit. De centrale ontologische corre

lRtie Vim derucen en zijn, wRartoe alles herleid wordt, gnat dan 

verschijnen om met Hegel to spreken? 81s een saort meeuwig herh81en 
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van het identische lw ~ ~ls fleen veIVelend en monochroom form[tlisme". 

\v'ie de ~nalyse van Dr. IJsseling leest, is 81s het ware getuige, 

om nOgITl8C'ls met Hegel to spreken, liVElli een ontbinding V<1n 8110s 

wat gedifferiJntieerd en bep8<11d is 11 , V<1n een verdwijnen, niet 81-

leen V[ln <'111e zijnden, m<l<1r ook nog V8n de mens zelf in een nnoni

mi tei t "w2C1rin zij hun gelant verliezoni1
• 

S. IJsseling komt in ecm later verschenen studie (Het zijn en 

de zijnden, TvF 1, 1966 blz. 3-52) op De Petters kritiek terug. 

Hij geeft toe dat De Petter e en 'fundamentele moeilijIrj}eid' met de 

Yinge r wij st. l''Iaar hij zegt geneigd te zijn De Petters kri tiek V<1n 

toepnssing te C1chten, niet zozeer op Heidegger 81s wel op zijn eigen 

interpretFltie V8n Heidegger , In dE; studie 'Het zijn en de zijnden f 

beijvert hij er zich voor om de gediffercmtieerdheid en de bepa81d

heid v,m het zijnde acll1 te tonen (blz. 40--41). Hij schrijft (41) ~ 

Het is ongetwijfeld W8.2r dat het zijn cll10niem blijft, ma<1r men kan 

R8Y'. deze cllionimiteit geenszins de nnonimiteit V211 de zijnden koppe

len. Het Zijn, opgevat als Differenz, is precies het gebeuren, 

waa rin de zijnden hun na8m ontvnngen. Sprekenc1 en denkend zet de 

mens de zijnden uiteen en verz8melt ze in een eenheid. De diversi

tei t, de consistentir:: en de zelfst,mdigheid en de onderlinge S8men

hang V[ln de zijnden wordt geconstitueerd in 8Gn structuratie tot 

een betekenisvol (d.w.z. gecUfferentieerd) geheel". 

De Pette:c en IJsseling schijnen elka[)r dus tegen tG sproken. 

De Petters standpunt 81 thans is cluidelijk. We weten dEwrbij dRt hij 

vanuit Levinas zijn kritiek l[)nceert. IJsselings positie is Yager . 

Hij zegt ~ "het verwijt is nAtuurlijk niet helemaal zonder grond 

(41)11. Wat is hier zo 'natuurlijk', en welke is de grond? Bij 

IJsseling daarover goen woord. Dat komt volgens mij omdnt hij als 

trouw He idegger-navolger , vasthoudt a,~n het Zijn als noodz8kelijke en 

voldoende gronel. Door het Zijn te 'zvlRar' Ran te zetten, ziet men 

niet meer wat men wel zou kunnen bedoelen met het feit dat 'het 

zijnde zijn gel[t.8.t verliost'. Als hGt zijn da,uentegen slechts 

noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde is, blijkt duidelijk dat het 
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0:0 zichzelf r.iet kiln volstaon om het zijnde to fundcnm. De noocl

z8kolijke mogelijlmeidsvoo~No8 rclen funcleren slechts op afdoende wij-

ZG hun e ig8n gevolgen. r1cLCU doze gc;volgen kunnen met geen enkel '>, ( :' ... 
/ 

recht doorgc>.an ills h(-)t zijnCl.~ zelf (dRt de we're volcloenclo reden'- is). 

Ui t de noodz3kelijkhedcm kunnen gevolgon worden getrokken c1ie een 

rijk van een zekere gedifferentieerclheid, -bep8..81dheid ~ enz ... ui t

n1aken. D<lt gebied is dap,rom nog niet het concrete clomein VelD de 

reali teit zolf. Ala men ckt inziet ontstaRt er ruiJllte voor de eigen

heid en de zelfstandighe icl vRn het zijnde. ]\Jr:.:tuurLLjk vers:e!eicl t __ he,t 

zijn zijn licht 9 wCl<':rdoor mlD het vGrschijnende een zeker profiol ------wordt gegeven. MClar de vraelg is principieel : welke soort gedifferen-

tieerdhe id, >-Telke soort bep[w ldheic1 enz ... worcH Clan het zijnde go

schonken door het schijnen V8n het z.ijn? Het zou toch !cur .. nen, dnt 

bij ",1 clie verscheidenheid, ~'lOt zijnde te kort worclt ged8<ln? Nemen 

we opnieuw een houvRst in C:k~ wotensch[lppen. Door de theoric: worden 

de meblen bijvoorbecld ger<'lngschikt volgens hun smeltingspunten. 

Zo worc1t lood godefinieerd ee ls c1atgene ,.,rat smelt bij zoveel graden. 

Nog <,mdere eigenschRppen worden v2nui t het vmtenschappeJ ijlc ontwerp 

ann het lood toegokend, Dit metR81 word t ctldus zijn p12::l.ts toeg0l,re-

zen, in de theorie. Het worc1t er bcp281c1er door, gcdiffcrentieer

cler, bet steekt ctf, bevestigt zich ten overst8:1n van e!Delere zijndon 

enz. .. Tocb is de theorie blijvend aClngm.,rezen op het voarwetonschClp

pelijk gegeven load. Langs inductieve vJeg iJ11Jl1ers Herd de "Jet vRn 

het smelten opgesteld (misschi8n nie t zo rechtstreeks 81s ik laat 

vermoeclen, m~18r cl[1t is om het even), de verificatie moet, verder. 

beroep c10en op de 8~,nvlezigheid Veln het lood, in een voorwetensch8ppe

lijke, praktische erv.:'ring~ w8C'rbij het lood nog niet ingeschakeld 

! is in een net V8n wetmiltigheden9 in een axiom8tisch ontwerp. rhar 

• v-<') { ' vooral is W8ilr c1Rt het zijnde nooi t is gelijk te schakelen met vmt 

V~~~ 1 ui t het zijn k<ln "lorden 'Clfgoleid'. Zelfs Rls He toegeven d8 t het 

wetenschappelijk ontlVerp een gc:heel van nooc1z.:1kolijke mogelijkheids-

voorwRCl rden ui tma8.kt - wat niet bij voorba8.t zeke r is, w[mt een 

ui tslui tend beroep op de verific8tietheorie kan cht niet eens ,.,r8"r

borgon - volgt daar nooit het zijnde zelf uit, slechts een reductie 

ervCln. Het is over dit laatste soort gereduceerde gedifferentieerd

heid, bep.:t81dheid en zelfstandigheicl dnt IJsscling bet, zonder het 

' . 0'. , . 
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te vermoeden, heefto Doet dit dAn geen afbreuk aan de eigenheid 

van het zijnde? Als het zijnde nu eens datgene W2 S, ~8t zich 

nooit ten volle laat integreren in het licht van een aanwezigheid ? 

b. De __ !laeJl~e.p.s __ L.J1£l..rt.i.p . . E;~i.?EEE.eEL DE.l.~_~~ de .1.~.Lv.eEtt.~ .. 

Ook De W8elhe~s vreest bij Heidegger een vergetelheid - niet van 

het zijn-, maar VEln het zijnde. "Heidegger, dans l'essai que nous 

allons lire, n'envisage qu'une face de cet oubli, celui qui menace 

notre civilisation presento, l'~rr8t sur les determinations de 

l'etant particulier. Mnis il nous semble que Ie mouvement inverse -

dont rien n'est dit, sans doute parce que co danger est singuliere

ment inactuel (we zetten hier oem groot vraagteken) - pourrai t etre 

lui aussi envisElge et decrit : ce ser?it Ie faux mysticisme de la 

totali te ou I' etElnt p8rticulier sern,i t 2-~.l?}1_~ dans les brumes d 'une 

nuit en laquelle - comme disClit un philosophe que Heidegger connait 

bien s'il Ie cite peu - "toutes les vaches sont grises (16-17)". 

c. O.poEfieler.. !'Lartin Hei~~s:er~])e )feg v_an zijp dE!~~E' Ook 

Poggeler wijst een enkele keer op een zekere vergetelheid van het 

zijnde. "Wat natuur en wat geschiedenis in hun zijn zijn, laat zich 

in voldoende mRte pas uit de erv8ring der waarheid VRn het zijn zelf 

denken. De ervaring van deze wa~:lTheid moet overigens haar juist

heid bewijzen in de vraag naar het zijn der verschillende domeinen 

van het zijnde; anders zou een denken uit de wnarheid VEln het zijn 

zelf abstract blijven in de zin die Hegel bedoelde toen hij Schel-

lings identiteitsfilosofie 81s abstract kritiseerde (199-200)". 

Maar hoe kan dat gebeuren? Heideggers volledige Clnndacht betreft 

het zijnde. Is dat aIleen maar een onvolledigheid ~f een nalatig

heid? Of is er geen ruimte voor een d.irekte benadering V8n het 

zijnde? We menen : het laatste. Het zijnde wordt steeds direkt 

aangezien als een 'middel' om het zijn te denken. Hoe zou het oak 

direkt aan bod kunnen komen, als het zijnsontwerp 81 op voorhand 

aIle eigenheid van het zijnde heeft opgeslokt? Als het veroor

loofd is, nag even het voorbeeld van het voorgaEmde paragraafje te 

gebruiken : lood kcm in de visie van een absoluut ontworpen weten-
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schappelijk project, niet meer voorwetenschappelijk aEm bod komen, 

vermits 'load' bij definitie niets anders meer is dan in dit ont

werp wordt aangegeven. Ook het licht van de aanwezigheid slorpt 

bij voorbaat het gohele zijnde Op e 

d. ':!! .Marx, _1!..e.i.d.e~_r 1.lI!.~ . di~_ ~_aj.i ~io..!!. Ook Werner Marx is, 

bij diegenen die doorgaans Heidegger gunstig gezind zijn, iemand die 

er enige malen op wijst dat Heidegger het zijnde (het ding) niet 

afdoende fundeert. "Aber es scheint uns, dass diese Verlnge:rung 

des Schwergewichts der Frrrgo zu einer 'Vernachli:issigung' wichtiger 

Wesensweisen gefUhrt hat, ohne die uns kein individuelles Ding 'nnhe' 

sein knnn (200)". Heidegger heeft het zwaartepunt verschoven wm het 

afzonderlijke ding nanr de totali tei t wn:uin dit ding stant. Daar

door dreigt het ding onrecht te worden R[mgedcwn. IVIen kcm zich ook 

afvrngen of de cntegorieen 'cling' en 'wereld' "die Mehrzahl der 

;':Oinge" ' ~:18chentsprechend treffen" (201). W. Marx zegt dat de ge

bruiksvoorwerpen Rlvnst niet meer lJ ehoren bij die dingen die de we

reId onthullen. AIleen 'kunstdingen' en enkele natuurznken schijnen 

in ElC'1,nmerking te komen (202). Het zijn die dingen die verband houden 

met een llch8T-Jpe~g..€:. levenshouding. Dat is toch een beperking. In 

welke relRtie staan de andere zijnden tot het zijn? We mogen spre

ken VRn een y.e_:r.p_'3:~~~~,ssi~E __ (le.~ Eigen..:;:;tandj-gkei_t_ und .3p.c:le~e.~_.Y2-ch

tiger Seins_~~i,.s~~C!eQi.plL~. (241). Dat RIles geldt in het bijzonder 

de latere Heidegger. We hopen nan te tonen dat de Heidegger van 

Sein und Zeit evenmin een antwoord vermag te geven op het probleem 

van het zijnde. Ook de mens is een zijnde, een zelfstandig zijnde? 

een zelf. 'vI. Marx wij st in di t verbEmd op een analogie met het ding. 

Ook de mens wordt door Heidegger VRn langs om minder als een zelf 

begrepen. "Hatten die Frlihwerke dRS DAsein noch - in einem bestimm

ten Sinne - als ein "Selbst" gelten lassen, so wird der "vom Sein 

her" gedachte Mensch,dessen Wesen vornehmlich d8.rin liegt, "ins Sein 

hinauszustehen" uberhaupt nicht mehr in seiner "Eigenstandigkeit" 

gesehen •.• Uberhaupt scheint das vom Sein her kommende Denken nieht 

mehr weit genug zurlickzureichen, mn die konkreten Verhaltungen des 

Menschen und die konkreten Dienlichkeitsstrukturen der Dinge zu 

erfassen. Jetzt wird ausser den Grundbestimmungen des Seins nur 
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noch das Grundverhaltnis von Sein und Mensch als ein solches be

handelt (120)". 

e. ~~sseling , Het Zijn en de zijnden. De mens is het zijn

de bij uitstek. De mens - dat is de concrete mens, de hier en nu 

denkende en handelende, de ethische mens. Hier ziet S. IJsseling 

een fundE\JIlentele moeilijkheid. Hij vr8agt zich af hoe Heidegger 

geheel zijn problematiek nl. het probleem van de ontologische dif

ferentie aan de oroe kan stollen. De ontologische differentie is 

de oorspronkelijke .A1?;.Sein.£l..l?:<!e.rp.~.iz.~ en Srunml:qpg waarin het zijnde 

verschijnt en weI zo zoals het verschijnt en wRarin het denken 

denkt en weI zo zoals het denkt (42). Het metRfysische zijnsver

staan kan deze differentie niet ter sprake brengen, en weI omdat 

dit verstaan geheel stRat binnen het metRfysische ~eschick des 

Seins. "Het denken van de metafysische perioo.e, wClartoe wij allen 

behoren, wordt beheerst door een achteloos voorbijgapn aan het zijn 

als l?:i:f.fer(?n~.? als Q.~A __ d2.~_},:1...eta:I?p.y_~ik, als dat was uns zu denken 

.~eisst : de Sei~gesserili.:.~i. __ t. IIEr is hier geen sprake van een ver

zuiB of van een nab.-tigheid. He t vergeten is het werk van het zijn 

zelf. Het is een ~~c~i9k, het zijnsverstaan is trouwens altijd 

opgenomen in een geschiedenis. Deze geschiedenis heeft de mens niet 

zomaar in eigen handen. Het gaat immers om het gebeuren van de Pif

ferenz 7 in casu, voor ons, modernen, om het vergeten van de Diff~

~~p-z, waardoor het schijnt dat het laatste restje zijnsverstaan als 

het 1-.rare verloren gaat. "Wanneer di t nu waar zou zijn, dan rijst er 

echter een grote en zeer fundamentele moeilijkheid op ten aanzien 

van het denken van Heidegger zelf. Wanneer wij allen behoren tot 

de metafysische en zelfs tot de technische periode en wanneer het 

zijnde ons met een zekere noodzakelijkheid op een heel bep8alde wijze 

verschijnt in het lioht van deze periode, hoe kan Heidegger dEm de 

pretentie hebben niet tot deze periode te behoren en hoe zou hij 

kunnen beweren da t het zijnde aEm hem op een andere wij ze verschijnt 

en openbaar is dan ROen alle andere denkers? Of kort en scherp ge

formuleerd : wanneer het vergeten van de pi~~~ 81s 'piff~_~ 

zelf een gebeuren is van de Diff~, hoe kan hij dRn deze Differenz 
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ter sprake brengen? Veronderstelt dit niet, dat Heidegger als het 

ware bui ten het .Geschick c1o~ S~ins zou staEm , om met een soort god

delijke en nec rbuigende blik neer te zien op het schamele pogen van 

de denkers die hem zijn voorafgegCl8n, \'Telk pogen, in tegenstelling 

met dat van Heidegger, geheel onder de strange wet VAn het zijn 

staat? Deze moeilijkheid is niet gering en het stelt het denken 

v,m Heidegger radica2.1 in Frrtge (45). 

InderdaC'ld, het betreft hier een wnre antinomie. Wil het zijn 

aEm de vergetelheid ontrukt kunnen worden, op een moment waarop het 

zich, naar het schijnt, zelf in een grote vergetelheid heeft gE:-= 

. br8cht, vergetelheid WGar8an nie t te ontkomen valt want het zijn 

is ' alles' en het zijnde is 'niets', dan k8n deze vergetelheid 

slechts t c nie t worden gedrt~m door een principe dat aan het zijn 

vreomd is, waarop de zijnsdenke r Aldus g~~ beroep mag doen. Dat 

is een slop. Hoe er uit geraken? D2t is betrekkelijk eenvoudig 

als men inziet dat het zijn 've rwCland' is, hot bewoert immers zowel 

noodzakelijke mogolijkheidsvoorwaarde VAn het zijnde als ook vol

doende redon te zijn, d.i. 'alles' terwijl he t zijnde dan gedwongen 

vlOrd t i niets' te be t ekenen. Hier steekt de fundarlent e l e fout. Een 

absoluut zijn (en dat is het zijn bij Heidegger ten slotte) kan 

niets meer buiten zichzolf verdragen, ook niet een concreet denker, 

genaamd Heidegger, die het zijn aan de ze lfhypnose zou willen ont

rclcken. Als het zijn echter altijd slechts noodzakelijke mogelijk

heidsvoorwaarde is, dAn heeft het steeds het zijnde nocUg, de con

crete denker, om er op te steunen, of beter : om er aA n te ontsprin

gen. En omgekeerd : dan bezit het zijnde op zijn beurt steeds reeds 

voldoende zelfstcmdigheid, on8fhankelijkheid om het hoofd te bieden 

aem de tyrc=mnie van de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarc1en. En 

he t is niet langer nodig dat de mens een god is, om zich tegenover 

bet zijn te bevestigen. Bij Heidegger, zoals IJsseling ,'8ngeeft, 

wns dat weI de conditie ~ inderda8.d, tegenover een 8bsoluut zijn 9 

kan slechts worden opge tredcn door een even 'absoluut' zijnde. Hoe 

kan de mens dem een .SY_~I]..§.g_e~cpic~~ aanwijzen als bijvoorbeeld 'ver

derfelijk', 'onrechtvaaroig' enz ••• ? Hij kan dat omdat het de mens 
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is die daartoo het eerste recht heeft, niet het zijn. Er bestaat 

niet zo iets nls de onherroepelijke macht van het zijn. De ethi

\ sche mens bijvoorbGeld, verheft zijn aanklacht altijd reeds boven 

Ide absolute geschiedenis van het zijn (1evin2s, Rombach e.8.). 

f. De W.c'l.elhens, Chemi~_e.i_~ns~i!:.~_ l' ontolog~~ hei~-

,~.i_~ll~~ 0 Op deze1fde paradox wij st De W8elhens, in de laatste 

bladzijden van genoemd werkje (50-52). Welke is bij Heidegger de 

plaats, de situatie van de mens in het zijn, vraagt hij? De mens, 

het zijnde waClrcloor het licht is, is geen schepper van het zijn. 

Tech is het licht voor de mens natuurlijk. ~Je kunnen zeggen dat 

de mens recht heeft op zijn plE12ts in de acmwezigheid. De mens be

vindt zich 8itijd in de tegenwoordigheid. Dc toegang tot de pre

sentie is hem eigen; zonder ant de mens met deze tegenwoordigheid 

grunenvalt. "1 i hoinme est present. Cela,cepenclc:mt, sans que SFt re

lation a la pr~sence; son insertion en elle, soient univoques. 1e 

temps et 1 ihistoire n8issent de ce que l'homme "feli ttl de cette re

intion .• ,It r188r hoe staat het nu met de niet-menselijke zijnden 

ten opziehte van de mens? De mens verzamelt ze in de tegenwoordig

heid, zegt Heidegger? Wat is dat? C'ost iei le point le plus 

obseur et le plus difficile. Moet men zeggen dat de mens .~l~ ze 

tot verschijneh brehgt? Veel teksten spreken daar tegen. Trou

wens, s1 1. ihbmnie est ma!tre de dispenser 18 presence Et l' etant, 

comment ne pas comprendre par 1a qu'il est IDflitre de la presence, 

quiil Ia fait p2raitre ? 

Maar omgekeercl, 81s zulks de mens niet toebehoort, of niet to

taal; welke is dan zijn eigen pla8.ts in het zijn? En quoi SA me

diation (et qu'est-ce que cette mediation?) modifie-t-e11e ou 

signi f.ie -t-elle la part de presence, la IDaniere de s I inseror dans 

18 presence qui, par celle-ci, seraient devolues 8UX etants pour 

les f;:lire etr~ ce qu I ils sont? Si la verite commence avec l'ho:mme, 

et le devoilement, comment ~omprendre! si m@me i1 n:en est pas 

createur, qu ' i1s dependent de lui - et avec eux le temps et l'his

toirc .:. sans que l'homme disp"se de cette presence qu'il n'Cl pas 
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tiree de soi? Cormncnt conprendre Ie sens du privilege dont il 

jouit, s ' il n ' en dispose pas? ])e vJae1hens laRt het bij vragen. 

Dat is nisschien het verst8ndigst (1). 

g. :f-1 ~_~QI~bflgJ1 ....... P~ __ ~.2_tu~H te}:'-~ .. 'y:t}I1;.._~,e_ ~~~i§l.1?~E:)e rt_~.. ROl:lbach 

ontwerpt in dit vlerkje oen cOlllplete geschiedenis van het denken. 

DaArbij k<'ln hij er D8tuurlijk niet bui ten zijn verhouding tot Hei

degger kenbPl8r te makeno D8ze relati~:: is zeer kri tisch, mFtar ui 

torma to boeiend. Ze g2.A.t duic1e1ijk de richting van Levina s ui t 

(zonder beinvloeding u.lterat1rd, Hombc1Chs boek dateert uit 1962, Le

vinas schreef zijn Tota1ite et infini in 1961). Zoals bij deze 

laatste staAt de ethiek centr2t8L 'vJe kunnen 'het niet laten, Rom

bachs visie wat uitvoeriger dan strikt nodig, weer to geven. Ze 

staat heel dicht bij de onze. 

Voor RO['lbnch sta8t Hoidegger ann het einde van het EJoderne den
ken. Hij vraagt nanr de grond van dit denken. De wortel V8n de 
tijd die met Descartes begint, vindt Heidegger in de existenti81i
teit, d.i. in de vrijheid, in het menselijke 'zelf'. M80r deze 
vrijheid is in feite een Rfgrondo Als af-groncl is de vrijheid de 
lcLatste grond van de gehe1e ref1exieve teruggang VElll het n10derne 
denken. Daarmee is het denken beeindigd. Verdero vragen zijn nu 
uitges1oten. 

Het moderne denken staat immers in zichze1f. Het wil eon mathe
llis universal~_E!. zijn (vergelijk, hoger : het m2tthem8tisch denkenr~--' 
Deze mathesis wi1 het zuivere weten ontvouwen vo1gens zijn eigen be
ginse1en, weten dat in zichze1f blijft (vg~ .. hoger, weten dat een 
reeds-weten is). Een denken d2tt in zichzelf sta~t, k~n <'llleen nog 
een ze1fverhe1dering zijn. H,::: t moet ref1exief teruggaan nCl2,r de 
eigen gronden. De opeenvo1ging van de moderne fi1osofieen wordt 
c1aarom bep8<lld door di t zoeken Veln el,} grond. Ze bouvlen noodzake1ijk 
op elk2tar voort, en overtroevGn ellm~r. Een der la2tste etappes is 
Husser1s fenomeno1ogie degrond die hier ~.V"ordt gevonden is de in
tention8liteit, 

(1) Vg1. ook De 'vJE\81hens die over Mer1E-'Hu-Ponty zegt dat ::;,n 
deze 1aatste Heideggers bevestiging van de ~~~o~~~~2 __ van het zijQ 
altijd vreemd is geb1even (Situation de :r-1e rleC\u-Ponty~ Les Temps 
modernes, vol. 17, no 184-J85 bIz. 377-398, geciteerd in R.C. Kwant, 
])e \Vij sbegeerte v,m Mer1eau-Ponty 0 
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Heidegger z[11 nog een stap zetten. Hij vrRRgt in Zl.Jn funda
mentele ontologie nEl~r de grond van de intention81iteit . Deze is 
de vr.ijheid of het menselijke zelf. M"'.~ r deze vrijheid is een Rf
grond. "De intentionali tei t \Vord t echter van ui t de vrijheid ver-

t klEwrd. En de vrijheid? 1;lelke is do horizon waRrui t de vrijheid 
: (de existentiElliteit) moet worden begrepon? Niets. Dat is de ! stelling van de fund8mentele ontologie. Zij houdt zichzelf voor de 

!lRRtste grond, en zij wil eli t bewij zen velll het 'iifezen vEIn de grond' 
zelf uit (Heidegger) (121)". 

II de fundClmentele ontologie legt de lR~,tste grond, omdat 
zij alles terugbrengt tot de vrijheid, die echter zelf 'afgrond' 
is. De laEltstc grond is grond 81s Elfgrond. De afgrond v~n de vrij
heid brengt met zich mee dClt rJet de fundAmentele ontologie het vr[1 " 

gen niet sleohts ophoudt, Rfgesneden wordt, ma8r dRt hetgeen door 
haClr RRn de orde gesteld word t, ui t ziohzelf FlRngmmde zichzelf aan
toont dRt er geen verdere vr"e?,'en meer I'logelijk zijn (121)." Het 
eindpunt is bereikt. Althans zo ziet het mode me denken noodzake
lijkerwijze zichzelf. Het ga"t uit van een wil tot zelfbegronding, 
en ontdekt dat de vrijheid, de oergrond vEIn het 'zelf' een Elfgrond 
is. 

I~~8r moeten we de filosofie als zelfbegronding begrijpen? Het 
is WEl8r, iifanneer we ze zo zien, is het denken afgelopen. RombRch 

/

' vr88gt, "Is het thans de cmige mogelijkheid het einde V8n de filoso·-
I fie voor zover dat de mens mogelijk is VRSt te stellen en de ont

wikkeling van de toekomst aan het 'zijn' over te laten (124) ? 
Heidegger ziet dnt zoo Het denken moet 'aRndenkencl' worden. Het 
arndenken zelf worclt een gebeuren vEIn het zijn. Het denken geeft 
derhalve zichzelf prijs. 

Maar dElt alles heeft slechts dvringende kracht voor wie het den
ken als ~e).i::.r.l.lp~lE;X.:hn.g begrijpt. 1I1oet de filosofie echter ui tslui
tend op zichzelf gericht blijven? De mouerne filosofie is ten ein
de g810pen 1,Til dat evenwel zeggen dat de filosofie zelf beeindigd 
is, nu haar moderne aanzet voltooid is ? 

-y.ie kunnen ons bijvoorbeeld afvrC'lgen of met de e::dstentj ele op
vatting van de vrijheid (als 8fg;E,'ond) de volle zin van de vrijheid 
ui tputtonc1 is weergegeven (129)? "Wanneer zou kunnen worden ['lange-
toond, dat dit niet het geval i~, zou het uitgangspunt van de ~oderne 
filosofie niet slechts een kleine vrijziging hebben ondergRan, maar 
het zou doorbroken zijn (129)". 

Het is inderdaad mogelijk, de vrijheid te beschouwen Rls een 
overgelaten-zijn Ran zichzelf, als een confrontatie van mezelf met 
mezelf, walubij ik bij alles wat ik doe, beslis over dG zin die ik 
aan mijn zijn geef. En toch : er blijft het simpele feit dat de 
mens zich moet bevrijden om vrij te kunnen zijn. Hij aanva-amt niet 
sprakeloos zijn vrijheid ; niet Rl zijn handelen is altijd reeds 
menselijk hRncl.elen, waarover hij rekenschap kOln afleggen. Da,urnee 
komt een ,mdere dimensie van de vrijheid aan :aet licht dan in de 
modeme filosofie tot nog toe het geval is. 
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Do opvoeding, zegt Rombach, is een fenomeen w~Rrbij zulke Rn
I' ders gedachte vrijheid ~an hei vJ8rk is. De opvoeding gRat niet ui t 
• van de vrijheid, als lllogelijkbeid om over zichzolf te beschikken, 

, , !l1a~r streeft n~::r die vrijheid Ells naRr haar doel (130). De mens 
moet steeds nog tot vrijheid (menselijkheid) gebracht worden. De 
opvoedeling kan niet met list of met geweld tot vrijheid worden ge-
leid. Hij moet zelf Rctief zijn, beschikken over spontRneIteit (dat 
\-Til zeggen : vrijheid). Een mens kan slechts over zoveel vrijheid 
beschikken 81s hij zichzelf kan geven. De opvo;;ding brengt de mens 

\ tot vrijheid. En toch ontStnRt vrijheid niet onder vreemde inwer
king. De mens moot die zelf veroveren. Dus moet hij over vrijheid 
beschikken om vrijheicl te kunnen veroveren. NRar niemnnd staGt 
daRrbij 811een. De mens wordt geholpen door de opvoeder. Voor zover 

I zulke hulp een rol speelt, is de vrijheid geen prestatie van de mens 
zelf. JliRar omdat vrijheid tegelijk ",lleen door de mens aan zichzelf 
kan gGgeven worden, is opvoeding ook niet de prestGtie Vim een vreem
de. Ze is ook geen mengsel Vien een eigGn en vreemde activiteit. Het 
gaat hier dus OEl een gebeurcm d2t niet k~n begrepen worden vanui t de 
begrippen heteronomie en autonomie. "De vrijheid die dE: mens reeds 
be zit wanneer hij op weg gaat na8r de existentiele vrijheid en die 
ook vlRnneer hij gene heeft bereikt (kan men vrijheid bereiken ?), 
altijd mantstaf en rechter blijft, la2t zich niet vangen met het be
grip van het Izelfl (en de begrippen die daaruit voortvloeien, de 
existentialia) (131) ". De vrijheid veronderstelt een gemeenzaamheid 
(tussen opvoeder en kind bijvoorbeeld) waarbij de delen niet kunnen 
opgeteld of sRmengevoegd. Het resultaat is een prestRtie van de ge
m8enzanmheid zelf. "De mens is niet het wezen dnt vrij is, maar het 
wezen dat vrij k8~~ zijn (132)". (Vergelijk met Heidegge-;;S visie o~ 
het leren : bezit nemen van W[)t men steeds reeds weet, zie blz. 25). 

Ook de geschiedenis kan niet goed worden bogrepen vanuit de 
vrijheidsopvatting der moderne filosofie. De mens heeft alleen ge-
schiedenis wanneer hij leeft van de idee van de vrijheid. Ook hier 
moet hij zich' bevrijden. De geschiedenis \-lOrd them niet toege'-lor
pen, niet gescholiken, en eenm2nl vervTorven, blijft ze niet zonder 
meer behouden. Strijdend venvcrft de mens zich de geschiedenis en 
hij houdt zich slechts staande in haar door de tendens die tot verval 
leidt voortdurend te overvTinnen (134). We kunnen deze structuur fi
losofiseh niet begrijpen. De geschiedenis is zoma8r niet Rem de 
j~lensheid gegeven, zOnls de 61keling ook niet ZOillaar een I zelf I is, 
louter omdnt hij is. De geschiedenis ontsta9t eerst uit cen bevrij
dingsda9cd. De vrijheicl tot de vrijheid is niet Rlleen voon-laarde 
voor het zelf-kunnen zijn van de elikeling, Il18ar ook de wezenlijke sti
Ilmlems van de geschiec1enis. "Ook hier gaat zij niet teloor met het 
bereiken van haar doel, de geschiedenis, m8etr zij blijft de waetkzame 
rechter clie de historisch existerende mensheid onafgebroken voor de 

I vraag stel t, of bij datgene \vat met haar gebeurt ook de geschieclenis 
behouc1en blijft (135)". De vri j heic1 tot de vrijheii, is de hoge rech
ter die de existentiele en hi s torische vri j heid bi nnel1 de perken 
houdt en de regels en voorvT82rclen voor de menselijke [1utonor:lie bevnt. 

De vriJheid tot de vrijheid is geen vraagstuk in de filosofie, 
maRr vormt een opgnvc.:· voor een nieuwe wezensbepalillg VelD het gehele 
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denken. "Z0 1ang de filosofie zichzelf ziet als bet proces waardoor 
do kennis zichzelf begrondt, kan zij in de constitueringsgronc1 van 
het 'zelf' (in de vrijheid van de existentie) niets FInders zien dEm 
de laatst mogelijke borizon van nIle vrClgen (137)". We kunnen niet 
verder gaEm op de wag VAn bet modeme denken, dus door de vrijheid 
te zien als de 'grond' die af-grond is. Het denken moet VCln karak
ter vercmderen. 

De filosofie lenn niet meer in zicbzelf sta::n. Dc., Bodorne filo
sofie begon met een sprong in zichzelf. Ze liet zich de problemen 
niet meer door anderGn voorleggen, maar nog uiLtsluitend door zicb-

~ zalf. Haar methodon ontleendo zo arm zichzelf. Ze reikte ann geen 
onkel gebied bui ten hR8r zelf oplossingen 88n; ze gaf aan niemcmd 

I antwoord, tenzij aan zichzelf. Ze was bij niemand in dienst, ze had 
'; \ geen enkel nut na['r buiten toe, ze stond niet in een groter verband 

(no). Ze stond aUcen in ziehzelf. Hegel zegt : "Het bcginsel 
van de onafh,mkelijkheid van de rede, vc-m bacH absolute zelfstcmdig
heid, is van nu 8f arm het algemene beginsel van de filosofie" (110). 

Een filosofie die niet meer in ziehzelf viil staan, st9.a-C vermoe
delijk helemC01al niet meer. Ze blijft 'onderweg'. HaElr opgElven wor
den niet afgesloten : ze zijn niet te overzien en kennen geen grens 
(157). De filosofie stRat in een open veld. Ze worclt vragend. Het 
denken moet onophoudelijk in beweging blijven. He t wordt in zeker 
opzicht geleefd en niet gedacht. Hot is steeds weer een verlaten van 
zichzelf. Een filosofie die niet peer in zichzelf sta,.., t, kan oak 
niet moer door zichzelf tot een einde worden gebracht. Ze blijft 
voor zichzelf onvolc1oendo. Dc:d betekent tegelijk dat ze van het be
gin nf open staat voor ander denken en andere aanzetten. Wnnneer 
de filosofie zieh niet moer van zichzelf uit eonstitueert, wordt ze 
ook weer vrij voor datgene wat van buiten op hRRr afkomt. Ze leert 
op te neDen (159). Ze staClt open voor ervnringen. Zo erkent feno-· 
menen die zich vnn zichzelf uit vertonen en die alleen uit zichzelf 
voorstelbaRr kunnen worden. "Juist de belangrijke voorwerpen van de 
filosofie zouden weI eens zodcmig kunnen zijn, dat ze niet R priori 
geeonstrueerd kunnen worden. Ze zouden dan zodanig tegenover de 
geest stnC1n, dOlt deze hen alleen kan ervnren omdClt ZG hem gegeven 
zijn (159)." We kunnen denken rwn ik-gij-verhoudingen, Ran vriend
schap en liefde. Deze worden door hun feitelijke werkolijkheid 
voorwerp V8n het denken. Er bestant geen a priori kennis van de 
liefde . Het is niet mogelijk het wezen van de liefde filosofisch te 
dedueeren. De liefde wordt cerst door zichzelf geloofwRardig. 
Misschien zijn alle fenomenen die het menselijk bestann betreffen, 
wel vrm deze Mrd, zodat zij noeh 'c[1.tegoriaRl' noeh 'existentieel' 
uit een filosofisch principe verklaard kunnen worden. De filosofie 
moet zieh uit haar afzondering bevrijden, open sta8n voor misschien 
niet aIleen menselijke fenomenen, maar ook andere. Misschien moeten 
we een houding aannemen die verwant is aem die van de 'zuivere erv8-
ringswetenschappen'. 

De filosofie geeft elke zelfbegronding op. He t ga8t in het den
ken vermoeclelijk bij uitstek om dingen die zelf Elanwezig willen zijn, 
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zonder dat ze inhoud VRn gedachten worden, dingen die helenaal niet 
in het medium van bet denken willen versohijnen, maar wezenlijk nlleen 
in hun eigen Eledi~ waRr zijn (161). Denken zou dan bedachtzREunheid 
moeten worden die een zaak in has.r eigen nedium 188t en ze claardoor 
zonder bemiddeling te voorschijn roept. \/e kennen dat in de kunst. 
W8t eon gedioht ui tdrukt, kunnen we niet in dorr~) woorden weergeven. 
Want de werking van het gec1icht bestcwt er juist in dat het 8C1n het
geen gezegd wordt zijn eigen voorwa~rden van bogrijpelijkbeid geeft. 
Men hm het gedioht niet onderwerp e~\:m een 8.nder mediun, REm het zui
vere denken hijvoorbeeld. Hot gedicht zegt ziohzelf en niets anders 
dan datzelfde zeggen (161). vlel kunnen VIe geleid worden tot luiste-
reno t>1c1ar a8n het luis-ceron zelf is de zaak zOflls ze is tegenwoordig, 
niet dus Rls bedaoht, niet als iets dat door het denken wordt bemicl
deld. Er best82t dus zo iets als de a,mwezigheid V[ln een ding olliaic1.
dellijk nls ding zelf en niet bemiddeld door de vorm v[m het bewust
zijn als van de sUbjeotieve geest die het universele mec1.ium zou zijn 
voor "lles wnt ons ooit tegenwoordig zC\l zijn. Dat Wflt onniddellijk 
tot ui ting krm kamen, heeft geen beDiddela[tr noc1.ig, dus ook geen 'be-
gronding' (162). Bedachtza8L1heic1. (denken, geest) is nlleszins het 
vc:nnogen, iets niet eerst VElD voor2f begrepen horizonten ui t to ont
iJOetm.1 ma8r doze horizontcn eerst in de direkte ontmoeting aan het 
zijnde in kwestie te ontlenen. 

We kunnen zeggen dat de pla.~ts van de (nieuwe) filosofie de '!J8-

reld is nls het open en oneindige veld van c1.Rtgene WRt zioh ui t zioh·
zelf aan de r.lens wil openbRren en WR<=1rvoor deze zioh in zijn mogelijk
heden tot erv9ren steeds opnieuw en steeds v<=1stberadencr moet open
stellen (164). De filosofie verliest has.r zelf-doel. Zc stelt zioh 
open en neeElt een uitgesprokcn nrbeidsverhouding aan. Ze helpt door 

'I helderheid te brengen, niet door 2bsolute opheld&ring na te streven. 
Ze opent. Ze is niet zelf een ,-,Jeten, ma8r zij is het beginsel van 

i\ het vrij-zijn voor zaak-geriohte ervaring (164). 

In het bovenstailnde hebben we de nn8m Heidegger weinig gehoord. 
Tooh is alles direkt op hert1 (en op het noderne denken, zoals het ziohc

-

zelf doorgaans nfschilc1ert) toepasselijk. Voor Heidegger is het zijn 
het voonJerp Will het denken en spreken c1at n.ld.us bemiddeling is voor 
het zijnde. Het denken is z,elf-doel. Bui ten het denken VEln het zijn 
is er in feite niets. Het is een in zichzelf opgesloten weten. Alle 
filosofie is E!9ngewezen op de Rnnwezighcdd. De 8anwezigheid bepaal t 
het 2~nVlezige. Het bepanlt het ook in die zin dat het a[;nwezige tel
kens in zijn partieel licht te voorschijn treedt. Het zijn is oak 
geschiedenis, lot. Geschiedenis en zijn worden gedaoht vnnuit het 

j weten, vanui t het bcgrijpen. F'ilosofie is begrijpen. ;'Het zou Goh-
i tor kunnc:m , dat begripr.1C'tigheic1 niet het enige en niet het belangrijk
! ste Eliddel is o~ zin en zijn te openen (172)". Ook in het hanclelen, 
l in de kunst (wellicht nooi t in gedachtc?ll to vert81en) ,in Vletensohap, 
in de poli tiek, in gerJeensoh.?,p, opent zich zijn. Deze bepRlen wat 
clenken is, welke ruime w[lclier v[m <1ndere mogelijkheden er nag best<l8n. 

1 Voor Heidegger is de werkelijkheirl ui tslui tend 'OpenbR2.r' or I rwmrezig l 

C, I ze wordt gezien vanui t de theoria. Maar reeds het hcmc1elen bijvoor
beeld begrijpt ziohzelf ni"e-t v[l-nui t de onverborgenheid. Misschien 
waren danken en bugrip het lot van de Grieken 8.1leen? Missohien 
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niet ncer voor ons, Dodernen. 

Als het denken niet zonder neer is anngewezen op onverborgen
heid, en op het zenden (schicken) vcm onverborgenheid in een racii
kRle epochaliteit, dan is het ook niet meer zo dat de Dens onvoor
waarde lijk 88.n dG c-eschied8nis andergeschikt is, "Is het "reI toe
gesta8n de mens zander voorbohaud over te leveren aan lot en geschie
denis? Of ligt niet juist in het denkbeeld van het 'lot' een ver
b~rgen erkenning van eon eenvoudig menszijn opgesloten, dat bij zich
zelf vc:rkeert en rust vindt in zichzelf, dat ,veliswRnr opensta8t 
voor lot en geschiedenis, nanr deze hmo nAn zichzelf verplicht, zo
dRt zij passen bij het menszijn, d.L de mens I wRC1rdig I r.!ooten 
zijn? En zijn lot en geschiedonis niet be ide zodnnig dat ze niet 
C1l1een ui t zichzelf zijn, m2i1r slechts zijn, voor zove r en zolang 
zij opgonomen en aangc!nomen worden door de Liens, dio :-:ls zodanig 
een onhistorische macht over de geschiedenis heeft"(180) D2.t vOTUlijst 
onn iddellijk n8ar de ethiek. De oproep vnn de noodlijdende "mdere 
i~ .een gebeuren dat onnidde llijk aIle geschiedenis overstijgt. De 
geschiedcmis vermag niets Meer tegenover de ogen van een ellendige, 
Ilc=lt is zo, olildat de geschiedenis Bet 81 ha[1.r c[1tegorieen en beteke
nissen het gela2t vnn een noodlijdende niet tegemoe t kan komen , h e t 
~iets kan geven, de realiteit die erann oigen is met niets kan be
antwoorclen. Itg:et gezicht toont de onnoewelijke zWC'Hlrte, het onnoe ··· 
melijk gewicht Elan werkelijkheid dat erin tegemlOordig is II (182). Het 
heeft een distinctie wR8rdoor de gebeurtenissen (van de geschiedenis, 
vl.C,) rondom ophouden gebeurtenissen te zijn (182). De geschiede
nis gR8t R8n het gezicht VelD de noodlijdende voorbij. Alles wat 
bij de geschiedenis Imn worden ondergebr[lCht is nietsvergeleken bij 
het gelaClt vc:m de andere, Het gelR['t heeft geen betekenis in het 
gebied van de geschiedenis. Toch eist het erkenning op. Het roept 
mij. De geschiedenis zelf ochter staRt vijandig tegenover de mens" 
Ze ontziet niets. Ze rekent met verliezen (182). We moeten ons te
gen het historische element verweren, want dat is slechts op zich
zelf ingesteld. We kunnen de geschiedenis niet Rfschnffen. Altijd 
Rl is do mens in de nood vnn de geschiedenis gepIC1ntst, mc=l8.T toch 
zo, dat hij die nood op zich kan nemen en zichzelf da8rin zijn vonn 

I k8n geven. Geschiedenis vcronderstelt een kunDen, dat geen vrijheid 
I en geen n8tuur is, maar vrijheid tot de vrij:r;~id"(185). Dat is een 
geweldige strijd, een steeds opnieuw beginnen, een nooit voltocid 
gevecht. De filosofie knn daElrtJij helpen : ZG m28.kt telkens op
nieuw duidelijk dat en hoe de Hens op de geschiedenis is 8angowez,"n, 
maRr er niet in ondergaClt en mag in ten onderg8<'n. DRcubij maa.kt 
de filosofie gebru.ik VEln erv2ringen die onmiddellijk aanspreken, 
dus niet door do gedClchte wR[lrin ze zijn uitgedrukt, noch door de 
beniddeling Vem het zijn, mrtar door zichzelf. Arbe id, gebed, liefde 
en dood hebben geen 8fstand tot hun 'VOOTV18rp'; di t VOOTV18rp stapt 
niet eerst Ivoor' de arbeid, enz •.. En toch zijn arbeid, gebed en 
liefde nooit zonder werkelijkheid. Zijn behoort kennelijk tot het 
denken, beide zijn het:', e lfc18 (HJ6). "Di t inzicht? wa2.raa.n HeidGg
ger zijn filosofie wijclt, is ovcrtuigend... Het blijft aIleen de 
Vr2,2.g~ of de sClnenhang Veln clenken en zijn reeds het gehele mense
lijlce zijn vervult. De filosofie zou, niet Rls lR8tste en hoogste 
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begronding, mR.ar als voorbereiding voor een werkelijkheid die zich
zelf is 1 gebieden kunnen openen, die dieper liggen dem de onder
seheidingen van de vrijheid nls autonomic en dieper dan de histori
sehe vorm van de zelf-bemiddeling en diG op haar wijze het menszijn 
schragen en stutten (186)11, 

We willen nog kort het verbR.nd leggen met ons eigen begrippen

kader. Het modeme denken sta2t in het licht VelD het zichzelf vol

doende weten, het zuiver wetan dat niets buiten zichzelf wil. Het 

is zuivere1 theorie. Ook HeidGgger hoort hier, ondarL~s protest, 

thuis. VOOT hem is hot zijn a2nwezigheid voor een denken. Wij zeg

gen : zonder het zich bewust te zijn denken al de T;!ode rne donkers 

noodzRkelijke mogelijkheidsvoorwaarden. Danrin zijn ze objectief, 

brengen ze objeetief weten tot stand. De geschiedenis, het weten, 

het transcendontnle, horen hier tot de sfeer V8n de noodzakelijke 

mogelijkheidsvoorwa8rden. Ze worden in het modeme denken absoluut 

gesteld. l1en ziet iamers niet d8t noodzakelijke voorwilarden geen 

voldoende redenc.m van het zijnde zijn' Dailrom verdwijnt di t laR.tste 

faeer en meer. Het lost zich op in zijn noodzakelijke mogelijkheids-

:voorwaarden. D8artegen protesteert Rombach. tle t zijnde, bijvoorbeeld 

do kunst, de vriendschR.p, de liefde, de etbische verplichting, in 

eerste instR.ntie de andere mens, is nooit reduceorbaar tot een trans

cendentale horizont, tot een aanwezigheid. Het zijnde verschijnt uit 

zichzelf, zonder bemiddeling. Het is in zekere zin zijn eigen grond. 

Of beter : het is een VAn de twee onherleidbare gronden VAn al het 

werkelijke. Ook de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaArden zijn een 

grond. He t zijnde doet zich steeds reeds voor in een sfeer van 'open

heid', 'aamlezigheid'. AIleen, deze transcendentale sfeer fundeert 

het zijnde niet tota"l, z08ls het modeme denken laat geloven. l'1aar 

hij is niettemin een grond, namelijk nls noodznkelijke mogelijkheids

voorwaarde VelD het zijnde. De mens stCl,<'t, met Andere woorden, steeds 

reeds in een geschiedenis, in een denken, in een horizont, ]\1aar hij 

j moet zich steeds ook bevestigen tegen deze horizont in. WAnt de 
//, . 

\ 

noodzakelijke voorwa8rden tG'ndoren cnnCl,ar 'aIleen' te zijn. 

ven ema9r het zijnde op te slorpen, zod8t er niets meer is. 

zegt : de geschiedenis heeft geen medelijden. Steeds opnieuw 

Ze stre-

Rombach 

moet de 
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ethische dimensie bijvoorbeelcl, geopend worden, r:lOet de oproep van 

de andere worden beontwoord. Hior is eon conflict Ran de gang. 

Het zijnde moet zich hcmd.hnvcm, zijn best[12n veroveren door zich 

togenover het zijn af ts zetten. H.t conflict is noait gedRnn. 

M.o1.cH de overwinn.i.ng is, hoc:wel niet verzekerd 1 toch steeds mogelijk. 

Er zijn twoe grondon : met de onmidc1ellijkheicl l<:8n Romkwh derh2lve 

niet bedoeld hebben dRt het zijnde absoluut op zichzelf st<l8t. Het 

sta~t in een sIeer, een donein d[tt to vorgelijken is met een net vol 

grate mRzen. Doorhoen deze l;-\C1.zen blikt het zijnde ons 8"n, nIs d2t

gene ';.rat nooi t s8l!1env[1l t met het zijn zelf, nls c1atgene wat om te 

"z.:ijn, zich tegen de horizont moet verzetten, De noodznkelijke Boge

lijkheidsvoorwnC1rc1en zijn een schenn dnt we nodig hebben ou onze weg 

te vinden, mnnr delt in fei t,.:: n[1nr h2t zijnde zelf moet voeren w'l~rom 

het al t.ijd g8nt. Het zijncle CIon het einde VelD de weg is niet iden

tick met de wcg zelf. Met ev,c:nveel recht kuhnen we ook zeggen dat 

het zijnde [1[111 het begin van de weg st8.pt 9 de nooc1z[1kclijke voorwaClr

den zijn zulks van on voor het zijnde. De andere mens roopt me op. 

Daarom moet ik een werelc1 ontwerpon, eon geschiedenis opbouwen, om 

hem dienstig to zijn. Of misschien nog het best van al ~ geschiede

nis en ethiek zijn ste8ds roods arm het werle Er is goen zuivero 5 

enkelvoudige oorsprong. Er zijn steeds reeds t,.,ree gronden. De ge

schiedenis is altijd reeds ten dienste V8n de mens, is tegelijk al

t.ijd reods eon plCl8ts VC1.n verderf voor de mens 0 De IilGnS .is steeds 

reeds een zolfstAnc1ig zijnde, een vrij wezen dat zich nog moet bo-

vrijden, maar d8t zijn vrijheid ook steeds reeds hooft verloron. 
--- -------------------------------------------------------

Al tijd moet er oon conflict overwonnen worden, altijd stc-wt het te-

g e lijk op het punt verloron te \-Jorden. De spanning is onvermijde-

lijk. I'b.::"\r het is de taak Veen de Bens hot conflict te winnen .) 

h , ~ev.:;i..n.0..s.l_ Tot.'2.1i "teo e..-L4:P-f~ni, De verwRntschap met LevinRs 

springt in het oog. We zouden hier dus ook Levinas' kritiek op 

Heidegger Eloeten vermelden. D8.t zou een ui tgebreide tekst eisen. 

B.ij onze behandeling V8.n de w8arheid en vcm de ethiek bij Heidegger, 

zal LevinCls nogmanls ter sprClke komen. We beperken ons derhnlve 

tot een bredo schets. Letten w2 even op de titolwoorden. Totali-
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t_e_i~! en _0E.8ind~.8:.£ zouden onze Vloorden kunnen zijn voor _~:ijE en .~_~j.E:

de. Voor Levin<ls is de gehele \:lesters0 filosofie een totali tei ts

denken, Heidegger inbegrepen. Re<llisme zOVlel 81s idoRlisme, tr8ns

cendentale filosofie zo goed Rls positivisme denken vanuit een ho

rizon, oen totC'lli tei t cUt h e t zijncle (de mens) in gee n geval tot zijn 

recht la<",t komen. Dat bc,t" k8nt in onZ E:; t,H'Il d2t ook voor Levinas 

'zijn' ten onrechtewordt opgev<lt 81s nooelzakelijke mogelijkbeids

voorwC1<lrde met de v:-:lse pretentie voldoende reelen te zijn. Als dat 

zo is~ verliest inelGrel8:ld het zijnde zijn eigenheid. Het zijnde is 

voor Levinas het _?_I?-..E:_~.n9-J~,. Rij wil er mee ui tclrukken d8t het ont

snapt mm de horizon der begrijpelijkbeid (vCln het zijn). Rd is 

onrilo:'c,'elijk op te slorpen in de tot81i tei t, het stijgt er oneindig 

boven ui t. Ret is het agd.8p". D8 t m,18kt L2v:im s duidelijk door 

een fenomenologische beschrijving to geven vpn de ;:mdere mens, V8n 

het gelClat van de everuaens. De tot81iteit is hetzelfde . .. -- .~---- - .. 
De proble--

matiek v::m het :mdere en hetzelfde beheerst het gehele Vlesterse 

denken. HClar st0eds ltJordt erntt" r gestreefcl il.et ,mder8 te doen op 

g8Fm in hetzelfde. In het iclcnlisrn.e is de totnli tei t velD het zelf

de de iL'lIJ1Fmentie of de interiori tei t. Zijn bctekent er het 'zich

zelfcons±ituerende be'NUstzijn'. Ret andere - dan het beltJUstzijn

bestaat slechts in, door en voor het ze lfbewustzijn (Dondeyne 556). 

])e reali tei t .tlord t gereducee re1 tot de immanentie van het zelf. Er 

is geen echte e.~!.~:r::i.o_:r::ite.i! meer. (De ondertitel luidt : Essai sur 

I! exteriori te. ) ])e ontologie 'vorel t een .?Ji,oloJ{~e. Er is geen 

plaats meer voor Vlat rmiten het zolf v:11t - de ~ndere mens, de rea-

liteit. Het ik en het weten dat ~an dit ik eigen is, trekken alles 

tot zich. Vooral de ethische kant van de z2ak bekommert Levinas. 

De trac1itionele ontologie kent, volgens Levinas, geenrerbied voor 

de andere mens, degradeert hem tot een object. 

De idee v[m de absolute tot(lliteit treft LevinCls over81 aan. 

Ook in de fenomenologie 0 Deze lcwt immers het b egrip van cle p,S>rizoE 

niet los. Levin8 s vind t de tot81i tei t bij Jl1erle<'IU-Ponty terug 8,ls 

~p'de~ horizon de tous les horizons, berceau des significations, oak 

bij Reidegger : Welt of dClS Seicmde im G8nzen. De totClli tei tsidee 
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stamt uit de drang nRElr volkomenheid, volledige zelfheid, perfec

te interioriteit. (Dondeyne 560). We bevinden ons in het gcbied 

van de zelfontplooiing en zelfbevestiging. H8t begrip is de con

ceptuele ui tc1rukking Vim di t onbegrensde zelfheidsideaal (Dondey

ne 561). Ret zelf poogt 801 het [mdere dem het ik te herleiden tot 

Ie meme, Als kenobject van of voor het ego, als levensruimte of 

wereld die het ego in bezit neemt am zichzelf to bevestigen of te 

h8ondh[lVen! L'Autre wordt tot Ie mefJe herleid. Voor Levinas kcm 

dit solipsisme slechts uoorbroken worden in de ethische erkenning 

van de andere als ande re, in rechtva8rdigheid en goedheid. Hier 

kcm ruiate ontsta~n voor een echt one indigheidsbegrip, dat d8n de 

voorr8ng krijgt. Hoe d8t gebeurcm p182tsgrijpt kunnen we hier Rch

terwcge 18ten. Het is ons te do en om de structuur van Levinas' 

c1enken Cl8n het licht te brengen, to tonen d8t het handelt over de 

verhouuing V[tn zijn en zijnde, en zich daarbij tot Heidegger 

richt. 

InderdFiCld, op een heel speciale mC'nier word t t e lkens vleer de

ze laCitste geviseerd. De He ideggerial'mse filosofie is voor Levinn.s 

een ontologie, een filosofie wm het grijpen en V8n het begrijpen, 

Van het in-bezit-nemen en beheersen (Dondeyne 574), Het gCl8 t bij 

' I Heidegger am het bouwen en in bezi t nemen van een vrereld, niet om 

I) \ het erkennen van de andere, Het g80at over openbaarmaken, tonen, 

l8ten verschijnen, n.i.et over goeclheid en rechtvaa roigheic1 , 3ij Le-· 

vinas komt het niet nan op het onthullen (devoiler TI XVI). Hei

degger wi.l wo ten, theoretisch woten, theorie, precies zoals de an

dere filosofieen (die Heidegger tromrens ze lf in een eigenflflrdige 

dubbelzinnigheid, om-rille van hun theoretisch schouwend weten [1[-m

valt). Hij wil 811GS binnentrekken in het licht VAn het zijn, 

licht dnt helaCls, ui t de natuur der ZR.Fllc, zo verblindend 1-rorc1t dnt 

het andere erbij zijn kleur verliest .- zijn gelnat s zou Levin8s zeg-

gen. Op het zijnsbegrijpen komt het C\:-! n. tt.~_~l1 __ uni...~E:.i..t n l 8 peut 

etre soutenu qu'une seule these: l'etre est insepC'rC'ble de la com

prehension de I' etre (qui se deroulo CorflI.18 temps), I' Gtre est deja 

appel ~t 18 subjectivite (TI 15) 11 • De subjectiviteit is hier de 
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'intelligence 1 die het zijnde begrijpt vanuit een 'horizon lumi~ 

neux' vIRClr het wel e8n silhouet heaft, ITlnar wnar het zijn g81C1at 

heeft verlonm (TI 15). Heic1egger stel t tegelijkertijd Rl":A.S het 

, pr:lr!lR8t V8.n de vrijheid, maAr het gnat om een vrijheid om het zijn 

'te lRten zijn', om t o begrijpen en te oITlvatten, een wijze V8n ge

hoorzaaI'lheicl op hetze lfde ogenblik, nru:lelijk a;-tn het zijn gehoor 

geven. MaRr dRt 8lles veronderstelt de voorrnng VRn de ontologie, 

C Wl.ll het horizon-begrijpen. Het zijnde wordt gr:meutraliseerd (TI 16). 

HeideggGr dod het zijnde verdwijnen. Hij stelt het zijn - het 

object V8n h8t beschouvmnde, onlv8 ttende, theoretische weten - cen

traal. Het wonH een noodzRkelijke mogelijkheidsvoorwaRrde, ITlaiU 

wet absolute pretenties, zoud8n wij zeggen. Levinas stelt dit zijn 

in vraag en de mens nls het wezen dat aEIll di t zijn zou moeten beant·

woorden. Hij betwijfelt 'la these d'8preS lRquelle l'essence ultime 

de l' Homme et de 1<1 verite est la comprehension de l' Etre de l' etEmt, 

these a l;-tquelle semblent, il faut en convenir 1 conduire theorie? 

expericmce et discours (La tre-we de l'autre 609). Voor Levinas 

stC',[!t hot zijnde <lRn gene zijde van het zijn, [lU dela d~ l'Etre (La 

trace, 619). Wij zouden zeggen d8t het zijnde als de voldoende grond 

geen nfleiding is uit het zijn, geen 'gevolg' is v;-tn een noodzake

lijke mogelijkheidsvoorwanrde. 

i. g.oD. Duintjer z De Y31.l.<1.8:..E!.'l.ar het ·Lr~E..sg~.de~~~le ~ Vooml in 

verbcmd met._K;a.l1:t. t?Yl B:~.ifl_~Ke.r. Duintjer gR8t over het algeIJGen zeer 

V8r mee met Heidegger. Toch stelt hij cen 'vr8E!gteken bij een thema 

van Heidegger' (367). Het g8.8t er precies om de rol V8n het zijnde. 

Deze kritische bedenking nemen we in ons volgende hoofdstukje als 

uitgangspunt. 

§ 12 " .':C<:tE .. .9-..E'. _~r:i tiek .. <?'p._H~iq..e.ggers wetensch8'p.§.C?onc.ep.tie _ D:?f1:!' 

_d.~.J\.~i.ti.e.k_ .9.P .. z.i.jn .z.~J~s.de.J:lk~. 

De wetenschap is een ontologisch ontwerp. Ze heeft ontologi-
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sche vooronderstellingen. We vJeten dat, strikt gt'momen do weten

SChel.p een onderdoel is van een ?_o}PllJ'l.,?schick, nl. de beschikking 

van het zijn ~ls subjectiteit-objcctiteit~ zoals Heidegger zegt. 

rhC1r binnen di t grotere geheel is de wetenschep zo goed een ontolo

gisch ontwerp :lIs het ontwerp vnn het zijn zelf. Er is een 8nnlo

gie tussen de w:rh011c1ing zijnsbGschikking-zijnc1e en de re18tie ma

them8.tisch ontwerp-gegeveno. 13eide zijn glolxlnl genomen dm vor

schijnen in relatie tot de vorschijnselen. Als Duintjer zijn vr8ag

token plaatst, doet hij cbt dan ook niet ten oversknn V[lll het we

tenschil.ppclijk ontwerp nlleen, mR2r ten ovcrst8an vcm het zijn. 

Duintjer zegt d8t Heideggers 2nndacht voor het onderscheid tus

sen ontische en ontologische '8specten' (dus globwOll gezegd tussen 

verschijnselen enerzijds ~ presentioveld der verschijningswij ze [1ll

derzijds) (367) vruchtb8:lr is voor ue ben8.dering vnn wenig wijsge

rig problGera. "I'12Clr hij is o.i. onvoldoende ingeg[lClll op de vra8g, 

of er ook spr2ke zou kunnen zijn V8n een zekere terugs12g vanuit het 

ontische ten opzicht2 v~n het ontologische. n28rbij denken we 0.8. 

~e:.n een cventuele 'wisselw(?rking' tussen Grlpirische W:l[1rnemingen en 

ontologische concepties in de ontwikkeling der wetenschnppen; aem 

de invloed V8n mantsch8ppelijke omst8ndigh~den op de ver8ndcring vnn 

zedelijke mCl8tstiwen; en zelfs [l.nn (1e mogelijkheic1 om bepClE11c1e onto--
..:.11 

logische ervnringen 'los to l'1[1kcm' door Lliddel v~n biocheDi~ in-

jecties (367)11. nnarop z,egt Duintjer dat lIeidegger dergelijke pro

blemen 1-I"el hier en c1cwr heeft 8.angeroerd. Hij verr.1eldt SZ 190~ 366, 

436, FndJ) 50, Phys. Arist. 46-49. Als men deze passages llClsIR<"1t 

vindt men echtor me clunkt weinig relevants voor ons probleer;}. Duint

jer zelf geeft toe d8t Heidegger er zich in hoofdzaak toe beperkt er 

op te wijzen d8t ontische verschijnselen zich slechts tonen "onder 

het beslAg van een heersend presentieveld en d"t er in ieder gev<11 

geen sprRke knn zijn VRn een c8us~le of funderende relatie tussen die 

beide (368)". ne splitsing van het ontischc en ontologische is een 

cliffererend gebeuren dRt zi.ch vol trekt D!et de ontslui ting van de oor

spronkelijke tijd (1). Toch vindt TIuintjer clat het genoorlde probleeul 

(1) Zie daC'lrvoor in het bijzonder volgende § (Zijn en tijc1). 
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ui tvoeriger had kurmen besproken i,rorden. "Ontische voorvctllen (ctl 

tonen die zich steeds in een re6QS heorsend presentieveld) kunnen 

toch op zijn ninst oen minimUlil-voorwaC'lrc1e of een C'lC'Ill~~~sl.~~g vlOrden 

voor het ontvangend ontwerp V8n oen nieuw presentieveld", Er wordt 

echter weinig opgelost, zegt hij, met een 'vlot beroep op 'dialec 

tiek', die veola1 slechts cli ent <'11s een geleerd woord voor een ver

l egenheid'. Ret betreft hier trouvJens niet twee n[l;'.st e lknClr over

!:';ienb,ue zaken, "I'1isschien lig t h e t schokkende van een ontisch voor-

v a l dCl t v.Te als Clnnleic1ing beschoUilen v oo r eon ontologische vernieu

wing, in fei t o juist in de golijktijdige 8,ankomst van een nieuw pre~· 

s entieve ld il
• (Vgl. Reideggers weergave van het ontstaan der modeme 

wetensch8p met 'voorlopers' in de 18.te J:.lidde leeuwen, he t achteraf 

duiden v;<n Ilemocri tos Cl ls een aemkondig(;r V[1n het mode me denkens 

hoger bIz. 28). 

IVle t zijn 188tste zin heeft Iluintjer clem nlweer toegogeven dRt 

het zijnde in fo ite onbeduidend is voor het zijn. Een ' nan1eiding; 

bezi t nog een zekere zelfst[lndigheid, JIlaClr een acm1eiding d i e tege-

lijk reeds de gelijktij cUgo a::nkonst V ,lD e em nieuw presentievelc1 is 1 

hee ft het ontsnC1ppen orm een zijnsgebied r eeds ,,,rGor vo11edig [lchter 

de rug . On Heidogger trouw t e ku.n.nen blijven, moet Duintjer het bij 

een verlegenheid laten . Ret zijn heeft het primaClt. H,J t sta8,t in 

gee n gev[11 aan hei z ijnde toe zichzolf te zijn, zo~ls het wetenschop

pelijk ontwerp het gcgeven s1echts vat voorzovor het in hut rnC1m vem 

de theorie past. Of nog : z081s dG geschiedGnis in HeidGggerimmse 

visio het de mens niet kan toest88n een eigen gel8at te hebben. 

Voor ons primeert het zijnde, zonder evenwel zichzelf zo afdoende te 

kunnen funderen delt het nie t moet strijden tegen e8n afglijden DC1C1r . 

de chews v <l n het zij·n-,--vcln -·de--t~t~l.i. tei t de r noodzakel.i.jke mogelijk-
.~- ------

heidsvoonr::ta rden . Het zijnde moet zich beves tigen, f!l8nr knn dat ook 

steeds. Voor Heidegger (em voor Iluintjer) is het zijn neer dan moge

lijkheidsvoonmCl rcle , meer dem cbze grijze totnliteit. jV!PC1r ze kunnen 

dat nooit wa2tr mClken, t e nzij door het vanzelfsprekend te vinden . We 

zoudon hier al het bovenst8 [~ncle mo ot en herh81en. De theorie 5 het 

zuivere woten, het zijnsbegrijpen, het b.ij voorba8t weet· ··hebben, het 
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steeds-reeds-impliciet-weten, zien voorbij aan het zijnde. Ze kun

nen het vreemd en nieuw zijn van het zijnde niet waprborgen. En 

toch zijn ze precies blijvend op dit zijnde aangewezen. De weten

schappen bijvoorbeeld ontspringen aan een voorwetenschappelijke sfeer 

van zelfstandige zijnden. Ze komen er uit op en moeten er noodge-

~ dwongen steeds weer naar toe. WeI lGXnnen ze dat feit koppig weige

ren te zien. Het zijnde toont zijn waar gelaat niet door het in te 

lijven in een Vo.~t[indn.i.~., in een ontologisch ontwerp. Het zal 

zich op die manier precies verbergen, want het is het bij voorbaat 

vreemde, schokkende. Het is het andere" De andere mens is daarbij 

de bij uitstak andere. Het licht van het zijn, daarentegen, ver

licht aIle zijnden op dezelfde eenkleurige manier, zoals het weten

schappelijk ontwerp bij voorbElRt het zijnde kleurt op de wijze van 

I het ontwerp zelf, en nIdus de eigenheid ervan laat verdwijnen. 

§ 13. .~ijn en -cijd. 

Het centrale them8. - in feite kunnen we het nauwelijks nog the

rna noemen omdat het zijn totale denken betreft - cirkelt bij Heideg

ger rond de noties 'zijn' en 'tijd'. Dat is al onmiddellijk duide

lijk bij een blik op de titels V8.n Heideggers werken. Zijn eerste 

werk handelt toch over 'Sein' en 'Zeit'. Een van zijn la8tste ge

publiceerde voordrachten is de omkering van Sein und Zeit niet aIleen 

in de titelwoorden (Zeit und Sein) maar ook wat de inhoud aangaat. 

Hij is de uitdrukkelijke doortrekking van de Eehre. Men ziet dus clat 

het Heidegger steeds is te doen geweest om de verhouding zijn-tijd. 

Bij de behandeling van deze relatie treffen we daarom de wezenlijke 

dimensie van zijn denken. De volgende tekst kfm dEID ook in zekere 

zin als een 'inleiding tot Heidegger' worden gelezen. Onze bedoeling 

is evenwel onmiddellijk door te stoten tot een kritiek op de Heideg

geriaElllse typering van de genoemde verhouding. 

Het is zeker geen gemak-...kelijke opdracht in kort bestek de funda-
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nentele diLlensie wac'1.r Heidegger het over wil hebben, aan het licht te ,., 
brengen. We pogen dat toch te doen, en weI met behulp VAn enkele ge

condenseerde blndzijden VAn Duintjer, 1>e vr~l8g naar het trr-mscendehta-

Ie bIz. 350-367. De kritische bedoeling VAn de uiteenzetting z81 on

middellijk in het oog vnllen, als de lezer er op let hoe ook hier de 

ontische dimensie , het zijnde dus, dreigt te verdwijnen. He t zijn is 

een tijd'-speel-ruimte die 'speel t' zonder ook ma,H enige rekening t e 

moe ten houden met het zijnde. 

Het Zijnsdenken of, zoals Duintjer ook zegt : het Tijdsbedenken, 

want het komt op hetzelfde neer, is een transcendentale problematiek. 

Het zijn g8at voorFlf a,m, is he t trc=msoendentnle gezichtsveld voor, 

( het verschijnen VRn het zijnde. Het zijn is de oorspronkelijke hori-
! 

\ 

zont V8n tijd en mimte, Als zulke horizont is het nooit een object 

onder de objecten. De objecten verschijnen erin. De transcendentale 

sfeer is geen ding onder andere, Datgene wa8rin de objecten worden 

benFlderd.,vindt Heidegger, is niet zelf een object, kan niet uit objec -

ten worr1en verklaard, of ertoe worden herleid, Het is een speelruimte 

waardoor onze verhoudingen tot objeoten reeds omgeven zijn, en w8arin 

we zelf horen. Want onze eigenheid, meent Heidegger, komt ook tot 

stand binnen dit veld. De mens kan weI , me ewe rken, aFln het tot stand 

komen van een nieuw antwerp, maar dat ontwerp kan toch nooit een auto

nome ,sehepping van hem worden genoemd, Zo ziet Heidegger het. Wordt 

deze transcendentale zijnssfeer dnn onkenbaar? Volgens Heidegger en 

Duintjer niet. De zijnssfeer ligt niet buiten menselijk bereik, Hij 

is het gebied zelf waannee we reeds vertrouwd zouden zijn. "De tr,'llls 

cendentAle 'condi ties' betreffen datgene vlR8rvc'm we reeds ui tgaan bij 

onze omg,mg met de dingen, dus iets waRr we implioiet weet V8n hebben 

en wat wij zelf aan de dingen voor-houden (D 17). Ze is een 810m aan

wezige voorw8arde , Deze voorwaarde of het zijn of de tijc1-speel-ruiElt e , 

heeft te naken met het _o.!l:~plogis,c.h_e : het bedenken ervf'n vraagt na,u de 

.~~~ en de _~~~~xt VRn ontologische structuren. Heidegger vraagt nRar 

de ontologische ,h.9_lj.2I2E van :)ijvoorbeeld het mathematische, axiomati

sahe, wetenschappelijke ontwurp. Hi.j vraagt naar de zin ervRno Het 

ontologische moet worden ondorscheiden van het .9.p--t~ch~o We moeten 
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dus eerst wat ingaan op dit ver~_hil, 

Reideggers denkdimensie moet worden onderseheiden van het onti

sehe v18.k. Ret ontisehe is d8tgene wat men in Rndere filosofieen het 

empirisehe, of het feitelijke, of het aposteriorische noomt. Zijn 

denken Cloet ook worden onderseheiden V8n de ontologisehe sfee r in de 

betekenis van het Apriorisehe bij Kant, V,lll de eerste kenmerken van ...... .. --- -- -- ---------
het zijnde bij Aristoteles, VAn de eidetische structuren van het in-
"_. - - - ----- ----- --------~------~--
!entione! o bewustzijn bij Husserl, VEm de sehenatiseringen der reali

teit zoals men daRrover spreekt in de rnoclerne wetensehnpsmethodolo

gie CD 350). Heidegger spreekt van zijnsbedonken : dnt is in feite 

het stellen van de voor-vraRg na8r de .lemp_oEele dirnensie, waC'rin doze 

ontologisehe zijnsbep8lingen eerst tot stand komen. "lIe kunnen daarom 

ook zeggen tijdsbedenken. Duintjer spreekt - een missehien ongeluk-

kige term, want hij leidt tot verwarring met 'voorontologisch'1 deze 

laatste term betekent eehter 'implieiet ontologisch I -vcm 'p_~~.£!l:.toJ-.2.-
f. 

gie CD 351). Ret gnElt hier om de clirnensie VElll de .2.<?_~fJ'p_ro~E!li...ike tijd 

met zijn horizonten V8.n I tegenwoordigheid I 9 I toekomst I, en I verleden' . 

In deze horizonten vinden het ontische, maar ook het ontologische hun 

telkens beperktehlaats. Ret ontisehe, da t zijn voor Reidegger 811e 

zijnden Cverschijnsolen) met hun eigenschappen en relaties, pl8.nten 

dieren, stenen .•. maa.r ook gef,llltAseerde vormen, theoretische objec

ten, ~oorstellingsinhouden, enz .. . Ontiseh zijn ook de intentionele 

gerichtheden op die verschijnselen. 

~~ar deze intentionele verhoudingen tot ontische gegevens, zegt 

Reidegger, worden t e lkens geleid door bepanlde ontologiseho begrippen 

die betrekking hebben op de zijnswijze V8n het zijnde, op de verschij

ningslvijze vnn de verschijnselen en op do ·"iijze WE18rOp de !Clens zich 

gedrRRgt ten overstn~n VAn die versehijnselen, een 'zelf' is. Ontolo

gische noties zijn elcmentairo besto.nllswijzen, we zensvorraen , denksehe

rna's, tnalstructuren, normen , godrEl-gspntronen, archetyp:Lsche symbo

len enz .... CD 351). 
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text V8n de zo juist genoemde ontologiscbe begrippen, Het gR8t bij

voorbeeld over de dr8agwijdtc) e;n de zin V8n het m8.thematiscb ontwerp, 

"Preontologische bezinning is er op uit om de ontologiscbe structu

ren te interpreteren als een bepaalde vulling van de temporele speel

ruirrlte der 'tegenwoordigheic1', welke op haar beurt omringd word t door 

de speelruimten V8n 'toekomst' en van !verleden' als zodanig (:0 352)". 

We verduidelijken onze eerste boofdstukken nogmaals 8an de hand 

Veln Heideggers 'preontologische! bescbouwingen. Ilekijk de fysica. 

! We weten reeds dat Heidegger de axiomatiscbe begrippen en grondvoor-

I 
stellingen erv,'n, niet zonder meer gelijk stel t met de wijdst mogelij

ke ontologiscbe speelruimte van een zijnsbestek, Het .eetpJ3geschick 

waarv8n de wetenschappen in blill geheel deel uitmaken? valt onder het 

bestek van het 0pv8tten Vclll eon zijnde als een object door een subject. 

Belangrijke noties van de klRssieke fysic8., beweging, kwantiteit, 

plaRts, tijdsverloop, enz. kunnen, volgens Heidegge=, zo maRr niet 

worden aangetroffen naRst de gowone empirische eigenschRppen van fy

sische verschijnselen. Zeker niet op dezelfde mRnier. Het ontische 

kan men slechts v8tten, wanrnemen, enz .•. W8nneer men op voorhRnd 

reeds in gedachte beeft wat ·eweging, kWRntiteit enzo,. betokenen. 

Toch stRRn zulke ontologische begrippen ook niet los VRn de realiteit, 

t:fRnt ze bepRlen bij voorbRRt de wijze waRrop de verschijnselen kunnen 

optreden en benRderd "rarden. Een fysiscb verscbijnsel moet steeds een 

kwcmti tatief, meetba8,r object zijn ... met tijd en pl88ts. Anders 

verscbijnt het niet. :Oe noties beweging, kwantiteit enz ... hebben 

daarom een ontologische relevRntie. Ze bouden de E1entale ruimte open 

waarbinnen naar ontische verscbijnselen kclll ,vorden ui tgezien. Ontolo

giscbe structuren kunnen, volgens Heidegger, ook niet zonder meer tot 

menseIijke creRties worden herleid. \.vRnt de zijnswijze van een mense-· 

Iijk subject, zegt hij, dat 81s een 8lgemeen-verwisselb8re waarnemer 

gericht is op fysische verschijnseIen, behoort zelf tot de ontologische 

speelruimte van de fysicR (:0 352). 

Heidegger nodigt uit te letten op de tijdsdimensie, de temporele 

speelruimte van de tegenwoordigheid, om de ontologiscbe structuren te 



- 96 -

interp:reteren. Er is een veld van 8anwezigheid, cen presentievcld 

dRt als ElFl8t fungeert voor de E1anier w8.arop de verschijnselen erbirmen 

benRderd kunnen worden, waarop ze RFlnwezig of afwezig zijn. Ook de 

mens is da8rbirmen, volgens Heidegger, in een zekere zin een verschijm

sel, want de speelruimte bepa81t ook de wijze "raarop hij een zelf is. 

Belangrijk is het begrip van s'p.eel_~iI'l1~, yeld, hor~zo.~, 'p_estek, g..'? ... 
~_~~~ verblijf, Deze woorden wijzen op de omspannende of overkoepelen

de aard van een ontologische structuur t.o.v. de veelheid van de onti

sche verschijnselen die birmen deze speelruimte voorkonen (D 354). Ze 

duiden er ook op dRt het tegenwoordigheidsveld op voorhand reeds boven 

de aetuele waarnem~ng uit is, want het is juist door zijn breeduitge

strekte openheid dRt we het aanwezige in zijn eigenheid kunnen onder

seheiden. Een ontologisch presentieveld is dus geen gegeven onder ande 

I re, maar het opent eerst een toegangs"reg tot de fei telijke gegevens. 

Het laat de verschijnsolen zien, stelt ze in een bepRald licht, Ontolo

gische structurun zijn geen apart rijk naast de dingen, ze zijn er veel·

eer het lieht v~~r. Geen dualistisehc relatie, meent Duintjer, Zijn en 

zijnde betreffon twee kanten van dezelfde zaak. Ze worden zowel onder-
( 

I schoiden als op elka8r betrokken. Reeds oudat 88mrezigheid (zijn) en 

iets aanwezigs (zijnde) zich steeds samen voordoen, kan een zijnswijze 

niet worden gefunde~ul in een ~ijnde. 

Ontologische structuren bezitten een zekere bestendigheid, wat nog 

niet wil zeggen dnt ze tijdeloos zijn, Alle ontologische structuren 

behoren tot een min of meer bestendige tegenwoordigheid, Naar de tegen·

woordigheid vraagt in verband te worden gebracht met de beide andere 

horizonten van de oorspronkelijke tijd ~ de toekomst en het verleden. 

Deze zijn de omspannende horizonten omheen de tegenwoordigheid, Ze 

zijn gelijktijdige speelruimten. De status of ligplaats van ontologische 

structuren kan worden gezocht in de speelruimte van tegenwoordigheid, 

I'.18.8r de context wanrin zulke ontologische presentievelden eerst tot 

stand komen, wordt gem8rkeerd door de horizonten v!'m toekoElst en V8r

ledon (D 355). 

de speelruimte van het ontwerpen, 
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voorafgaan, vooruitlopen, en van de mogelijkheid als zodcmig? maar 

daarrliee togelijk VAn het 'voorbehoud', het onvoorziene en het onbe

heersbare. Dank zij de openheid wm de toekomst, clost geen enkel 

tegenwoordigheidsveld zich voor als massief, noodzakelijk, eerder Als 

een vrijwillige vestigingsplaats, schrijft Duintjer. Een presentie

veld kan nooit definitief worden vastgelegd. 

Ook het 'negatiof' onboheersb.'He blijft steeds mogelijk. Dat 

alles mAnkt tev(ms duidelijlc aat de mogelijkheden die nu worden ont 

worpen andere mogc-lijkheden verbergen. Er is trouwens nog een ander 

negC1tief kenmerk : de afha.nkelijkheic1 VEm het onbeheersbare. "Want 

allis het uenselijk bestaan VElh binnen uit betrokken bij het ontwer

pen vall een ontblogisoh presentieveld, tooh kan de mens niet van bui

ten af beschikken over dergelijke ontwerpen j a~hgezien hij zijn eigen 

identiteit nog moet ontv;:mgen vanui t datgehe wat metzo In ontwerp op 

hem toe komt (1) 356). Licht @n schemer, of verborgetilliO)id, gaan steeds 

SEmen. Overigens, is \roor Heidegger de verborgebhe1d (die als c1usda

nig kan worden erviuen) hoogstens neg8tief Clls begrenzing Vah het he

den, mR8r op ziChzelf Verwijst ze eorder naar eeh belovencle onuitput

telijldleid. 

Ret verleden dClt is : de speelruirnte vnr1 de verworteling, Weer-
-~.-........---

b2rstigheid, f8oticiteit, contingehtie? ohtzegglng? onachtcrhaalba2r

held. Hot is ae vertrekb8s1s die we moe ten overnemen. Oak bij een 

nieuwe orienta tie " Vrijheicl biijkt zo steeds geworpeh vrijheid te 

zijn. Ook hier betuigt zioh de zich onttrekkende, ervn8rbare verbor-

genheid. Voorbije preSentievelden blijven ons ontzegd. 

De gelijktijclige speelruimten van de oorspronkelijke toekomst, 

van de oorSpronkelijke tegenwoorc11gheid en yah het oorspronkglijke 

verlec1en, ontslui ten sarnen de openheid wm 'wereld i als een schac1uw~ 

rij.ke lichtkdng van mogelijke l"lresentievelden ~ de zijnsgeschiedenis. 

Duintjer zegt ~. "Het lijkt ons v'o'orbarig .;'m deze temporele dim~hsie 

op ~e vc:.tte.n als een 'antropologische I structuur. \vant daannee zou 

heei deze dinensie herleid worden tot een eigensch8p VAn een van de 
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wezens die pas binnen deze dimensie kunnen worden 80ngetroffen en af

gezond8rd (de mens 1 naast planten, elieren, sterren of goden). \Vel 

behoort tot de menselijke bestat'llsvlijze het VeIT:lOgen om van binnen ui t 

deel te nemon 88n de instpndhouding en a8n het openhouden van deze di

mensie. N[H1r eli t privilegie val t niet onder de zelfstandige beschik

kingsmElcht VAn de mens, eloch komt hem slechts toe zolElDg het hem ver

gund wordt om Als mens te existeren in deze dimensie (D 358)". 

De filosofie heeft, tot nu toe, meent Heidegger, voorbijgezien 

mill de tijd-ruimte vnn de wereld, aEln het Zijn, 8an de diL1ensie von 

de oorspronkelijke tijd, waarbinnen de ont-berging en tegelijk de 

·ver-berging vEIn verschijningswijzen zich afspelen. Door het voorbij

__ i\ zien V8n het w0relcl-spel word t de tegenwoordigheid verabsoluteerd. 

Daarcloor krijgt de ontologie een 8bsoluut kc1r8kter, Wat zich voor

Idoet wordt tijdloos en totaal doorzichtig. Zowel realisme nls idea

lisme zien, volgens Heideggor, voorbij 8an de oorspronkelijko onbe-

~ iheersbare tijd. Ook a18 ze, zoals in het idealisme kenvormen van een 

subject worden, worden de ontologische structuren tijdloze cRtegorieen. 

De uitdrukking subject-object-re18tie kan zowel in ontische als in 

ontologische zin worden geduido Ontisch is deze re12tie een bepaald 

soort intentionele gerichtheic1, n8melijk van objectiverende of re-pre

senterende Elard, waarbij de posi tie Will een voorhc:mden verschijnsel 

wordt terugbetrokken op een subjectief referentie-centrum (D 360). 

Zulke objectiveringen vooronderstellen een ontologisch kader VAn ob

jectiviteit en dA8rbij een menselijk zelf dat de zijnswijze heeft van 

een reflexief en zelJbewust subject. Objectiviteit tegenover subjec

tiviteit. In ontologische zin gaat het hier, voor Heidegger, bij de 

subject-object--relatie om eli t vooronderstelde gebied. Het is tempo

reel v~n Elardo Dit domein heerst namelijk over het moderne denken 

sedert Descartes en sedert de opkomst van de wetenschap. Ret ontwerp 

is geen antropologische kwestie. Binnen een niem! ontworpen gezichts

veld kunnen nieuwe verschijnselen worden ontdekt. Wat zich zo af

speel t is ver v8n een onsohuldig spelletje, De preontologische bo· .. 

zinning vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de haohelijke speelruiTIte 

van de oorspronkelijke toekomst waar de ontologische ontwerpen zich 
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afspe1en. Het ontwerpen vindt niet p1a"ts op de vei1ige bodem V8n een 

k188rliggend subject dat zelf buiten schot zou blijven (D 367). Zoln 

ontwerp toont nieuwe verschijnse1en, voor de eerste keer, het biedt 

nieuwc omgc-mgsmogolijkheden met de werkelijkheid. Het heeft geen fun

derend houvnst in de aanwezige verschijnse1en. Het ontwerpen voltrekt 

zich in een heuristisch vacuUm, in een onbeheersbcH1r schemerlicht. Het 

gRat om iets nieuws en togelijk om een nieu1tTo verhoucling V8n de mens 

tot zichzelf. 

Het Zijnsdenken geeft dorhn1ve e1ke poging op on, in het zijnde een 

fundering te vinden , Ontp1ooiing vnn een onto1ogische spee1ruimte iS 9 

voor Heidegger, iets cmders d8n de verk18ring VclTl zijnden, of de af

leiding van oordelen. Rier zijn nergens zulke funderende pretenties 

te vinden. Een ontologisch dome in hAt zich slechts V8n binnen uit 

"raar mnken, cloor d<1tgene wc.t het l8Clt zien, door zijn vruchtba8rheid 9 

door zijn leefbanrheid, meent Duintjer. Het Zijn zelf is in die zin 

gronde1oos (SvG 93,185). Bewijzen kan ~en slechts leveren binnen het 

ontologische gebicd, telkens vo1gons de "lijzG die dRt gebied zelf toe ·· 

I laat. Het zijn is de grond v an het zijnde 9 maAr als af-grond (1). Het 

Zijn zelf heeft volgens Heidegger geen grond in het zijnde. r,1ctar het i ' -- '- --~.-.--.. ------.-----.. .--- - ---- - .. -- - -'-~ . 

~ is nRtuur1ijk de grond ,y,().<?:r: h e t zijnde. Het opgeven van het funderen 

betreft derhalve het zijn zelf, niet h e t zijnde dat in het zijn zijn 

onderkomen vindt. 

De tijd-speelruimte speol t T:let het zijnde. Ook met de mens. We 

hebben het ten overvloede herha81d. Nergens vinc1t men ook maRr enige 

J1.10gelijkheid om het ontisehe een functie te 18ten vervullen. De tijd 

is heer en meester. Het is geen nenselijke tijd. H@,t is een, voor 

Heidegger verheven spe1 9 een goddelijk spel dClt met de mens en de din

gen wordt gespe01d. Tijd en zijn gaan voor8.f aan het zijnde. Ze be,-

I p8.len het volkomen. Het zijnde is louter echo. Het verschilt wel 

v[-m het zijn, maC!r blijkb8.8r spcelt dit v e rschi1len geen essentiale 

rol. ~e tijcL-speel-ruimte 9 het __ ~~j.!!._2s ",I tijd hetzelfd~, I<l~_n,i;.i~. 

Maar deze ic1ontitoit geeft zich nooit ten volle, zodnt ze steeds op

nieuw 81s het Hare een cmd0re interpret8.tie V9n zichzelf geeft : een 

epocha~l §ei~s&e~c~~?_~ (zie d8.arvoor ook het vo1gend hoofdstuk). Het 

(1) Vgl. Pogge1er : "Het Zijn is in z1.Jn waarheid 'grand'? maiH 
d .. n tach een grand W[-l8.rvan zijnerztjds de grond wegblijft, grond als I af 
grond f ." (191) 
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Sei:q§.geschick komt het zijn spU tsen in zijncle, d" i. het zijnde ge-

worclono zijn, en zichv,crb8rgend zijn, ])iffenmz. Men zou kunnen me-

nen dat de piff.~renz het werk is V0n het zijnde, omdat dit zich R8n 

het zijn ontrukt, er niet in opgcwt. Of omgekeenl, men zou kunnen 

geneigd. zijn te cleY'Jcen dat het zijn onvoldoende fundeertj zod8t or 

steeds reeds een conflict aan de gang is tussen zijn en zijnde. MC18r 

d"t is Heideggers conceptie niet. TIe _:6_e_i t-Sl)ie}_~_~_c:tY!P- is een identi

teit die het zijnde slechts als een noodzakelijke voorw8.8.rde behoeft, 

!: OTI er een onderkomen in to vinden. TIe tijd-speel-rui~te herhaalt 

I i 
zich dan ook 'eeuwig'. ])it zich herhalen is derhalve goed te typeren 

I ials een _rust~E-' Er gebcurt dus in feite niets. ])at werpt licht op 

I 
,Heideggers tijdsopvatting. ])ezo is 

v iloven, In werkelijkheid gebeurt er 

tekst aa,n om dat te verduidelijken, 

veel statischer dnn men zou ge

nooit iets, We halen nog een 

Heidegger schrijft (US 213, een 

laat werk) : Van de tijd k~'n Den zeggen dat hij 'ze_~.:.ti8'.:t.' (in het 

fuits zowel 'vertijdelijken' als 'rijpen'); van de ruimte kan men 

zeggon d8.t ze '.:r:8:..~_~.' (ruimte-geeft). Om dat te begrijpen, ~oet men 

erv8ren hebben wat ,identi tei 't betekent. "])ie Zeit zei tigt. Zei tigen 

heisst : reifen, aufgehen lrtssen (1). ])as Zeitige ist das Aufgehend-

'v ~ \ Aufgegangene, Was zeitigt die Zeit? Antwort : das Gleich-Zeitige, 

------------ --- --
(1) Over het ze i ti~ en ,~uftep_eB zegt :I3:retschneider het vol-

gende : (we parafraseren) _~e.:b tAg~.~ bet ekent 'rijpen'. ])o<w.rbij denken 
we vooreerst ann de nRtuur. Het groeien, rijpen vergt een zekere duur 
die zich in de tijd afspeelt. M[Jar bij Heidegger is het de tijd zelf 
die voor het rijpen zorgt. TIe toevoeging 'Aufgehen lassen' is toegan
kelijker, II/at openbloei t komt tot de volheid VAn zijn wezen en grijpt 
de mogelijkheden Ran die ervoor openstaan. Het komt in het onverbor 
gene. ])at vraagt geduld en duur. ])at gebeurt da,arbij niet volgens 
menselijke maatstnven. Alles komt op zijn tijd; bet is rijp wanneer 
de tijd ervoor is gekomen. Het bloeiende moet zich nRar de tijd voe
gen. En dit niet omdat het in de tijd ve~loopt zoals in een gesloten 
huis, maar omc1at bet de tijd zelf is, en omdat de tijd wezenlijker en 
oorspronkelijker begrepen is, "mnneer ze als het sieh zei (~gend~~E..t
be:r:g,en wordt vc::rstaEm. Rijpen, Inten bloeien is derhalve een onthul
len, Het onthullen is de grondtrek die als het wezemde der waarheid 
moet worden erkend. Het ontbergen ecbter toont zicb bier als het 
.~~_~tiKen der Z~i~, die het zijnde in bet volle van zijn wezen Inat 
openbloeien. Het onthullen gcsehiedt aus der Zeit. Tijd en waarheid 
horen n8U,,1 sarnen (184-185) 0 --,,---.,--- ---
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d.h. dRS auf dieselbe einige Weise in ihr Aufgehende. Und was ist 

das?" Heidegger zegt : We kennen het 81 lang, ma8r we denken het 

niet vanuit de !.~~_:t~. Het gelijk-tijdige is ~ de gewezenheid, de 

Ranwezenheid, en de toekomt (vgl. hoger) . "Zeitigend entriickt uns 

die Zeit zumal in ihr dreif~ltig Gleich-Zeitiges, ontrUckt uns dahin, 

indem sie uns das dabei Sichoffnende des Gleich-Zeitigen, die Einig

keit von Gewesen, Anwesen, Gegen-Wart (toekamst) zubringt. Entrlickend

zubringend be-wegt sie das, was das Gleich-Zeitige ihr einraumt : den 

Zeit-Raum. Die Zeit selbst lin G8nzen ihres Wesens bewegt sich nicht, 

ruht still". Hetzelfde kunnen we van de ruimte zeggen. Oal{{de ruimte 

beweegt zich wezenlijk niet, ze rust stil zaals de tijd. "DRs ent

rlickend-Zubringende der Zeit und das einraumend-zulassend··Bntlassende 

des Raumes gehoren in das Selbe, das Spiel der Stille, zusammen ..• 

Das Selbe, was Raum und Zeit in ihrem Wesen versRlIlmelt h8lt, kann der 

Zeit-Spiel-Raum heissen. Zeitigend-einraumend bewegt das Selbige des 

Zeit-Spiel-R~umes das Gegen-einander-uber der vier Welt-Gegenden : 

\.~ ,Erde und Himmel, Gatt und Mensch - das Weltspiel". Het is dat spel 

dat nabij is, nabijheid is, nls Nahnis. 

Het is voor ons doel (gelukkig) niet nodig diep in te gaan op 

deze moeilijke tekst. We ontnemen er aIleen de vaar ans belcmgrijke 

gedachten aan. Tijd en ruimte horen in hetzelfde : het spel (van de 

stilte) . Dnt spel van de tijd brengt de gelijktijdigheid van verle

den, heden en toekomst. Tijd e~imt8 zelf blijven daarbij in rust. 

Ze blijven een identiteit. Deze identiteit beweegt het tegenover

elkc1.r'r van de vier wereld--streken (aarde, hemel, god en mens). Deze 

spelen aldus op elkaar in. MElRr op dat la8tste aspect hoeven we hier 

niet te letten. 

Het Zijn is appe2~achtig, het zijnde telt niet mee. Het Zijn 

fundeert voor zich aIleen dGl gehele realiteit. Het spreken over een 

differentie verandert daar niet veel aan. De differentie is er toch 

maar omdat het zijn in het !ijnde een bodem, een materie nodig heeft 

vaor zijn verschijnen. Hot spel van tijd en ruimte fundeert op af

daende wijze de werkelijkheid. Heidegger kan dat naoit wnar mnken. 

In. feite fundeert het zijn suchts nls noodzakelijke magelijkheids-
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vooxwaarde. Dan zou eigenlijk het gehele gebouw dat hij optrekt in 

elkaar moe ten storten. Met nruilG de tijd moet dan weer een menselijke 

aangelegenheid worden. Het heden is mijn heden. Verleden en toekomst 

worden geviseerd van uit mijn tegenwoordigheid. Zc overspelen de mens 

niet op de wijze van een ondoorgrondelijk bovenmenselijk gebeuren. Tijd 

I en zijn gaan de mens niet vooraf zoals Heidegger zou willen : het heeft 

veel meer zin te beweren dRt ze in mijn en onze gemeenschappelijke erva
i ! ring ontspringen dan dat ze door ons worden 'ondergmm'. De transcen-

dentale dimensie waarover Heidegger het heeft moet dan grondig worden 

herzien. De fundamentele fout erv<m hebben we trouwens reeds opgehel

dero. Ze komt telkens maar terug. Het zijn pretendeert bij Heidegger 

noodzakelijk en in die functie tegelijk voldoende t o zijn. Het moet 

dan alles tot zich trekken, voorafgaan aan aIle ervaring en deze grond

vesten. Het moet totaal en totali tt-lir worden, tijd en ruimte opslorpen, 

de geschiedenis ontmenselijken, het zijnde ontmantelen, de mens onthemen. 

We willen steeds dieper boren, steeds meer aspecten van Heideggers 

denken bijhalen en problematiseren. Slechts zo kunnen we overtuigen 

en onze zaak waar maken. We willen daarbij aantonen, dat reeds de vroe

ge Heidegger in zijn visie spontaan geen ruimte voorzag voor de eigen

heid van het zijnde. Reeds de eerste bladzijden van SZ beslechten het 

probleem door klaar en duidelijk te stellen dat het bij de mens op het 

S.einsvers.:t8ndP-~"§' aankomt. Is dat zo ? 

Nu ook:zal blijken waarom we tot nag toe geen duidelijk onderscheid 

hebben gemRakt tUBsen een vroegere en een latere Heidegger. Al mogen er 

aanduidbare verschillen zijn, voor ons probleem spelen ze geen doors lag

gevende rol. De verschillen zijn irrelevant. Heidegger I en II zijn 

----. .. ~-

(1) We willen er nogmaals op wijzen dRt uit de eerste Heidegger heel 
wat positiefs is te halen. Het is bijvoorbeeld niet uit de lucht gegre
pen dat Gadamers Wahrheit und Methode voor een groat deel steunt op de 
DRseinsa~lis;hv~n-S~In-~d ze-1i-:--"MRar we vervolgen hier onze eigen 
weg. Waarom zoeken--we--~c{esdeze elementen - met name de vexwaarlozing 
van het zijnde - die wijzen op de continuiteit in Heideggers denken. 
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hetzelfde (om met Heidegger te sp2eken, niet het gelijke). We scharen 

ons trouwens aan de zijde van diegenen die geen radikale breuk maken 

tussen de Heidegger vRn SZ en de late Heidegger, De late is geprefi

gureerd in de eerste, de eerste is een noodzakelijke stap om tot de 

lnatste te komen. Zo ongeveer zien Duintjer (288-289), Pmggeler, 

IJsseling, Bretschneider, en anderen het. Maar nogmaRls, we lrunnen de 

probleTIen van de KeEEe gewoon links laten liggeno 

Reeds de eerste bladzijden van ~ein ~d~~_~~. vertellen interessante 

zaken over het zijnsbegrijpeno Vanuit het zijnsbegrijpen dat de mens 

heeft, komt de noodzaak op om naar de zin van het zijn expliciet te 

vragen. Heidegger schrijft : In al het kennen, het uitspreken, in elk 

zich gedragen ten overstaan V2n het zijnde, in elk zich tot zichzelf 

verhouden wordt van 'zijn' gebruik gemaakt, en de uitdrukking is daar

bij 'zonder meer' begrijpelijk. reder verstaat ~ ilDe hemel is blauw"; 

"ik ben blij" en dergelijke, Alleen, deze doorsnee-begrijpelijkbeid 

demonstreert slechts de onbegrijpelijkbeid. Ze maakt duidelijk, dat 

in elke verhouding en zijn ten oversta?n van het zijnde, a priori een 

raadsel ligt. Dat de mens altijd reeds in een zijnsbegrijpen leeft 

en de zin Will zijn;tegelijk in het duister blijft, bewijst precies de 

principiele noodzaak, de vraag naar de zin van 'zijn' te herhalen 

Maar de mens is zelfs niet in staat de vraagstelling afdoende uit 

te werken. Hij moet dus eerst op een goede f;mnier de vraag naar de 

zin van het zijn stellen. Daarbij merkt Heidegger op : elk zoekend 

vragen heeft voorafgaande leiding nodig. Deze leiding komt tot ons 

vanuit het gezochte zelf. De zin van het zijn moet ons dus reeds 

op de een of andere manier ter beschikking staan. "Angedeutet wurde 

Wir bewegen uns immer schon in einem SeinsverstRndnis. Aus ihm heraus 

erwachst die ausdrUckliche Frage nach dem Sinn von Sein und die Ten

denz zu dessen J3egriff. Wir ."\>l2A.~~E. nicht wM 'Sein' bes[-i,gt. Aber 

schon wenn wir fragen "was ist 'Sein' ?" halten wir uns in einem 

Verstiindnis des 'ist' ohne dass wir begriffl~ch fixieren konnen, was 

dat 'ist' bedeutet. Wir kennen nicht einmal den Horizont, aus dem 
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her wir den Sinn fassen und fixieren sollten. Die~~_ du~~chnitt

.1.icQ.~~~ .. y_~8:.~_, J3.eJ.~y.~.r.l'..tlind~J.~_ .. i .st_. __ oJ_~_!.a.k_t~l. (5)". 

Di t ~insversj;Jig,dnis kan heel vlottend blijven, maar deze onbe

paaldheid is zelf een positief fenomeen dnt moet opgehelderd worden. 

Maar dat kan nog niet aan he t begin van de onderzoeking gebeuren. De 

inteJ:1lretatie vFln het doorsnee zijns-begdjpen krijgt eerst haar 

noodzakelijke leidraac1 door het uitgewerkte begrip van het zijn. Door 

.<le~_:£lelA~~~_eid VFm het begrip vnn het zijn, kan men ui tmaken wat het 

verduisterde respectievelijk nog niet opgehelderde zijnsverstaan be

tekont. 

Zijn is het zijn van het zijnde. Daarom moet men het zijnde on

derzbeken dp zijn ziJn. Het meest voor de hand liggende zijnde dat 

IDEm moet oildervragen is de mensp,elf, het _~0.§l_eJ-.p.. Nu stel t Heidegger 

eEm kapi t ale vrang. ,iFiUl t etber solches Unterfcmgen nicht in einen 

offenbaren Zirkei? Zuvor Seiendes _~~~~jn~_Sein bestimrDen mUssen 

und auf diesem Grunde dann die Frnge nRch dem Sein erst stellen wol

len; was ist dRS anderes als das Gehen im Kreise? 1st fUr die Ausar

beitung der Frage nicht schon ivorausgesetzt' was die Antwort Fluf die

se Frage Rllererst bringEm 8011? J?brmale EinwFinde, wie die im 13ezirk 

der Prinzipienforschung jederzeit leicht anzufUhrende Argunentation 

auf den IZirKel 1m Beweis' sind bei Erw8gungen tiber konkrete Wege des 

Untersuchens immer steril. FUr das S~chverstRndnis tragen sie nichts 

aus una. hemmen das Vordringen in das Feld der Untersuchung (7)". 

We s~itsen ohze or~n. En we houden even halt. Het probleem van 

het zijnsbegrijpen is, volgens Heidegger zelf, analoog met dit van de 

Pr.~nzipienforsch~A in de wetenschappen. Boven hebben we het reeds 

herhnaldelijk over het vinden van de principes gehad. We hebben aan

getoond dat Heic1egger het probleem verkeerd aanvat. We hebben hier 

nogmaals een ui tstekend argument ten gunste y[m onze vlerkwijze. Het 

wetenschappelijk ontwerp, d.L het v.inden van nieuwe prillcipe~, loop,t 

parallel met het expliciteren .von het vage zijnsverstRRn. We zijn 

dus ap goede weg. HeIdegger zolf geeft ons toe dat de kritiek op 



/) 
\.1 

- 105 -

het wetenschcrppelijk ontwerp tegelijk ook een kri tiek kan zijn op zijn 

visie op het zijn. Maar eerst laten we Heidcgger vervolgen . 

"Faktisch liegt <'iber in der gekennzeichneten Fr8,gestellung 

uberhaupt koin Zirkel. Seiende s k8nn in seinem Sein bestiDnt werden, 

ohne dass d~bei schon del' ~~SPlizite Begriff von Sinn des Seins verfug

bar sein musste. Wi:ire dea nicht so, dann konnte es bislang noch keine 

ontologische Erkonntnis geben, deren f aktischen Bestcmd man wohl nicht 

lougnen 'Nird. D8s' Sein' wiro zwar in aller bishmTigen Ontologi e 

'vorausgese tzt', aber nicht als verfugb8,rer Begrj.L.f -, nicht als d8S 9 

8,ls welches es Gesuchtes ist . D8s "Vornussetzen" des Seins h8,t den 

Charakter der vorgan~igen Hinblickn8,hme auf Sein, so zwar, dFl ss ClUS 

dem Hinblick dFlrauf das vorgegGbene Seiende in seinem Sein vorHiufig 

artilruliert "lird. Diese lei tende Hinbliclmahme [luf d8S Sein cmtwachu:: 

dem durchschni ttlichen Seinsverstandnis, in dera wir uns irm18r schon be 

wegen, y._n..~·Ld~a.s_ .'lfl1. ]i]md.~ __ z~~ )(~.s,~n_sve.:r:f0 s.sEll£. ~<?_s_ D9:s.f?_~.~s_.1¥_1.~'l.t_1:tehi:5.r_i. 

Soches "Voraussetzen" hat nichts zu tun nit der Ansetzung eines G~'·nnc"~ .. 

satzes, darRus eine Satzfolge deduktiv abgelei tet vlird. Ein "Zirkel 

im Beweis" kann in der Fr8gestellung nach dem Sinn des Seins uberhaupt 

. \ nicht liegen, ",eil es in der Beantwortung der Frage nicht urn eine ab

l leitende Begrlindung, sondern un aufweisende Grund-Freilegung geht 

(8)". 

En nergens spr8,ke van het zijnde Het gaat om het zijn van het 

zijnde. Nergens heeft het zijnde een 8,ndere rol dan diG vcm ar:mleiding 

of voorw8,arde. De mens heeft steeds reeds een zijnsbegrijpen. Het 

k8,n zeer impliciet zijn. De rol van het denken best88t erin het ex-

pliciet te i118,ken. Het expliciete is het begrippelijk gestructureercl 

impliciete. Het k20n onmogelijk iets anders zijn. Impliciet en expli

ciet zijn hetzelfde, niet het gelijke. Het zijnde kan dRar blijkba3r 

niets bij k011en doen, nocb er iets 8,8,n ver8,nderen . 'vie weten reeds 

;/ I <-t lles I, aIleen weten we het misscbien nog niet 8,1 te best. Het is 

onvoorstelbaar d8t een gebeuren, een scholdcend feit, de bedelende ogen 

van een andere dn Ar iets zouden aan doen. Het zijnde, het ontische 5 

is volkomen irre'levant . Inderdqad, het weten, zegt Heidegger, hot 
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I weten in eohte zin, botreft het steeds-reeds-·ter-kennis-genomene, het 

reeds-geziene (H 322), het gaflt om een dOIi1ein vl8.arin we ons reeds be-

( vinden, waRr we ons reeds ophouden (Us 199 en vele plR8tsen elders). 

Het weten betreft een nabijheid die ons diohter is dan onszelf, en die 

we ons tooh nog steeds Lloeten toeiiigenen(vlg. BH 77-78), ilv/as es dem 

nenken zu demcen gibt~ ist nioht irgend ein tief versteckter Rinter

sirm, sondern etwas Naheliegendes : das Naohstliegende, was wir, weil 

es nur dieses ist; dnruo st~ndig sohon tibergnngen hRben (R 246-246,vgl. 

G 68, VA 280, N II 262). Ret lllatheIi1[\t'isohe is een goed voorbeeld van 

zulk v!Gten. Ret zegt zoals e lk \VRaraohtig weten hetzelfde over het

zelfdo (zie hoger bIz. 28), zoC\ls aIle denke rs eveneens sleohts het

zelfdo denken (N I 46). 

nat is een problematische visie. En weer grijpen we naar ons uit-

gC'\llgspunt de l.,retcmsohappen. Heidegger zelf nodigt e r ons 81s het "rare 

toe ui t. Voor Heidegger ontspringen de prinoipes op een volkOl:'1en VC\ll

zelfsprekende ElElnier o Run ontspringen is nls het WElre de gar~mtie van 

hun zijn. Nergens vindt Den het inzicht uat gelijk welke 8priorische 

pr.i.ncipes toch nooi t i e ts 8nders dRn noodzakelijke mogelijkheidsvoor-

wC'.cuden kunnen zijn. NoodzC'kelijke mogelijkheic1svooT1tl8.arden verwijzen 

18.ngs :\lle kanten nRar het zijnde. Bij Heidegger niet . En toch is het 

zeker dat men niet I weet wat men weet' voorp,leer de noodzClkelijke voor

"marden op de een of andere nC'nier hun grond in het zijnde gekrcgen heb

ben. De cirkel waarove r Heidegger spreekt, is daarom ook een cirkel, en 

blijft di t, zolang als hij nie t doorbroken 1:lOrd t door hem vast te 8nkeren 

in het zijnde. Bij Heidegge r is alleen mogelijk : het springen van de 

ene cirkel nR8.r de andere, en zo voort, w8C',rbij g2sprongen wordt van 

impliciet naar expliciet, naar explicieter. }1E1C!r 811e hermeneutische 

verklRringen blijv,m d[t8rbij even grondeloos, Ret gerechtv88.rdigde 

'springen' gebeurt iIJDerS - nR8r zo zie t He idegge r het nie t - doorc1E1t 

i bijvoorbeeld het ontische dCl.C'lrtoe oorzRak WIS. We kunnen ons bijvoor-

beeld een schokkend gebeuren voorstellen dat onze interpretatie arm 

stukken gooit. ne uitmoording VEin niljoenen Joden bijvoorbeeld vol

stRrlt op zichzelf om elke apologie vom het nEiZiSllle stuk te slaan. Ret 

ontisohe fundeert hier (neg8tief) een SE;.i~!l_~chi_c~. Ret §~i:rJl3..~_r-
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"~t3P'~pjE wonlt doorbroken, toont zich in zijn ontoereikendheid door een 

ontiseh voorvnl < Zo kan de andere mens door zijn ethische oproep 

steeds d.i. op elk ogenblik zich nelden als het zijnde dat altijd 

~ reeds ontglipt a~n de totaliteit van mijn zijnsbegrijpen. Omdnt hij 

" l er in feite nooit in bevctt is geworclen! MaRr ook het nndere zijnde 

la8t zich slechts langs de zijde van zijn nooc1z8kelijke voorwa8rc1en in 

\ het zijn inlijven. yoor. }~ei4e~er i s het ontisch nieuwe en onvoorzien-
c I bare niet mogelijk. - -.-.. -.-----.------.. 

Eet nnhroorcl op de vraCi g naar het zijn is inderdnac1 roeds bij 

voorbRRt gegeven. Want het explicieto is steeds de explicitCitie vnn 

.;, I het iElplieie te . Geen enkele ontische gebeurtenis Imn dRar iets aan ver

cmdoren. O~ er nu een overgnng plaE,ts heeft V8n begrip nar.r geen begrip 

of ol:1gekeerd, wijzigt die z8.ak niet. Wnt men zoekt~ kent nen reecls, zij 

het op verborgen wijze. En Rls do zaken W8. 8rom he:;t gnrlt, nu ocms vcm 

die C1~ud zijn, dat ze zich .npo},.t. lRten grijpen in een zijnsverstCian ? 

! Als het zijnde nu eens datgene was, wRt steeds reeds de totaliteit V~l1. 
. het zijn heeft doorbroken? Dat inzicht zou Heideg'ger geli1n.kkelijk het-

I
ben kunnen ont\vikkelEn als hij ooi t h[ld ingezien dRt 'zijn 1 noodz8kelijl: ; 

nogelijk..heidsvoorwaarde is, nooi t voldoende reden. Eij Heidegger is 

het zijn, op verborgen n8.llier, r eeds altijd tOt8.'1l en totRlitRir. He t 

ve rdrnagt nie ts buiton zich. Het wil r'llleen zijn, monistisch. Het 

acht zichzelf volc1oende, het zijnde is er afdoende in gefundeerd. Het 

Zijn fundeert zichzelf in een §.?jE_sye_~~_t}:i.n:.dn~~ dRt misschien wel steeds 

onaf blijft, maRr dat steeels weer hetzelfde over hetzelfdc zegt. Alle 

cirkels zijn identiek. Nergens laten ze zich door het zijnc1e beleren 

Blijft dan niet precies zO[lls de construe tie V[ln een nie t Deer te veri

fieren theorie, V<1n een theorie die op voorhancl 8,1 elke verwijzing n8[1T 

het zijnde heeft uitgesloten, het zijn een willekeurig ontwerp, een 

nooi t te funderen R priori? Heidegger zal dat toegeveno vlEml; voor 

I heLl is het zijn grond als i'lf-grond. Hij geeft dRC'Irbij d8.ll zijn neder

lang toe, Vlant het zijn is noodzakelijke mogelijkheidsvoorw1'w.rde en 

derhalve op het zijnde 88ngewezen. Voor Heidegger is het zijn een 

apriorische 'inhoud' die al het zijnde van binnenuit bep8[llt, m2nr 

nergens door het zijnde is ann te tasten. 
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Het zijn is identiteit, Dat geeft bij Heidegger de doorslag. 

Men moet derhalve steeds hetzelfde zeggen over hetzelfde. De tijd 

brengt in de grond van de zaC'!k niets nieuws. Hoe kRn het ook : het 

zijnde speel t nergens een rol. Nen hm het Seinsverstandnis alleen 

'wiederholen'. Ook de late Heidegger herhaal t de vroegere. Heideg

gers Rnalyse Van het _:Q~seil?: blijft voorlopig, ze moet worden herhaC'!.ld, 

op het ogenblik dat de zin van het/~Jriciet gemaakt is (SZ 17). Daar

am is een destructie van de overgeleverde ontologie nodig, Deze des

tructie is een herhaling op een dieper niveau, Een nieuwe uitleg door 

in een nieuwe cirkel te springen. "Denn solches FrElgen zwingt sich 

stRndig vor die Moglichkeit der Erschliessung eines noch ursprlingliche

ren universaleren Horizontes, daraus die Antwort auf die Frage ; w~s 

heisst IlSe inll? geschopft werden konnte (27)", Het Seinsversti:indnis 

moet worden uitgelegd. Heideggers denken is hermeneutisch. De herme-

neutische cirkel is er essentieel aan, " der methodische Sinn der 

phanomenologischen Deskription ist .A.~s~e~E~' Der logos der Phanomeno

logie des Daseins hat den Charakter des hermenauein, durch das dem zum 

Dasein gehorigen Seinsverst8ndnis der eigentliche Sinn von Sein und die 

Grundstrukturen seines eigenen Seins kundE:§'E.eben werden (37)", 

WElar komt de I inpuls I tot het .~i.~_d.e_~E.~_e.n. vandaan? Wnarom moet 

een nieuwe uitleg gebeuren? Op welke basis, volgens welk criterium ? 

vIe zouden zeggen : omdat op de een of andere wijze 5 door een existen

tiele erv8ring, door een ethische beslissing, door am het even welk feit 

dat in de uitleg mag worden binnen gebrRcht mits het belangrijk blijkt 

te zijn, omdat door [11 deze of nag rmdere ontische aangelegenheden de 

best8.ande ui tleg onvoldoende is, l\laar voor Heidegger gaat deze verkla

ring zeker niet Ope Hoe k'in het zijnde het zijn 'beinvloeden' ? DaElr

om zal Heidegger waarschijnlijk zeggcm : de .'i!..e.2-~.!'holUJ:?.B: is een beschik

king Van het ~ijn zelf. De latere Heidegger spreekt over het onverkl?~r

bare plotse gebeuren V8n een Seinsgeschick (1). 

(1) We wezen er reeds op dat de eerste Heidegger zeer positieve ele
menten bevat. Maar dat sluit toch in dat men de Daseinsanal'ys.~ als het 
ware op zichzelf last staan, wat zeker nooit Heideggers eigen bedoeling 
is geweest. Het sta~t ieder vrij dat te doen, maar dan kan men niet 
zeggen in Heideggers spoor te lopeno Men veronderstelt daElrvoor soms 
ook een echte breu1{ tussen de eerste en de tweede Heidegger eM.Muller, -----
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W ._13_~hulz, l{ar! ... !:~.w,i_t}:t. e. n. ) • Men veronderstelt dem d8t de D9seins
an81yse het progrRmrna V8n SZ volledig uitput (zie D 204). De }i'unda.
E!e_z:1ct01_'2.~~2.~.oE.ie die SZ is (of wi} zijn) '\Ilordt volledie gelijk gesteld 
met de Daseinsanalyse, en de vraag nRar de zin van het zijn WOTIlt dan 
een dRar nog bijkomende aangelegenheid. In feito is er een aarzeling 
bij Heidegger waar Duintjer en ook Poggeler zeer goed op wijzen, tussen 
waarheid van he t z~n en Dasein als ther.m van de Fundamentalontologie 
-(j52b4)-:- -Wene'nen t'e kurmen-a;ntonen dat de t endens van SZ ertoe over
gaat het zijn zelf als het fundament te nemen, waarbij d8t fundament 
wordt 'gevonden' door het D8sein aEln een ani11yse te onderwerpen. Er 
zijn wel twijfels bij Heidegger, mAar de tendens zAl zich doorzetten. 
M[',ar vergeten '\ITe da2rbij nooi t dat het fundamentele reeds hie r het we
zenlijkeCder voldoende gronden) opslorpt of toch dreigt op t e slorpen. 
He t zijnsbegrijpen staAt zo centra81 dat het zijnde zelf niet Deer a['r.. 
bod kffil komen. Zijn en zijnsbegrijpen zijn wel J3e<liP132lPB: .d0I...l10.e;li...9E.
.ke:h.!, het transcendent81e 81s datgene wat _Ej,~?K.IAcJ.?:.:t., T:l8ar reeds op af
doende wijze, met priorite it . Dat be tekent dRt Heideggers SZ circulnir 
moat worden begrepen. Reeds in SZ zijn Dasein en 'het zijn zelf' cir
culair. De lwereld' als de openheid van het zijn, is reeds aanwezig, 
hoewel versluierd. Het 'subjectivisme' is doorbroken. Het Dasein is 
niet geisoleerd in de werelcl, mE18r het is in zijn zijn ontsloten voor 
werelcl, en het brengt deze ontslotenheid niet zelf voort, het bevindt 
er zich steeds reeds in CD 263) < Het zijn wm het zijnde '\IJOrdt in SZ 
betrokklm op het zijnsverstcwn van het Dasein. M8ar het zijnsverstaa:l 
is ge1..,rorpen. Het subject is geen consti tuerenc1 ontwerp. Duintjer 
voegt hiernan toe : "Haar ook de verheldering van het zijn vcm het D-:,-
.~~_iE: gaat reeds ui t van het oorspronkelijke zijnsverstaan, wan-rdoor-·de. 
hole subjcct-object-relatie overschreden worot . V~m d[1 F1 rui t blijl:t 
het ontwerp dan te behoren tot het .zij~ van het menselijk bestm'ln, zo-
dC1.t de mens niet nn8r willekeur kan beschiklcen over eigen ontwerpcnCL
zijn, Inat stann dat hij zich d8.nraan zou kunnen onttrekken zonder te
gelijk op te houden mens to zijn (D 263)". "De latere omkering in de 
verhouding V8n Dasein cn'zijn' kondigt zich in S.Z. vooral aan in dit 
motief VC1.n de ie:w:~:ij):e:nh.e_i_S!: van het zijns.?p:.t.w..e.~" CD 264). He t gaat 
bij Heidegger in SZ alleen OEI aarzelingen, c1e veTIlore evolutie zal lon-
behoorlijke' overblijfsclen we~verken. De essentie is er reeds. Dat 
betekent : alles komt op het (geworpen) zijnsbegrijpen [I[1n. De filoso-
fie is circul"dr. Hot zijnsverstacm lean zich tfel verduidelijken, zich
zelf expliciteren. Dat gebeurt dan ook bij Heidegger. MAar nergens 
is sprake van enige invloec1 veUl het zijnde zelf. Is een filosofie van 
het circulaire zijnsbegrijpon niet bij voorbaat een denken dat de nood
zakelijke voorwclRroen VRn het zijnsbegrijpen verabsoluteert tot de ui t -
sluitencle gronden? De vraag naElr de zin van he t zijn ofwel de funda
mentalontologische vraC'.g is op voorhand reeds ook de vrap..g nac"lr d.e vol
doende gronden, om de simpele reelen dat de vraag na<'lr het zijnde zelf 
(naar de voldoencle gronden) niet meer opkomt. Nen springt van de eno 
hermeneutische cirkel in de andere, en zo voort. Volgens Duintjer ho
ren bij de Heidegger van SZ de wa8rheid van het zijn en de ontsloten
heid van het D[lsein samen als de fundnmentele ontologie zelf. "In de 
onderlinge verhouding heet het DFlsein niet fundament van de zijnswaar
heid noeh oT:lgekeerd, maar veeleer is hun betrekking opgenomen in een 
circulaire beweging, waarbij echter naar de mening Van de eerdere Hei
degger, de filosofische analyse wel moet beginnen met het Dasein 
(D 204)". Nergens sprake van het zijnde. 
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Vermoedelijk begrijpen de hermeneutische wetenschappen zicllzelf 

op een eendere, onbevredigende wijze. Ze gRan uit vnn een zinsamen

hang, die ze als een tekst lezen en uitleggen. D88rbij worden ze ge

leid door een impliciet 'voorgevoelen'. Dat voorgevoelen k8n blijken 

Itot een vruchtbaro verklRring aanleiding te geven, Het impliciet 

) jvooraf-begrijpen is het equiv<11ent van het vJetenschappelijke axiomFl

tische ontwerp. Het is even weinig gefundeerc1. Hoe kcm Den er over 

beslissen of er niet nog andere voorgevoelens zijn? AIleen doordat 

!l 

de uitleg ontspringt aan bijvoorbeeld oen belanrijke oxistentiele er

v8ring die boven alL") onzekerheid staat, of d~rdat aan cle tekst kri

tische vr[1gen worden gesteld, bijvoorbeeld : is dat nu rechtvaarclig ! 

Kortom, hermeneutiek Lloet deze ui tg.e>ngspunten kiezen die ver vnn ui t 

cle lucht te v811en, v2st te 8nkeren zijn aan datgene WFlt nu het eigen

ste behmg V[1n de Bens zelf bij de ui tleg is. '\I/e moeten het verleden 

begrijpen vanuit het heden, een heelen d8t or is opdat de huidige mens 

er zijn woonplants zou kunnen oprichten. We moe ten ons het heden niet 

door het verleden Inten voor-zeggen, door een .vo~-verstandnis te kie

zen d~t niet bereflecteerd is geworden, want niet reflecteren is ge

woon zich de criteria door het verleden Inten opdringen, DElt veronder

stolt dat er een reflectie mogelijk is, die zonder totaell te zijn, toch 

niet totac:\,l door het verleden is bep[l81d'l door de geschiedenis en d" i. 

door het heersende licht van het zijn, Dat is zoo De mens weet bij-

voorbeeld steeds reeds wat rech-bvaarcligheid is. Hij is altijd al 

ethisch. Daarin overstijgt hij elke geschiedenis, Maar we zeggen niet 

dat hij dat onbeLliddeld weet. De mens heoft in zich de initiale eis 

tot rechtvaardigheid. Hoe hij de rechtvaardigheid moet beoefenen en 

welke concrete nonnen er kunnen besta8n, is historisch bepaald. 

V~~r Heidegger ontsnapt de mens langs geen enkele kant aan de her

I'1eneutiek van de zijnsgeschiedenis. En door wie worden cle beschikkin

gen van het zijn vastgelegd? Door het zijn zelf. Het springen in 

een hermeneutische cirkel gebeurt niet door de mens. Dan zou deze 

sprong niet zo raadselachtig zijno Het zijn zelf zorgt hier voor de 

suspenso Daarom zal de lRtere Heidegger bij hermeneutiek meer denken 

acl.n de God Hen!les dan aan de kunst van het uitleggen (US 120-122). 
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Hermes brengt immers de boodschap van het .Geschick. HeIpleneuein is 

het DarleKen dat ,Kun.d~, brengt, doordat het naar een boodschap vermag 

te luisteren (US 121). "Aus nIl dem wird deutlieh , dass das Herme

neutisehe nicht erst das Auslegen, sondern vordem schon das Eringen 

von Eotschaft und Kunde' bedeutet (US 122)11. Dat is konsekwent Heideg-

geriaans. De ui tleg, de sprong ill een nieuwe verk18ring, wordt door 

het zijn bewerkt. Er is geen criterium, laat staan een ontiseh ge-

beuren of een zijnde d8t daarvan aan de basis ligt. 

§ 15. .pe._ verabsoluteri~ 'y.0...~.A~ onverborgenheid . 

Heidegger verwaarloost het zijnde en overschat het zijn~ Dat is 

onze stelling. We hebben de bedoeling ze in zijn oeuvre aan te wij

zen. Daarvoor vertrokken we van zijn wetensehapsconeeptie. Daar 

ligt het er vingerdik op dat Heidegger niet kan Wc18r nmken dat het 

zijn volc1oende reden is. MCl8,r hetzelfde geld t voor zijn denken in 

zijn geheel. Reeds de vroego kentekening van het SeinsverstRndnis 

beweegt zich in de richting vnn een vernbsoluteren vnn het zijn. WeI 

is SZ af en toe nog onbeslist. De Imttste bladzijden Veln dat werk re

sumeren nogma81s Heideggers OpVCi jcting en duiden tegelijk de onzeker

heid aan. "Die Herausstellung der SeinsverfRssung des Daseins bleibt 

aber gleichwohl nur .~in WOE.. Das Ziel ist die Ausarbei tung der Seins

fr8ge selbst, Die thematische Analytik der Existenz bedarf ihrer

seits erst des Lichtes aus der zuvor geklnrten Idee des Seins uber

haupt. Das gilt zumal dann, wenn der in dor Einleitung ausgesproche

ne Satz als Richtmass jeglicher philosophischen Untersuchung festge

halten wird Philosophie ist universale phanomenologische Ontologie, 

ausgehend von der Henneneutik des Daseins, die als Analytik der ~~~-' 

tenz das Ende des Leitfadens alles philosophischen Fragens dort fest

gemaeht hat, woraus es ents.pr.i..~gt und wohin es ~uriicks(\:l,].[i,Bj; (436)11. 

De passage van het eerste hoofdstuk waarop worclt gewezen bevindt 

zieh op bIz. 38 van SZ. 
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De grondeloosheid V8n de hermeneutische cirkel is hier reeds 

aanwezig. l'lRar toch aarzel t Heidegger. "Freilich darf auch diese 

These nicht Rls Dogma gelten, sonc1ern als Formulierung des noch 'ein

gehlillten' grundsatzlichen Problens : 18sst sich die Ontologie ~nt~

.~C21ii.sg.J:~. begrlinden oder bednrf sie "uch hierzu eines ~ti8~hel]; FUnda

mentes, und welches Se iende muss die FQlli(tion der FUndierung liber

nehnen (436) ?" Voor ons is het duidelijk dat het verder trekken 

van de lijn, van Heidegge r moet eisen he t ontologische zo te verabso 

luteren c1at het ontische daarvan nog louter reflex is. Heidegger 

schrijft nog : "Nach dem Ursprung und der J.VIO glichkei t der "Idee" des 

Seins liberhaupt kann nie Eli t den r1i tteln formal~logischer rlAbstrak

tion", dilS heisst nicht ohne sicheren Fraga-und Antworthorizont ge·

forscht werden. Es gilt, einen ~~ zur Aufhellung der ontologischen 

FUndcUllentalfrage zu suchen und zu B:~h_en. Ob er der ~~n_z.~ oder liber

haupt der .!echte ist, das hmn erst ~}?-. _d~.!~G:.~~~B: entschiedGn werden, .. 

So etw!ls wie 'Sein' ist erschlossen im Seinsverstandnis, das ills Ver

stehen ZUL1 existierenden Dasein gehort. Die vorgangig, obzwar unbe

griffliche Erschlossenheit von Sein ermoglicht dass sich das DRsein 

als existierendes In-der-Welt-sein .~~~ftn~~~, dem innerweltlich be

gegnenden sowohl wie zu ihm selbst als existierenden verhalten kann. 

Kann die Frage ihre Antwort im Ruckgang auf die ursprlingliche Seins-· 

verfRssung des Sein-verstehenden DRseins gewinnen (437) ?, .. 

He t einde van SZ herhaalt het begin. Dezelfde problematiek heerst 

er nog, Bet in de grond van de zaak dezelfde vooraf genomen beslissing. 

We hebben een Sl?l.~s~~s...tfu1j..~~~ : d8t moet expliciet gemClakt worden. 

Nergens in feite sprRke V8n ecn niet afdoend zijn van het zijn, ner

gens de noodzaak van een in het oog houden van het zijnde! Alleen 

vermoedelijk een niet meer dRn retorische aarzeling! (1), 

Het ontologische overheerst totaal het ontische. Heidegger zegt, 

(1) Vgl. Poggeler, blz. 189 
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en da2r g8.8t hij tot het uiterste in het toekennen V8n een rol aan 

het ontische : Die ontische Auszeichnung des Daseins liegt diuin, 

dass es ontologisch ist (SZ 12). Ret ontologische komt niet voor o l zonde r het ontische. Maar cbt la0tstc: is dRn toch niet Lleer drill een 

noodzake lijke voorwaa rde, een onontbeerlijke bodeH, WCl8.rOp het onto

logische zich moet komen enten. l\18 <~r het is een grond zonder eigen 

inbreng. Het ontische is ontologisch. Klemtoon v a lt op 'ontolo

gisch I. 

Het ontologische, he t zijnsversta Rn, de wcHirheid of onverborgen

heid, zijn llClUvr verwcmte begrippen. Waa rheid en zijn zijn bij He id2g

ger zo goed ('lIs identiek. We mogen dm1.rom in zijn wRarheidsbe hc>nde-· 

ling dezelfde structuren verwachten. Deze structuren - h e t zijnde 

heeft geen eigenheid, he t zijn overheerst nIles - doordringen zijn ge-· 

hele denken. Het kan niet cmders, He idegger zou inkonse kv18nt worden. 

Verdcrop zullen we d e rhRlv8 na8 st de wa8 rheidsproblem~tiek ook h e t 

lieht von onze stelling rich t en op He ide ggers kijk op het wezen van 

de raens, op zijn inzieht in de t Ral, op zijn idee Will de filosofie 

enz ... . 

Heidegge r v e rzet zich tegen de klassieke bep8ling Vclll de wanrheid 

Rls adekw8 tie (zie bv .. ~ 0E!Ji~~~ _~.e'y_ Wc:\:.~I..:rle it, P18 t..9ns Lehre .'yon d~E. 

W('lhrhe it, SZ § 44 en c Iders). Het oonleel is nie t de oorspronkelijke 

plCl nts V<1n de w88rheid. Want om een oordeel t ,~ kunnen ui tspreken TIoet 

da t gene WRClrov e r geoorcleeld wordt, r eeds 8,cmwezig zijn. Ret probleem 

van he t 28nwezig-zijn is fundClmentele r dim de overeenkomst met i e ts 

2anwezigs. "DRs Entgegenstehende mus s a ls da s so Geste llte ein offe

nes Entgegen durchmessen und dabei cioch in sich als das Ding stehen 

bleiben und 8ls e in Standige s sieh ze igen. Ihe ses Erseheinen des Din

ges in Durehrnessen eines Entgegen vollzieht sieh innerha lb eines Offe

nen, dessen Offenheit VOTI Vorstellen nicht e rst gesch~ffen, sonde rn je 

nur als ein Bezug sbe r e .ich bezogen und ubernonmen wircl (VVlW 11)". De 

Bens moet zieh steed s r e eds in het op ene bevinden on te kunnen oorde

l en . "DRS so und in strengen Sinne allein Offenb8re wird frUhzeitig 

im 2b endli:ind.ischen De nken Rls I das Anwesencle I erfahren und sei t 18ngem 
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'das Seiende' genrumt". Alle menselijk gedrag staat in dat opene ge

bied, "innerhalb dessen das Seiende als das, was es ist und wie es 

ist , sich eigens stellen und sagbar werden k8.nn (11)". Als men zich 

aan deze openheid houdt, er zich nGar richt, kan men richtige uit

spraken doen. "Das dergestalt sich anweisende Sagen ist richtig 

(wahr). Das so Gesagte is das Richtige (Wahre) (11)". De uitspraak 

leent haar juistheid aan het openstaande menselijk gedrag. Slechts 

door dit openstaan kan het openbare de maat worden voor de adekwatie. 

MRar dan is deze o9.!:fenstEindigke_i t van het gedrag met recht een oor

spronkelijker waarheidsgebied dan de Richt.~ei t.. Ze maakt immers de 

waarheid als juistheid pas mogelijk. 

De grond V8.n het openstaRn is de vrijheid. Deze moet zich even

weI laten binden door wat zich openbRRrt, door de openheid zelf. De 

vrijheid is da8rom een .~ein-l.~J3~eE' WRt de waarheid als juistheid 

mogelijk ma8kt, is het vrije 1aten-zijn. De vrijheid is immers de 

vrijheid voor het openbare (VWW 14). Ret openbare staat in een open

heid. "Dieses Offene hat dRS abendlfindische Denken in seinem Anfang 

begri£fen als .tn ~~thea, das Unverborgene. Wenn wir aletheia StRtt 

mit "Wahrheit" durch "Unverborgenheit" iibersetzen, dann ist diese U

bersetzung nicht nur "wbrtlicher", sondern sie enthiU t die Weisung, 

dem gewohnten Begrif£ der Wahrheit im Sinne der Richtigkeit der Aus

sage um- und zurUckzudenken in jenes noch Unbegriffene der Entborgen

heit und der Entbergung des Seienden (VWW 14-15)". De waarheid is 

de ontberging van het zijnde, door dewelke een openheid 'weest' (16). 

In ihr Offenes ist alles menschliche Verha1ten und seine Haltung 

ausgesetzt. Deshalb ist der Mensch in der Weise der Ek-sistenz (16). 

De openheid, een licht waarin het zijnde baadt, primeert en geeft 

pas aan het zijnde de mogelijkheid om te verschijnen. De openheid is 

een aanwezigheid die de grond legt voor het kunnen aanwezig-·zijn van 

het aanwezige. Ze is Lichtung, ?letheia, het zijn zelf. Heidegger 

~ft er uitsluitend aRndacht v~~r. En inderdaod, weer heel konse

kwent, dat kan Diet anders. De juistheid is voor Heidegger geen fUn

damenteel niveau. Juistheid veronderstelt reeds de tegenwoordigheid 
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van het zijnde. Weer zijn we geneigd te vertalen in wetenschapstheo

retische termen. Het lieht van de theorie gaat vooraf aan de verifi

eatie. TIe verificatie is het opsporen van het zijnde in zijn juist

heid. Maar, zoals we hebben gezien, verific~ tie is niet fundamenteel. 

Verificatie verifieert altijd slechts wat bij het voorafgaande ontwerp 

past of niet past. Het ontwerp is het licht dat de grond en de moge

lijkheid is vt'tn het bena.deren van het zijnde in zijn Richtigkei t. Het 

belangrijke zijn de hy])otheses. Ze zijn het openbare , de openheid, 

die aEm het zijnde bij voorbaat richting geeft, er de mant V8n is. 

Hoger wezen we er op dnt he t ontwerp zich nooit van het zijnde kan be

vrijden. TIe juistheid moet dan toch een belangrijker functie vervul

len dan hier bij Heidegger voorzien is. Het zien 'of de theorie juist 

is' is noodzakelijker dan Heidegger denkt . Want de verificatie richt 

zich op een zijnde dat ondanks Heidegger in staat is zich tegen het 

zijn te keren, he t te ontmaskeren wanneer de verkl~=1Ting niet voldoet. 

Het zijnde doorbreekt het zijn en heeft het steeds reeds doorbroken 

(Vgl . Ernst 'rugena;,~'1b })e:;:'.!ll1hrhei tsbegri ff bei Husserl und Heidegge!) . 

TIe juistheid is voor Heidegger niet fundamenteel. Ze is gebonden 

aan de veel belangrijker dimensie VAn datgene waarnRar ze zich richt : 

de onverborgenheid zelf. 20 zegt Heidegger : de techniek als een mid

del beschouwen, is weI juist, maar niet waar. Er wordt iets gezegd 

dat klopt, maAr op een nive8U van onverborgenheid dat niet fund8men

teel is. Het betreft immers niet het wezen van de techniek (VA 15). 
20 zegt Heidegger ook dat de fysic a juiste uitspraken doet, die daarom 

nog niet waar zijn (VA 168). Vgl. ook us 205 over juiste ui tsprnken 

die de taal betreffen. Juiste ui tspraken worden pas 2...~ waar als ze 

jZich richten naar de onverborgenheid zelf. Hoe weten we nu of de on-

o verborgenheid zelf wordt ge troffen? Hoe vatten we het wezen van de 

techniek? Een ding is zeker het zijnde komt er niet bij kijken. 

Wat is het statuut van het licht zelf, van het lieht van een wetensehap

pelijk ontwerp, of van het lieht van het zijn? Het licht is het licht, 

I en daarmee ui t. Het brengt zijn eigen ma~t mee. Elke andere maat komt 

te laat. Het zijn zelf is de maat (vb. SvG 185). Elke [mdere maRt 

moet steunen op de voorafgaande maat van het licht. TIeze laatste ll8C'lt 
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is daarom maat-loos, wc-mt grond-loos 0 Ret zijn is het zijn. Maar 

Heidegger kan dat slechts waarmaken door het voortdurend te herhalen. 

Rerh<'llen van steeds maar hetzelfde i3 een verlegenheid. Deze verle

genheid sublimeert Heidegger tot het toppunt van denken. rtqar ze ca· 

moufleert slechts d~t het zijn noodz<'Ikelijke mogelijkheidsvoorwaarde 

is en derhalve 81s ontwerp aangewezen op het zijnde. Een wetenschap

pelijk ontwerp ontspringt langs inductieve weg. DElt sluit raadsel

achtigheid niet uit, ma8r deze biedt geen verklaring. Een historisch 

ontwerp is de mens weI steeds voorgegeven - hij leeft erin - maar als 

iets dat gestold is, gegroeid is, uit eigen zingeving, en dat hij dan 

ook steeds aan een nieuwe zinvorming kan en moet onderwerpen. De mens 

als hoogste zijnde heeft aldus in een zekere zin het zijn in zijn 

macht, ook al is hij er op aangewezen als op een onvermijdelijkheid. 

Vergeten we niet dat Heidegger het zijn steeds beschouwt 81s een 

spel vRn licht en duisternis? Het licht is partieel, epochaal, Ge

Echj2! (zie by. VWW, H 40-42, SvG 97 en elders). De verborgenheid 

hoort essentieel bij het licht, als de bron ervan, als de w8<'1rborg 

dat steeds weer nieuwc mogelijkheden oprijzen, zowel vanuit het ver

leden als vanuit de toekomst, dat steeds ook mogelijkheden verloren 

kunnen gaan. Dat heeft tegelijk zijn terugslag op het zijndeo Ook 

het zijnde dee It in dit lot. Ook het zijnde is dus nooit totaal on

verborgen. De mogelijkheden die de mens ziet, verbergen ook steeds an

dere. In het Ge~stell tonen de dingen zich 81s technische tuigen. Ze 

verbergen daEmnee ook andere §.~insKeJ3chJ..2ke. en andere wijzen van ont

hullen (zie by. Die FrRge nach der Technik). Als de mens de waarheid 

van het zijn zou 'hoeden', zouden de dingen steeds een aureool van 

verborgenheid dragen. Ze zouden steeds het kRrakter behouden VRn ook 

nog Rnders te kunnen zijn, in Rndere waarheden te kunnen staan. Ze 

zouden zich tonen en zich tegelijk verbergen. Over de taal zegt Rei

degger dat ze de dingen naderbij roept, terwijl ze ze tegelijkertijd 

in de verte blijft houden (US 21). De dingen zijn verborgen-onverbor~· 

gen. ~![en moet deze verborgenheid-onverborgenheid in ere houden. Rei

degger zegt dat de mens ook steeds 'irrt' (SZ en VWW bijvoorbeeld). 

Ret zijn is steeds ook een dwaalweg. In alles wat de mens doet, zou 
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hij dus moeten we tcm dat het c1oordrongen is van beperktheid 9 vergis·

sing , verborgenheid. 

Onttrekt het zijnde zich dus 8.8n het zijn? Het zijnde is ver

borgen-onverborgen. Ontsnapt het zijnde nCln het zijn, in het C1spect 

van zijn verborgen-blijven? Zijn we in onze interpretC1 tie zelf op 

een 'dwaalweg' althans voor zover het zijnde 81s verborgenheid zich 

aan het zijn schijnt te onttrekken Jil Helemanl niet. En de opwerping 

zal nog duidelijker laten blijken dnt Heidegger het zijnde beslist 

als echo van het zijn begrijpt . Trouwens, zien we niet onmiddellijk 

dat het zijndc t elkens slechts die verborgenheid met zich meedraagt 1 

~ie correspondeert met de verborgenheid van het vigerende Seins~

sch}_c~? Natuurlijk houdt het zijnd8 daarmee niet op zich te ont;.

trekken, maar da t gebeurt niet vanuit he t zijnde~ het grijpt plaats 

vcmui t het zijn . Dat is een c1ecisie f verschil. We zullen str9 .. ks tlan

tonen , hoe een zich verbergen vcm het zijnde, gezien vanui t dat zijnde 

zelf, en voor het zijnde, z.ich lean voordoen. N8tuurlijk is Heideggers 

visie een grote stap vooruit op de traditionele kijk die or van uit

ging dat he t zijnde slechts in 88n waarheid stond, en dus ook totaal 

onverborgen kon zijn. In dit opzicht kan Heidegger niet totaliteir 

worden genoemd. We weten steeds, dRt we niet weten. Hcidegger 

word t echter opnieuw totRli tair doorda t hij dc'lll ook alles opgeeft, 

zich overgeeft aan het spe l van de ve' rborgenheid-onverborgenheid, dat 

I, dan in zijn pla<lts 'denkt' . Hij word t tot8li tair door zich over te 

geven aRn de absoluutheid van he t spel van het zijn. Het zijn wordt 

maat, een steeds wisselende maat die zichzelf legitimeert zonder de 

minste mo eite (omdat we nie t eens meer ernstig de vraag naar cen le

gitimatie stellen).. Men ken zich afvragen of dat iets anders bete

kent dan dat we nu verder ongestoord ann het Sein3geschick moe ten 

beRntwoorden, zonder c1at de vuile hClnden die we daarbij hebben (we 

kunnen immers dWRlen) ons kunnen aangerekend worden. AIleen het licht 

van he t Seinsgeschick telt, daaraan te beantwoorden is de roeping van 

de mens. Als hij handelt of denkt, kan hij toch nooit anders dan be

roep doen op de ma8t die het zijn hem toebeschikt. Deze maat is ein

dig, ma8r ze is ~.bin. ma8.t. 
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Het zijnde .- en ook en voar"l de mens - blijft dus een reflex 

van het licht van het zijn. De verborgenheid van het zijnde is anC1loog 

aan de verborgenheid van het zijn. De onverborgenheid van het zijnde 

is cmaloog mm de onverborgenheid v?n het zijn. Ontsnapt het zijnde 

dus aan het zijn? Taont het op de een of Rndere manier zijn zelf

standigheid, zijn niot ingelijfd-willen-worc1en in het zijn? Dat is 

niet in te zien. In de grand vnn de zaak ga[1t het alleen om de ver-

lborgenheid van het zijn. Het zijnde is onbelangrijk. Bij Heidegger 

j WOrdt nIles herleid tot het zijn. Heidegger is niet in staat het 

zijnde zelf tot zijn recht te laten komen, het lOp zichzelf' te den

ken. Het verschil tussen zijn en zijnde - \ve hebben dat reeds vaak 

gezien - word t in fei te bij Heidegger zo acmgepakt da t het zijnde op

houdt zelfstandig te zijn, dRt het slechts spreekbuis, weerkaatsing 

van het zijn is. Levinas heeft vooral gewezen op het feit dat bij Hei

degger de andere mens zijn eigenheid, zijn gelaat, verliest. Dat is 

juist. rlJ:aar ook de dingen hebben geen gelaat bij Heidegger. Levin8s 

wijst er steeds op dat het zijnde op de Achtergrond VAn de lichtende 

horizont van het zijn aIleen nog als een schaduwbeeld zonder gezicht 

verschijnt. Voor Heidegger komt alles aan op het zijn, gegeven in het 

.~ein.~_e).::.sJ8nd.ni-..s. dat we steeds reeds hebben. Het is tot di t licht dat 

alles moet herleid. Boven hebben we gezien dat Heidegger de definitie 

van de waarheid a.ls .'lcl:C1.eg,uati.9. in vraag stel t. De .<'H~§:.e9.uRt.~O heeft 

immers steeds reeds een vooraf, de aEmwezigheid zelf. Deze is de 

grond van de adaequat~~. Maar ze is zelf een licht, een licht dat de 

adekwatie moet mogelijk mAken. En wat dan, wat betreft de magelijkheid 

van een niet-adekwaat zijnde? ALS er een niet-adekwaat zijnde, d.L 

een zelfstcmdig zijnde dat zich aan dat licht zou onttrekken, zou be-

staRn, hoe zou dRt zijnde dan kUlmen verschijnen? Hoe zou het in 

zijn eigen waarheid kunnen sta?n? Het staat immers toch in een licht 

dat de adaequati.2, mogelijk maakt, niet de in:_a.dCle~§tio? Het zou kun

nen dat, ondanks zijn kritiek op de waarheid als a~ae~ua~.~, Heidegger 

toch vertrokken is van de gedE1Chte Van een adekwate waarheic1, van een 

evident licht, het zijn, en dat hij dRa.nnee, V(1n neet af aan elke mo

gelijkheid van een inadekwaat-·gegeven-zijn van het zijnde heeft opzij 

gelaten (Boehm, De Rritiek van Levinas op Heidegger, 597). Men moet? 
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in ieder gevRl, ver zoeken, om bij Heidegger ook maar iets te bespeu

ren van de problematiek V8n een oorspronkelijk inadekwaat gegeven zijn 

van het zijnde 0 De verborgenheid V8.n het zijnde is niet zijn inadekwa-· 

tie ten overstaan van het zijn9 ze is veeleer de passende nog grotore 

adekwatie Det een verborgen-onverborgen zijn. Heidegger keert terug 

tot de grondslagen van de a~~e~~tioo Deze grondslRgen zijn te vinden 

in eon licht, een evidentie die altijd buiten kijf staat9 in iets dus 

dat 81 tijd noodzakelijkerwijze op de meest radik<::le manier en in de 

meest zuivere vorm adekwaat gegeven is (R. Boehm 597). Een kapitale 

met ja te beantwoorc1en vraag is deze : "Berust Heideggers conceptie 

VRn het wezen der waarheid niet op de gedachte van een absoluut oor-· 

spronkelijk adekwaat gegeven, dat aan de oorsprong moet liggen van 

alle waarheid die van meet af aan als p,daequRtio voorgesteld is? Di t 

meest oorspronkelijk adequaat gegeven zou dcm, volgens Heidegger, het 

"zijn" zelf zijn, dat ons, door het feit zelf van ons bestacm, inder

daad "oorspronkelijkelijk adequaRt gegeven" is. Dit bestaRn van de 

mens namelijk is Dasei,£, valt samen met de aanwezigheid van het zijn, 

dat wil zeggen : onmiddellijk met ons 'yers_ta~:rl van ..£!l§. zijn, iJ.aar dan 

ook met ons verstaan van he.Lzij:rJ: in het algemeen, aangezien ~ zijn -

dat wij onmiddellijk verstacm - op geen enkele manier "essentieel", 

"quiddi tatief" gekenr:.lerkt is, maar daarentegen zijn "wezen" als het 

ware alleen in het "Da';;' heeft (Boehm 598)". Het zijn is I evident I, is 

I adekvmat-gegeven I voor Heidegger : het menselijk bestaan val t sarnen 

met een a8J1wezigheid en openbaarheid van het zijn zelf. 

Laten we concreter zijn. Hoe is een ding ons gegeven? Een ding 

is nooi t in eens gegeven. Het tOOltIt zich steeds in Abschattungen, Men 

viseert het sieeds vanuit een bepaalde zijde. Men moet 'er rand lopen'. 

Nooit heeft men het ding in een greep. Men kan het niet grijpen : het 

verbergt zich steeds weer. Of beter : steeds toont het weer nieuwe as

pecten. Het is steeds weer rijker dan eerst gedacht. Men moet het 

draaien en keren, de exploratie ervan is nooit voltooid. Het ware ver

keerd dat een negatief kenmerk van het ding te noernen. Dat het ding 

nooit in een adekwate greep van het oog te vatten is, dat het nooit 

zonder rneeJ;' evident of zeker is, is geen negatief kenmerk van het 
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ding, het is iets positiefs. Het wa?rborgt de onuitputtelijkheid van 

de exploreltie. Het steeds ook verborgen blijven, het zich onttrekken 

van het zijnde is een kenmerk (een positief kemnerk) van dnt zijnde 

zelf, niet van het zijn. Het zijnsbegrijpen dat in de grond V8.n de 

za.:1k een evident vleten wenst te zijn, is dus Veln meet af aan in spano. 

ning Det het zijnde, Elet de reali tei t. HGt zijnsbegrijpen doet 81sof 

er Rlleen het licht van het zijn is dat weliswRRr partieel en dus 

cloordrongen vpn duisternis is, maar toch de enige instanti8 die belang- · 

rijk is bij het ontsluiten van de werkelijkheid. Het zijnde evenwel -

hier het ding - is bij voorbaat ontrukt at'ID het licht van het zijn. 

Het g8.8.t er niet in op. We mogen zelf zeggen het zijnde is oorsprong 

- de oorzaak -, de bron van het zijn, 1>J8.[l,rbij we dRt laotste dan nog 

slechts [lIs noodzakelijke mogelijkhGidsvoorwaarde laten gelden. Het 

zijnde is steeds rijker dEID het zijn, dan dit gebied V[ln noodzakelijk

heden, Of nog 8nders gezegd ~ het zijnsbegrijpen is niet in staat het 

zijndo op to slorpen. Het weten (vpn het zijn of VRn de noodz3kelijke 

mogelijkheidsvoorwa8rden) stRnt gesp[mnen gericht op de reali tei t (zie 

oak hoger, Rombach). ])e eisen van het weten (alles herleiden tot 

noodzakelijke voorwa8rden) zijn in strijd met de eisen van de re81i

teit. ])e realiteit is nooit te herleiden tot dit weten, het wordt 

nooit het adokwate weten van het zijn, ook al is dat zijn doordrongen 

van duisternis. ])e duisternis van het zijn - ook bij Heidegger posi

tief, want waarborg van de onuitputtelijkheid van de SeinsK~~chicke -

is niet de duisternis van het zijnde (voor ons positief, eveneens). 

Bij Heidegger is er in de grand geen duisternis van het zijnde. Dit 

wardt totaal beschenen door het epochale licht van het zijn. W8t is 

voor Heidegger een ding? Het laat het zijn acmwezen ~ het spel VEm 

hemel en aarde, de goden en de sterfelijken. Men zaekt vruchteloos 

naar nog iets anders dpt het ding zou kunnen zijn. Dat wijst er nog

maals op dat Heidegger nooit oog heeft gehad voor de eigen onuitputte

lijkheid v?n onze omgang met de dingen. 

Ook de wetenschap vindt in de concreet gegeven dingen VRn de voor

wetenschappelijke wereld baar oorsprong. Ook zij kan nooit iets anders 

dan eindeloos 'rond de dil1gen gaan', ze aftasten op aspecten. Ze doet 
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dRt inductief, ZG zoekt nanr noodzakelijke mogelijkheidsvoorwsarden, 

naar invRrianten. Daarbij is ze steeds reeds bezig ontrouw te wor-

den F.\.Em de concreetheid van het ding, Ze lcwt het ding verdwijnen en 

stelt noodzake1ijkheden in de plRnts. WelisWC'l['lr noodz8kelijkheden -

nenen we Ran - mRar niet de v01heid van het ding zelf. Er is niet a1-

leen het ding, Er is oak het zijnde bij uitstek : de mens. Hier toont 

zich nog duidelijker dat Heidegger geen oog heaft gehnd voor de eigen

heid V2n het zijndeo De andere mens if principieel diegene die niet 

te herleiden valt tot het zijnsbegrijpen, tot het zuiver weten, tot 

het adekwRte licht en de zekere evidentie. De andere is diegene waar

van we juist geen impliciet weten hobbcm (on het .f)ei.r:?;.s_Y.§l.£~ .. :t}Lncinis, heb·

ben we ge1eercl, is juist datgene wRt we a1 tijd impliciet bij voorbaat 

reeds hebben), Voora1 bij de Rnclere is het een posi tief keill1erk dat 

hij nooit opga::>t, opgeslorpt k80n wordenin ons woten van het zijn. Ten 

overstmm vc'lll een ding zouden we nog kurmen zeggen dRt het ide8,~1 V8D 

de kermis erv~n, zou 1iggen in het AdekwaAt-weet-hebben : het proberen 

srunenvatten van RIle perspeotieven ten einde een zo volledig mogelijke 

kijk te hebben. Ten overstRRn van de eenzijdige gegevenheic van het 

ding, is het gesohikt en tevens doe1m8tig het v:=muit verschillende IJer

spectieven te benaderen, het telkens in een ander lioht te stellen, het 

nu eens van dichtbij, dan ,'-leer VRn wat verder, dan weer op grote af

stand te bekijken. MRar deze houding past veel minder ten overstaan 

VRn de andere, Willen we de andere leren 'kermen' (kermen tussen h88k

j es, omd8t he t niet het we t en van he t zijn, kan betekenen) dan kan het 

ni et zo zijn dat '-lIe moe t en pagen het ideaal van het zuiver weten, vnn 

de Rdela~Rte kenni s to renl~eren - ook Al is reeds bij het ding dit ide

aal onbereikbaa r en noo i t voltoai d . We mogen zelf deze weg niet in

slaan, we noeten eerder de tegenovergestelde richting uitga!ln. We kun

nen weI pogen, door de andere vanuit verschillende st8ndpunten, in ver

schillende situaties te observeren, na te gaan hoe het met die andere 

nu eigenUjk staat, m8C1r we zullen daarbij ook steeds het gevoel hebben 

heo enigszins onrecht fUm t e eloen . We zullen ook de ervc'Ting hebben, 

de ,mdere daa rbij a1s het Wfl re t c moeten vastschroeven, hem V8n zijn 

v r ijheid t e berovcn , om op da ze mnnier, result8ten te boeken. We we

ten dat wij, door zo op te treden, op de andere invloed uitoefenen en 
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bij heLl reacties uitlokken waartoe hij nisschien uitsluitend door onze 

hEmdelsltlijze gedwongen is. In plants van tot echte kennis van de an

dere te kOLlen~ lopen we het gev88r allerleil illusies op te do en 

(Boehm 594). 

De andere eist blijkbaar een houding die verschilt van het weten. 

Niet vcmui t Gen zijnsbegrijpen ben8.deren we heLl op de meest recht ver

schaffende wijze. Om de andere te begrijpen Bogen aldus niet vertrek

ken vEIn gegevens die bij voorba8 t objectief ~ - het licht van het zijn -

zouden gegeven zijnt en die d£m hun ui tleg zouden r:lOeten vinden. We 

moe ten ons door c10 nndere laten zeggen hoe het met hem gant, We gaan 

niet ui t Vfm een hypothese, een ontwerp, een zijnslicht dat we dan in 

hem verifH!ren. Kortom we L10eten een houding vcm sympathii", of nog veel 

beter : een morele houding aannemen. Aan het oorspronkelijk gegeven

zijn van de andere r.loet van onze knnt ee n oorspronkelijke Llorele homling 

be ant"lOorden. Ret is dus niet zo c1at een zedelijke verhouding tot de 

andere zou kunnen of moe ten steunen op een mogelijke of noodz2kelijke 

voorafgaande "kennis"v::m de andere, mar'r de morele verhouding tot de an

dere is zelf de bron van elke origimdre - ook "cogni tieve" - kennis 

V2n de andere (Boehm ~95). Zo ziet Levinns de zaak,zo ook wij. Ret 
geO'even" 

inadekwate b \, VEtn de andere) heeft hier een ui terst posi tieve bete·-

kenis. 

Der-! Ret zijn is (slechts) noodz8.kelijke Llogelijkheidsvoorwaarde 

fi. ~~1 1 halve ve:rnlRg het nooi t het zijnde afdoende te funderen. Ret zijnde ont

sn8,pt aan zijn zuigkracht, ontsnapt er al tijd reeds aan, het is immers 

zelf aorsprong. Ret zijnde kan wel niet besta::m zander zijn noodzake

lijke mogelijkheidsvoorwa8rc1en, na[!r deze la,1tste blijven op hun beurt 

op het zijnde aangewezen. Ret zijn is geen voldoende reden. Reidegger 

schijnt te c1e nken dat het wel zo is. Danrom worc1t bij hem het spel van 

het zijn cen ondoorgrondelijk gebeuren. Ret heeft immers nooit iets 

met het zijnde te maken. De problemen van de onverborgenheid -verborgen·· 

heid zijn bij Reidegger uitingen van een onvoldoende visie op het zijn. 

Als het zijn voldoende reden was, zou het inderdaad niet anders kunnen 

dan dat het zijnde eraan ontspringt op een raadselachtige \\fijze. Ret 
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Q~heimnis W8arnan de nens zich moet onderwerpen of overleveren, zou 

dc1.ll inderdaA.d het lA.8tste woord zijn. :Da.,utegen is dan geen ver·· 

haal. Ret wezen vnn de mens, vnn de taal enz •.. zouden dan inderdA.8d 

hun totale verklaring in het zijn vinden. :De werkelijkheid WOTIlt een 

spel (VA 178-79, I:D 64~ SvG 188 e. elders). Het zijn wordt ~_~~~~ 

dat zich steeds rmar dieper en dieper achter het zijnde verbergt en 

uiteindelijk zelfs zijn en tijd laRt ontspringen (zie by. Zur Sache 

des :Denkens, US enz ... ). Heidegger duwt zichzelf in een hoek door 

zijn eenzijdige visie. Het zijnde verliest zijn eigenhoid. :Dat neemt 

katCl.strofale gevolgen aEm. Heidegger vermaG' niet 8eer het wezen van 

de mens te denken. ne legitimatie van het denken komt te vervnllen. 

:De geschiedenis wordt een afgrondelijk gebeuren. Ethiek is in feite 

niet meer nogelijk. In het volgende willen we daRr nog kort op wijzen. 

Voor Heidegger legiti8eert het zijn het denken. En het zijn is 

zijn eigen legitimatie. Men moet geen vragen stellen. Elke vraag 

naar een criterium kont immers te laat. Het zijn is de maat. Als 

we 'meten', doen we dat met behulp van deze ma8t. NaA.r deze mRRt 

zelf vrf-\gen is derh8lve onzin. Waar komt ze vandaclD? Ze is ere 

:Dat is 81les. :Dat dit niet bevredigt~ hebben meerderen reeds aange

voeld. Meestal door het stellen V8n de vraag - en verd.er niets. SOI!1S 

door het geven van een antvloord, dRt al evenmin bevredigt. We denken 

bijvoorbeeld ann W. 1I1arx, aan S. IJsseling, aan W. Luypen. 

Op vele plantsen stel t W. lIfarx het probleem van de legi timatie 

en van het bindende karakter VelD Heideggers werk ( o. a. 20, 119, 121, 

127, 180, 190, 226-228, 241-242). Het is verontrustend (242). Heideg

ger heeft nergens 'spelregels 1 gegeven voor het R8ndenken (241). We 

kunnen natuurlijk Heideggers werk bekijken zORls we de werken van de 

grote kunstenaars bezien. OQk hier is het onzinnig naar een legiti-
'-

matie te vragen. 11.1.rx wijst steeds op het creatieve elenent bij 



- 124 -

Reidegger. Dat is een VAn zijn stellingen. Maar het creatieve is 

niet zonder gevanr (242). DwRling en succes gRan steeds sC'\men. \ve 

ci teren : "Ein IrrtuI:J. ist somi t eigentlich weder zu verhliten noch 

sp~ter zu entdecken, und da es ohnehin keine 'Spielregeln' gibt, so 

konnen die Dichter und Denker auch nicht eines solchen Irrtwns 

"schuldigll gesprochen werden, noch brAuchen sie sich schuldig zu 

fUhlen. Sie hRben der 'Zuschickung' einer 'Wahrheit des Eeins' 

'schicklich' entsprochen, in der Irre und Schein wesenhaft mitspielen 

(244)". Ret is niet zonder reden dat W. Marx daArop onniddellijk over 

de 4hiek gnat sproken. Inderdaad, ook de ethiek is bij Heidegger on

dergeschikt aan het zijn, zoals het zijnde totaal door het zijnslicht 

wordt ingepalmd. '!I-Ieidegger spricht nicht davon, ob und wie der 

Mensch zwischen dem Guten und Easen innerhalb der W8hrheit des Seins 

unterschciden kRnn und ob er etwa versuchen soll, das Gute zu erstro

ben und das mise zu vermeiden (245)H. Wij laten het niet in het onge

wisse : de mens valt nooit samen net het zijn, dat'lrOIil weet hij steeds 

reeds, onafhankelijk van het Seins~eschic~ wat zedelijkheid is. Hij 

moet de nanwijzing daarvoor niet V8n het zijn ontvr-mgen. Reidegger 

kan alleen zo absoluut zijn, omdnt hij bij voorbac'tt het zijn als het 

absolute d.i. als de voldoende reden heeft geconstrueerd. Ma a r ook 

W. MArx ziet hier klemmen. Niet aIleen de ethische, ook de politieke 

dimensie wordt door de verabsolutering bedreigd. Hot is niet meer 

nodig nAar Heideggers n8zi-periode te verwijzen. Komt zijn dwaling 

niet voort uit het feit dat het bij Heidegger liberhaupt mogelijk is, 

zonder veel onderzoek (een ontische bezigheid) een Se~~~~hic~ op 

te nemen? Waarbij Den drm de vr8.ag van zich kan afschudden of men 

wel 'geir~!' heeft, omdat die vraag onwezenlijk is? (Zie W. Marx 

24l1) . 

IJsseling neemt de verdJ\ging op van Heidegger tegen E~._Tugendhnt, 

Der W8.hrhei1sp_egri!f J?ei ~~s.se~~ __ ul?;~< !~~iAE?.B1ier , Berlin, 1967, in een 

lange bespreking van dat werk : "~e_ ya~Eeid 'l2.i j R~ss~rl ~.n_~eiC).~, 

TvF 4 (1969). 1JJo hebben het hier niet over Tugendhat, hoewel hij in 

zijn bevindingen overGenkomt met ons we rle. Volgens Tugendhat is het 

zinloos geworden nog te spreken over een verschil tussen wRRrheid on 
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onwaRrheid bij Heidegger. Dat be twist lJsseling. "De vrEwg na8r de 

waarheicL van ons sprckcm en VEln het reeds gezegde is voor hem echte r 

geworden een vn18g of hetgeen wij zeggen en of het reeds gezegde 

vruchtb8Clr is of onvruchtbElar. DElt betekent : Of ons spreken een con

tinuiteit heeft of niet, of het voort kan gafln of nietj of het gebeu

ren vc:tn onthullen op gang gezet of gehouden worc1t of daarentGgen stop 

gezet wordt, of het perspectieven opent of integendeel dood loopt. 

De vr8ag is of het spreken en het gezegde vrij maakt of tot slaaf 

'1 maakt (785)". Het criterium is dus vruchtbaarheid (ziG ook Duintjer, 

hog(;r bIz. 99). M8nr W8t is vruchtbaarheid? W8t is continuiteit, 

wat zijn perspectieven, wat is s18Rf-zijn of vrij-zijn als het toch 

het zijn zelf is dat bepanI t wat dnt nIles btu be tokenen? Vrucht

banrheid, vrijheid 1 ve rs18ving, veronderstellen een instantie die nan 

de m8cht van he t zijn ontsn8pt. Nie t zo bij Heidegger : vrij-zijn 

betekent voor hem: beantwoorden [\,[I n de 'vrijheid' van het zijn. Het 

zijn zelf zegt wat vrijheid is. Dat weet de mens niet onflfhankelijk 

V8n het .§.~_i.l!..§E~.E.<?hi<?Jc. De vr[wg is dus wat IJsseling met zijn inter

pretatie wint? De enige oplossing is : het zijnde gaat nooit onder 

in het zijn. De mens waet W2-G s18vernij enz .... is (wat niet uit

sluit dRt hij zich d8n nog moet bevrijden, dat hij het nog moe t doen). 

Vruchtbaarheid is ,,,at de mens dienstba8r is, enz •.. 

In een meedenken met Heidegger zoekt Luijpen nEtAr een criteriun 

vc\,u de wa[1rheic1. (Ni.~~we rnl~~~cU~_~ tot31e_ exis~nt~En~ fenomenol.?gi.e., 

198). Hij leomt tot dezelfde onbevredigende oplossing. Het zijn Rls 

een instantie bui ten do mens zou over de ,.,R8rheid kunnen beslissen, 

zogt hij. Heidegger vindt : Wir kOL~en nie zu Gedanken. Sie kommen 

zu uns (!~~ __ (l~.! El~fal?-~.A._cleE _Den~e.n.§) . Maar is di t 8ntwoord bevredi

gend? Het zijn moet zijn antwoord 'toezenden', de mens moet er op 

wachten. Mflar in he t vorleden is de w~:1.8rheid als vergetelhGid van het 

zijn gebeurt. De mens heeft de onvm8rheid omtrent zijn wezen 'toege

zonden' gekregen. Wa~r vindt de mens het criterium om uit to maken 

of hem de w8nrheid of de onW8r:,rheid omtrent zijn wezen wordt 'aange

zegd' ? lk k8n het 'initifltief' van mijn derucen niet aan het Sein 

overlaten, want - en hier mankt Luijpen een zin VRn Merleflu-Ponty tot 
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de zijne - je ne dispose pour juger que cl'opinions miennes. 

Het zijn legitimeert zichzelf. Het clenken moet luisteren naar 

het zijn. In d2t gev<ll is het niet willekeurig. "Iler VGrdacht steigt 

auf, -schrijft Heidegger - dieses Ilenken des Seins verfalle der Will

rur ; denn es kann sich nicht ,m das Seiende hal ten. vJoher nimmt das 

Ilonken sein Mass? Welches ist das Gesetz seines Tuns (BB 117)". 

Ilenken en dichten zitten hier in hetzelfde schuitje. Mnar het clenken 

wordt op sleeptouw genomen door het zijn. Bet is erop betrokken. 

Ilas Sein ist als das Geschick des Ilenkens Maar toch blijft het 

gevaar. ilIlennoch bleibt das Abenteuerliche, nfimlich als die stete 

Gefahr des Ilenkens (m-I 118)". Heidegger mnnkt het zich veel moeilijker 

dan zou kunnen - onnodig! Hij wijst het zijnde 8f als een instantie 

die mee kFm beslissen . Het geVE\.8r van het denken zou kunnen afnemen 

door zich niet in het oeverloze te "I"agen, vJA.ar elk contact me t het 

ontische onmogelijk wordt. Een politieke theorie moet in confrontatie 

met de r ertli tei t vlOrden apgebouwd, hoe kri tisch ze ook mag staRn ten 

opzichte van die zelfde werkelijkheid. Het domein van de noodzakelijke 

mogelijkheidsvoorwaarden stelt zijn eisen. Het heeft geen zin om te 

doen alsaf ze er niet zijn. TIe wetenschap heeft dus - beperkte -

rechten. Ilaarenboven moeten alle ervaringen als kritische instanties 

toegelaten worden, ontische ervaringen. Morele overwegingen, frustra

ties, idealen, zelfs wensdromen, utopieen enzovoort, kunnen het denken 

er toe brengen zich to wijzigen. Het komt hier op het verstnndige ge

sprek a~m. Het denken moe ten we trouwens definii~ren als kri tische 

confrontatie met do renliteit, met nile realiteit, zowel politieke, 

als wetenschappelijke~ als artistieke enz ... Het is niet zoals Hei

degger meent : het denken is nog nooit tot stand gekomen in een storm

vrije zone (waarbij de storm hier de realiteit is). Het is steeds in

tens betrokken op de hoogtepunten van de werkelijkheid vEln zijn tijd. 

Ilaarbij is het altijd kritisch doordat het vragen stolt, en ook weI 

meehelpt om een nntwoord to formuleren. Ilaarop heeft TIe Waelhens 

gewezen in zijn prachtige inleiding tot '18, lWil<?sopbie at ~e.~_~.~.~.

.:F.ienc8£.....~'1..ture]).e_~'. Ile filosofie sta,Elt in confrontatie met de na

tuurlijke ervClring, Kant met de wetenschap van zijn tijd, Hegel met 
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de stantsinstellingen, MRr'L eveneens mRe-Ir onder gewijzigde constella

tie, enz ... Als men het ontische Rls gespreksp8rtner 8.U serieux neemt, 

verdwijnt niet elke willekeur, maar de kans op overeenkomst en gesprek 

wordt groter. Ret gevRar blijft al tijd bestae-m, manr het is misschien 

gemakkelijker Rem to wijzen. }::;n nen kan ermee worstelen. In :Leder 

gova1 1 het zijndo is nooit afwezig bij het tot stand komen VRn het 

denken. Het denken op het zijn vestigen lost niets op. De wi11ekeur 

houdt er alleen vGrb[\:,l mee op. Het denken moet steunen op erv8ring, 

in l[\[\tste instcmtie mijn erv8ring, mijn evidentie. Mnnr dGz8 (mijn) 

ervaring mo e t zo ruim mogelijk gonomen word8n 5 tot en met de wetenschnp

pelijK8 inzichten die mijn inzicht opeisen. De morele ervaring is daRr

bij uiterst r elevant. Ze is me t de mens gegeven, de blik vnn de andere 

is steeds r eeds op mij gevRllen. He t is daarom 811een al een veroorde

ling van een Seill~GJ3c~ick 81s de morele erv[lring het flfwij st. De more

Ie eisen staan boven het zijn. Ze zijn de kri tiek ervan. Een filoso- 

fie zonder mornC11 is zelf onkritisch (Boehm over Levinas, 601). 

Een denken moe t gefundeerd kunnen worden. Z081s de wetenschappen 

hun fundering vinden doord2t hun principes 18ngs inductieve weg uit 

het zijnde ze lf worden gedistilleerd, zo blijft ook he t denken langs 

alle kanten op het zijnde ctangewezen. r1en hm wel vragen 'woher es 

seine Weisung empfange', zegt Heidegger in antwoord op een brief aan 

een jong student (VA 184). MaRr niemand vraagt toch "woher hat Plnton 

die Wei sung , das Sein nls i~~ zu denken, woher hat Kant die Weisung 

das Seln als das Transzendentale der Gegenstandlichkeit, als Position 

(GesetztheH) zu denken (VA 184)?" Mijn denken, zegt Heidegger, doet 

dus willekeurig ClRn. Maar moet dat zo blijven? Misschien komt er 

een dag dat men algemeen tot inzicht komt? Daarom ~ "Ich kcmn Ihnen, 

was Sie auch nicht verlangen, keine Ausweiskarte 1iefern, mit deren 

HilfEl das von mir Gesagte als mit "der Wirklichkei t" iibereinstimIIlend 

jederzeit bequem ausgewiesen werden konnte. Alles ist hier Weg des 

priifend horenden Entsprechens. Weg ist iruner in der Gefahr, Irrweg zu 

iverden. Solche Wege zu gehen, verlangtUbung im Gang. Ubung verlEmgt 

Handwerk ... (VA 185)". 
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De fundering WRRrover we het hadden is zeker niet de overeenkomst 

met een vooraf gereed liggende werkelijkheid. Mm'lr d8t slui teen con

frontatie met el~ctringen niet uit. Een denken is niet zo Rutonoom 

dat het zich niet zou moeten vestigen in het zijnde, dat het zich op 

deze wijze ni0t meer zou moeten legitimeren. En het hRndwerk dRt 

da8rbij moet geleverd worden, is niot aIleen het hcmdwerk V8n het den

ken. JlTRtuurlijk moet denken zorvu1dig gebcmren, maar dat vereist pre

cies de confrontatie met de weerbarstige rOEl1itoit. Hoo oorspronke-

1ijk en creatief (en dus misschien gevaarlijk) een denken ook kan 

zijn, het is nooit zo dat het niet ontspringt REIn een confronbtie 

met de rea1iteit on zich op die rea1iteit moet steunen OD. zich waar 

to m8ken. Een denken moot zich w8armaken, het is niet op voorhand 

waRr. 

Aangezien het denken zonder 1egitimatie gebeurt, wi11ekeurig, 

kan een denkwijziging slechts plotse1ing optreden, onbemiddeld, door 

het zijn zelf bewerkt. "Plotseling" moeten we daflrbij met a1 te 

chronologisch, d.i. als een tijdacntegorie opvatten. Heidegger zegt 

het op vele p1aatsen. Het denken ontspringt in die JRh~.des Augen

.bJicJcA. (ID 65) 0 De ~.t~g is een .9:esehigJ~ dat jab gebeurt (VA 

38, Die Kehre 43). De mens moet prccies proberen in het Goschiekli

ehe te geraken door eon plots El8ndenken (ID 63). Over het wezen van 

de wetensch<-lp zegt Heidegger : "Wahl dagegen wird das Wesen der Wis

senschaft durch das Anwescn des Anwesenden in dem Augenb1iek beno-

tigt 9 dn sieh dElS Anwesen in clie Gegensti=tndigkei t des \ifirk1ichen 

herausste1lt. Dieser Augenb1iek b1eibt wie jeder seiner Art geheiD

nisva1. Nicht nur die grassten Gedanken kommen wie auf Taubenfussen, 

sondern erst recht und vordem jewei1s der Wandel des Anwesens 811es 

Anwesendan (VA 57)". Het denken van een nieuwe tijc1 ontspringt onbe

midde1d, derha1ve geheinmisvol. Het raadse1achtige dat daarmee scunen

gaat, is voor Heidegger een 18.Cltste woard. Rier heerst het onverk19s:r-



- 129 -

bare. \-Ie hebben gezien dat niets minder \vaRr is. Het ontspringen 

van nieuwe wetenschapsprincipes is wel degelijk te 'controleren'. TIe 

wetenschE1p ondervraFlgt het zijnde en vindt invarianties. Als het we

tenschappelijke .~e~_~i~~ ~tet zo onverkla8rbRRr blijft, dan mag men 

hetzelfde verwfwhten van het gebeuren van het zijn in het algemeen. 

Wat er ook arm rEladselC=lChtigheid mag sarnen gRRn met het grote denken, 

deze geheimvolheid is niet het 1aRtste woord. Het denken is maar 

zonder meor gehcimzinnig voor wie het niet ondergeschikt maakt REIn 

het zijnde en de eisen (ook de morele eisen) ervr-m. Heidegger be

denkt het zijn, maRr dit is zichzelf voldoende. Het kan dus nooit 

meer ui t iets Anders 'verklaard' worden noch nRar iets anders, erbui·

ten of erRan voorElfgaande, verwijzen. 

TIe geschiedenis is voor Heidegger da8rom al even geheimzinnig. 

])0 mens moet luisteren en zo beantwoorden ac=m de epochaliteit van he t 

zijn. TIe epochen ontspringen ~jah wie Knospen' (TIie-K~h~ 42), zon

der verband ertussen. Onbemiddeld (SvG 154). Een nieuw danken is 

da8rom ook telkens een sprong, een onbemiddelde doorbraak, zonder 

I houvast (SvG 95-96). Er is geen brug van het ene Geschic.l~ naar het 

andere. PRradoxaa1 blijft de sprong een freie Moglichkeit des Den

kens (SvG 157) en dit precies omdat de dimensie van de sprong de we-

zenlijke streek van de vrijheid opent. Het plotse springen is een 

!Li~_cl~rho1u!:!8: (SvG 159). TIenk aan onze beschouwingen over de hermeneu

tische cirkel, over het .~_~s.v:c_~.51_t}i.Il:.<lnis. Het zijnsbegrijpen is het 

impliciete dat steeds opnieuw Ran het licht moet worden gebracht. TIe 

eenheid van de Seinsgeschi6ke is hierop gebaseerd (SvG 154). Het ---,.. - -'"-- .-
komt er op aan steeds hetzelfde te denken. Maar daRrbij wordt nooit 

de afdoendheid van hot zijn verlRten. TIat is niet moer nodig als het 

zijn inderd~ulc1 de totali bi t is. Het zijnde speel t geen enkele rol in 

het telkens opnieuw komen vnn de .~~j~~~~~l.~RRu.m. Zo is d8n het Jahe 

tegelijk het .Wlih.r:t::.n§.~. (SvG 160). "TIenn dieses Selbe ist zugleich 

das stete, das jeweils in der J8he eines Seinsgeschickes aufleuchtet 

(SvG 161)". Het zijn spreekt, telkens anders, l!la~r toch is het tel

kens oak hotzelfde, Nooit wordt het door om het even welke instRntie 

doorbroken. Het zijn sproekt in de taal. TIaaroD zegt Heidegger bij 
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het voorga8nde aansluitenu : Die Sprache spricht, nicht der Mensch 

(SvG 161). Inderdar'd, de tRRl (1. i, de ta81 VHn het zijn, niet van de 

mens, is een gesloten zelfgenoegza8.ln rijk. MR8r Heideg5er vergist 

zich : het zijn is ten hoogste noodzakelijke mogelijkheidsvoorw8arde 

en derhnlve langs alle zijden openstaande voor het vreemcle. 

Als het zijn noodzakelijke maRr ook voldoencle voorwa8rcle is, dan 

geraken we onveTIlijdelijk in een totalit8ir system::! waarbinnen geen 

pla8.ts meer is v~~r het ontische, voor het concrete, voor het bijzon·

dere enz ... Het systeem is gesloten, beveiligd tegen elke inbreuk 

van het buiten. Het buiten (l'exteriorite, zegt Levinas) bestaat een

voudig niet meer. Het zijnde worcH gereduceerd tot louter spiegeling. 

Hot zijnde is in I-Ieideggers ogen noodzRkelijke voorwa2rcle V8n het 

zijn en als dusdc=mig zuiver passief, klankbord 0 Ten opzichte van 

onsz,elf keert Heidegger in €len zekere zin de verhoudingen ora. Toch 

is Heidegger, vooral 'vat het zijnde 'mens' betreft ~ ongerust. In het 

volgende hoofdstukje zullen we daar nog op wijzen. Op de een of andere 

manier moet de mens m_~E2.w~.r~5::A aRn de schik.kingen V8n het zijn. Hij 

moet het spel meespelen. Welt gebeurt er als hij d8t niet doet? De 

mens moet oak spreken, h08'\vel het tach in eerste instantie het zijn 

zelf is dnt sproekt. Die Spr8che spricht, nicht der Mensch (SvG 161, 

Hebel 26). We volgen nu eerst Heideggers opvattingen over de taal. 

Ze zijn een I:1ooie illustratie v[-tn z.i.jn visie, ze tonen tegelijk aan 

1 
"l'Telke de gevolgen zijn VRn zijn uenken. :Bij Heidegger wordt stelsel

matig de mens (zijnde bij uitstek) geelimineerd. Dat is konsekwent 

voor hem. :Buiten het zijn is er niets. 

Voor Heidegger is de taal een monoloog. Hij neemt het woord over 

van Navalis maar niet in iclealistische context. "Aber die SprC=1Che ist 

r·fonolog. Dies sagt jetzt ein Z·wiefaches ~ Die Sprache allein ist es, 

die eigentlich spricht. Und sie spricht einfliYP.. Doch einsaL1 kann 
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nur sein, wer picht allein ist ; nicht al1ein, doh. nicht abgesondert, 

vereinzelt~ ohne jeden J3ezug •.• Einsam besRgt ~ dRS Selbe in Eini

genden des Zueimmdergehorenden. Die zeigende SRge bo--wegt die Sprp,-.

ehe zum Sprechen des Menschen. Die Sage brRucht d[IB Ver18utE;D i1:1 

vJort. Der Mensch aber vermRg nur zu sprechen, insofern er, der Sage 

gehorend, auf sie hart, UI1 n8chs8gend ein Wort sagen zu konnen (US 265-

266)". De tRal is do ta81 VAn het zijn. Elders zegt Heidegger : Die 

Sprache ist dRs H03US des Seins (IlH 79; US 267). '%ms des Seins ist 

die Sprache, weil sie 81s die 88ge die WeiS8 des Ereignisses ist (US 

267)" . Ik,t zijn spreekt, het behoeft dEH1.rvoor aIleen een noodzakeUj

ke voorwmude, een bodem : de I0cmselijke spreker. Maar deze heeft 

geen eigen functie. "Die SprRche .. §JLric..ht. Dies heisst zugleich und 

zuvor : Die Sprache spricht. Die SprAche? Und nicht der Mensch? 

1st, was der LeitsRtz uns jetzt zUIDutet, nicht noch i=i.rger ? Wellen 

wir auch noch leugnen, dEWS der rkmsch dasjenigo Wesen sei, dRs 

spricht? Keineswegs. Wir leugnen dies so wenig 1.-Tie dE IVIaglichkei t 9 

die sprachlichen Erscheinungen unter dem Titel "Ausdruck li einzuord

nen (US 20)". Do DenS is een voorwaarde, de tgEll sproekt in hem, niet 

de Dens spreekt. Dezelfde verhouding die we over81 reeds tussen zijn 

en zijnde opgeL1erkt hebben, doet zich ook nu voor. Het zijn volst8Rt, 

bui ten h",t fei t dat eon voeclingsbodeJCl nodig is. ME18r deze bodem heeft 

geen eigen inbreng. Hij zuigt op als een spons, neemt in, weerk88tst. 

Eve nwe 1 , in feite is het zijn Rlleen noodz8kelijke voorwa8rde van het 

zijnde (dus oLIgdmerd) 0 Het is Rangewezen op het zijnde, niet 81s op 

een noodzakelijke voorwa<1rcle, WEWt he t is zelf voorwaarde VEW het 

zijnde. Het zijn is geen gesloten wereld die met de mens speelt, en 

waarin de rlens zich zou E10eten voegeno Het is 8ndersom. Het zijn is 

zelf het fundament, de boden vcm het zijnde. He:t is de LIens die 

spreokt, die zin ontdekt en geeft1 en da8rvoor doet hij beroep op de 

tRal om de zin er in te bergen. En steeds opnieuw Boet hij de gestol

de zin weer stukbreken, herscheppen. Anders wordt inderdaRd de ta81 

een J:1onoloog 1 een ongewenste EllleensprRak, wa8rbij steeds mEl8r weer 

hetzelfde over hetzelfde wordt gezegd. IIet andere, de andere Dens 1 de 

concreetheid en de pRrticulariteit van het zijnde, komen dan niet meer 

ter sprake. 
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Dat laatste is in feite bij I-Ieidegger zoo Het zijnc1e verdwijnt en 

verkwijnt in de nacht van de ta91, Ret kan de schijn van het tegendeel 

hebben, mnar toch is er bij Heic1egger geen ruimte voor de andersheid 

van het zijnde. De t[wl roept wel : ze roept het zijnde naderbij, ter

wijl ZG het tegelijk ver blijft houden, Ze h[lalt aanwezigheid-afwezig

heid te voorschijn, JVlaar vGrgeten we niet : het is de nanwezigheid

afwezigheid vcm het zijn, Gn van het zijnde als da,tgene waarin het zijn 

zich bergt, zijn onderkomen vindt, Ret zijnde wordt niet getroffen in 

zijn eigenlijke andersheid of zelfstcmdigheid (US 21, WhD 85), 

Zoals derh81ve het zijn met de mens speelt, zo ook de tRal. n ••• 

das Wesen der Sprache spielt mit uns .,. (WhD 83)". Het is een spel 

dRt bepaRlt wat ons wezen is. "Wir wagen uns dabei in dRs Spiel der 

Spr[lche, eluf das unser Wesen gesetzt ist (WhD 87)". De taal spreekt 

doorheGn de mens. I'le zouden di t laRtste zinnetje goed kunnen begrijpen 

als v-re zouden verstcwn dat de mens de tRAl gebruikt, een tasl die hij 

steeds reeds aantreft, De taal is een noodz8Rk. Jl1,18r Hc;idegger be

doel t veel meer : de tctal is duidelijk begin en einde, enige grond, 

voldoende grond. Ze is dat op zulke wijze dat ze het v-rezen V[ln de mens 

bepRalt. We moeten herhalen : dat zou slechts kunnen als het zijn het 

zijn WRS in Heideggers 0pvRtting. Voor ons spreekt de mens met behulp 

van de taal. De mens spreekt, En hij kan en moet dat want anders zou 

er niets zijn, zon er geen wereld en geen zijnde zijn. 

§ 19. Het wezen van de menS. 

We illustreren onze opv[ltting over het zijn bij Heidegger [lan en

kele thema's. Tegelijk kunnen we de zW8Rrwegende gevolgen Clchterhnlen. 

IIet zijn is het absolute. Het duldt niets buiten zich, Het is monoloog 

en monistisch Ook het wezen van de mens bestCiat erin weerklcmk van 

het zijn te worden, te beantwoorden aan, te luisteren naar de stille 

~ I stem Veln het zijn - een en 8.1 oor te zijn en niets [lnders, Voor Hei

~ I degger is de mens dan ook dood (om een allusie te maken op een thema 



- 133 U ' 

VRD het Fr8nse strueturalisme, dat truuwens op meer dan een punt door 

Heidegger is beinvloed, curieuze verwantsehap)(l). Hoidegger is geen 

hurmmist. Dat expliei teren we nu. 

"Der Anspruch dGS Seins rE11.lL1t clen Jlkmsehen erst sein vJesen ein. 

1m Gesehiek des Seins und aus ihm sind wir erst geschieklich und Rls 

geschiekliehe Weson dClren geh"lten, c1ns Schickliche zu finden, und 

d.h. il;JTller zugleich dnrin verstrickt, delS Schickliche zu verfehlen 

(SvG 119)". Dezo zin reSUL18ert een eerstG belcmgrijke ged80hte. We 

leren eigenlijk niets nieuws : het ,vezen velD de mens wordt bepaald 

door het zijn. Ilet zijn is een bl'schikking, een epochale 9 p8rtiele 

beliohting waaraan de nens noet bertntwoorden, De Dens dwaal t clEm oak 

al tijd. Maar dat is niet erg : zijn roeping lJestaclt erin naar di t 

dvmlende zijn te luisteren. De mens heeft geen eigen wezen. Het 

wordt hem telkens toegeworpen. Het zichverbergen VEln het zijn komt 

niet \'zulasten von uns Menschen" (SvG 121). Het is tach de mens niet 

die iets doet, het is het zijn zelf. "Das Geschick des Seins ist als 

Zuspruch und Anspruoh der Spruch, aus dem alles menschliohe Sprechen 

spricht. Spruch heisst lnteinisch fEltUIlL Aber das Fatum ist 81s der 

Spruch des Seins im Sirme des sioh entziehenden Geschick nichts Fata

listisches, aus den einfnohen Grunde, weil es dergleichen nie sein 

knnn. Weshalb nioht? v/eil Sein, indem es sieh zuschiokt, das Freie 

des Zei t-Spiel·-Raulues erbringt und in einem dami t den Mensehen erst 

ins Freie seiner jeweils schicklichen \tJesensmogliehkei ten befroi t 

(SvG 15S)", Dat is 9.1vast mooi gezGgd. M['ar je moet het willen gelo-· 

yen. Dat is : je moet hetzijn als de alles funderende en afdoende 

1 

funderende grand artnvaarden. Het zijn is voor Heidegger het surro-

gaat van de traditionele God de absolute wanraan men zich kan en 

moet overgeven. J'lI2ar het zijn is d8.t in fei te niet, Heidegger over

schat het. En wat kan het zijnde dan anders zijn dan toch weer een 

fatDml? Welke vrijheid brengt het? Het ziet emanr uit dat de mens 

eerder zijn Welre vrijheid moet opgeven, dan dat hij pElS hi.er zijn 

vrijheid ontvangt. Op het theIl18 der vrijheid kODon we strnks nog 

(1) Vg1. S. IJSSELING, I-Ieideggerkroniek II blz. 721. 
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terug, In de konsekwenties VeW zijn leer toont Heidegger het meest 

0pv<l.llend zijn tekorten. IIL:t is moeilij:k tt aanv<1,uden d8t de mens 

speelbnl em werktuig is 0 En d8.t daElrin zijn ",ezen, zijn roeping 9 

zijn vrijheid zouden bestaan r18~r natuurlijk is dat slechts een 

8rgunent voor wie aanv8[wd t d8.t het zijn (slechts) noodzakelijke moge

lijksvoorvlaarde is en kan zijn, en bijgevolg, voor wie ruimte heeft 

opengelatcm 00 aan het zijnde - vooral 2.8.n het zijnde bij ui tstek, de 

mens - €len essentiele rol toe to bec1elen. AIle F1rgumenten - VAn bij

voorbeeld stichtende of zec1elijke of poli tieke c18rd - moetEn mar di t 

ene terug. Maar voor dit c1G~lken kunnen zulke argumenten toch zeer 

nuttig zijn. Ons denken neemt dp,arenboven - en kan di t - de voorweten

schnppelijke en voorfilosofische dimcmsies ernstig op. De filosofie 

steunt Grop en moet er steeds vreer nC'lnr terug. Welnu, het is c1aaren· · 

boven zo, datin het gewone leven geen enkel mens in zijn hoofd zal 

h''llen te loochenen delt het wezcm V8n de mens moer is (18n een spiegel, 

da t hot spreken niGts is dem een echo. In het alledaagse leven is de 

mens vrij, spreekt hij zelf, heeft hij een eigen wezen (vooral een mo

reel wezen), Dc mens zelf IS,niet aIleen het zijn. Wat zich da8rvan 

veTIorijdord is een bouvlsel d2tt zich niet ken waannaken. Hoideggers 

zijnsopva:tting is oen I zware' construe tie . Ze ga8.t zander meer voor

bij aan evidenties WC-lF1ra8.n de filosofie toch zou moeten ontspringen, 

in pla!1ts van ze to loochenen. Heidegger verzuimt het zijnde te ne-

men zoals het zich nocht8.ns voordoet, Hij moet het weg goochelen. En 

dat dom hij ook, l;le zijn reeds paragrRaf n8. parRgrRaf bezig dRt pro

ces weer tc geven, Heidegger loochent de taal, WHlr voor de mens is 

het zonneklaar dat spreken nog iets anders is dan 'nRzeggen'. Hij 

loochent lie vrijheid maar deze is nog iets anders dan beantwoorden, ze 

I 
is ook zingeving, schepping, autonomie, strijd, 

loochent de Dens mnar het menselijk wezen is er 

o voor een onpersoonlijk zijn. 

conflict. Heidegger 

voor zichzelf, niet 

Voor Heidegger is het wezen Veln de mens ons toebedeeld door het 

zijn. Hij zegt : "dass der Mensch nur in seinem ylesen west, in dem 

er Yom Sein angesprochen ist (EH 66)". Het komt aan op de dimensie 

"in der deW Wesen des Menschen, yom Sein selbst her bestimmt, heimisch 

ist (EH 95)". YJe hebben er reeds op gewezen dEt t di t elke VOTIU VC1l1 
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humanisme uitsluit " Wat Heidegger oak beweert : de :nens is dood. 

Voor Heidogger is niet do mons het wezenlijkc : I;dass nicht der 

Mensch dc:\S Wesent.liche ist,; sOTl.dorn dc:)s Sein [lls die Dimension des 

EkstCltischen der Ek-sistdnz (mI 79)". In pl[l['lts VeW S8rtres Ilpreci

sement nous sommes sur un pl~n Oi:l il y a seulument des hommes" moeten 

we zegg(';ll oiJ_ il y Cl principnlement l'Etre (Bn 80)11. Hoidogger 

verklaprt zich tegon het humnnisme (BH 61-64). Hij wil eon hum~misme 

v"n een eigen allooi dett veel c1ieper gni1t (1m 90-91) : een hUJ"Jpnisme 

wC1."rbij het 'Nezon VC:1n de mens c.loor de n[lbijheid tot het zijn word t 

bep[l:,lc1. Wat kan d .? t echterl)(;-cekencm? Het is een hUln8nisme wC'lar· · 

bij het humemc telkcms exclusiof "lOrdt bepa81c.l door de .~icAtll}lB: van 

hot .8.eJ.l};sge.sg))J..c.1c. Heidegger zegt : "\-Jir sind nur d.i.e Heutigen, cUe 

wir sind, insofern uns der grossmfchtige Anspruch der Zuste llung des 

Grundes c1urchmF1chtc;t (SvG 60)11. Ik lees er uit (v!e lrten do verwij

zing nanr het l)rincipe vcm do voldoende grond hier ter zijde) dcd de 

mens echt mens vlOrdt door het ~_e.i2?;sKo_schig.l~, zolfs al is dit een Irr- · 

: .... zeg. De moderne mens vervul t zijn roaping door te beewhroorden a(ln 

de moderni t2i t. Hogen we d[lt onvoorwa8rclelijk doortrekken? Ik zie 

geen andere moge lijkheid. De mens VeW hGt ge-_s_t.e11 vindt d8.n zijn 

bestemming in de technischo tuigen. Heic1.'c)ggor zelf echter schildert 

het modernc tijdperk in zeor duistere kleuren. Vermoedelijk zijn de

ze donkore kleuren Cllleen conker voar wie reeds een nieuv! _Sei_p.s.J"~

.sch.icl£ ontwa8rt? ZOc.L8t er voor de moderncm zelf geen vuil tje 8Cln de 
, 

lucht is door aan hun tijd V8n mechtswellust y VEin wil tot de ",iI, van 

verduistering van het zijn enz ... (zoC'lls Heidegg2r d8t zelf schil

dert) to beantwoordcn. Bier stellen zich geen morele; problemen, Men 

is groot door groots te beemtvTOorden El8n zijn tijd. Ook Ell blij-kt hl;:;t 

om een clw:oling te g8an (en l1et gEl8t altijd om een chmling), de schuld 

I dElClrvoor vi'llt niet op de mens, hij vEllt nergens op, want er is geen 

schuld (1). Het zijn zelf is de inst8ntie clie oordeclt. Het is niet 

(1) Heideggers vGrhouding tot hGt n8zisme moet, nnJns inziens, 
"lOrc1on beoordeeld vAnui. t zijn gehele denlcen. ]VleestCll houd t men zich 
bezig met het olJsporen V8n Clllerlei [eiten en gebeurtenissen die Hei
degger in een kw8.[1d d8g1icht moeten plan.tsen. En v8C'Ik gobeurt dat op 
onrec1elijke wijze. Men leze, om overtuigc.l te worden V8n de partijdige 
beschuldigingen waar Heidegger R8n heeft bloot gest88n : I..,:-M •. _:L81Eli~. 
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.~_~s ... ecri tS . ..'2.9..l.i.t.iq.u.~.s .. d.<?_.I~c.~:( .eB{{8.r , J3~.C!:'l. Allem_<:lnn, J'lJ<'lrt2:.11~.H.2;icl~g:ge]: 
~d. _ .~i~ PO.l l til< (in .Il~.i.d_E':tig:~r, .P_e.:r::GJJ.e.kt_i.-ye.~ .~~_ .De1l;~nJLJ3~.:i~e s \verl ~,
uitgegeven door Ott,to Poggoler en ,:D~ •• .Ii'~_4.i.e_~·, _~~_o.is .f~tta_q':t_e.s_ .<?o.n~_~.~, _H~i

.~_ef..,p;8~, in .Q.:r:i.tig!-l:~, nrs. 234, 2/~2, 251. l''ien ontwortel teen danken niet 
door de filosoof .in kwestie verd:-tcht to maken. JlTCltuurlijk k[ln er een 
vE:rb;:md bestRcm tussen een bep[l"ld soort denken en de concrete hcmdels-
wijze Vem de denker. ~lIa~H om dnt verband te ontdekken mOGt mon eerst 
op zijn denken ing~"an, en dRrlrin de gevolgcm voor een mog,Jlijk gedr2g 
aanW:LJzen. Er is, volgons mij eon vorbcmc1 tussen Il.idegger en zijn 
nazi-·gezinclhoid 0 Er is namelijk eon toiClli tclirG kant 69n Heideggurs 
c1enkcmo We hop en c18t voleloenele duidelijk te hebben gem8akt 0 ~·1aar men 
toont dat niet aem door enkeln (overigcns VCl"k betwistbnrc) fGi ten bij
een to znmelen. Na eon en arieler gezegd te hebben over de geschriften 
in verbRnd met IIoideggers nClzi-verleelcn (Van en Over Heidegger. Kro
niek van de IIeielegger-literatuur 1955-1965)gaat S. IJsseling verdeI' ; 
I1D8nrentegen valt hct op U8t de schrijvers, die werkelijk iets vC!n de 
grootheid vnn zijn denken hebben ontdGkt en die zich de vragc;n door 
hem gestclcl, enigeTIll8te:: eigen guma::1kt hebben~ over zijn politieke hou
ding zwijgen, zich er niet druk over Jn8ken of minstens geen onmic1dellijk 
vcrb~md zien (594) ". Zo ver zou ik clem toch weer niet ga~m : het eer
stG Wed te doen val t, is He.i.deggers clenken ernstig nemen, dnt is c1uide
lijk, I"I118r een kri t.ische houding tegenover eli t c1cmken krlll terugslaan 
op Heideggers levensvrnndel omdat de kri tiek een cluidelijk vorband ziet. 
rVJ:2Clr in geen geval moet men er z.ich ill to goedkoop probt:.lren van 8f te 
m.'1ken. 

vIe willen nog even ing88n op zulko 'goeelkope' stollingnameno ~'L~n 

brengt Heidegger grang .in relatie tot de ].3].ut.._~~d __ J:3.()_c:t~.:t:l.::-.c~.:tl_t:u_s. ~lIen 
ziet in Heicleg[Ser een boerse kerel verlmocht C18n zijn geliefde ZW[lrto 
Woucl, Men legt een verbcllld tU8sen zijn bewonclering voor zijn vertrouwde 
Heim8t met hagr beboste bergen en c1alen en zijn tijc1elijk nRzi-lidmaRt
schap. Er is natuurlijk een zekere 'l,mdelijkheid I bij Heidegger. 
Palmier spreekt vC'n oen sensibilite rustique, un RttacheI!lent a son pnys 
n,-:tal (14,15,17,18,20,27,108). Heic1egger is steeds de ietwGt schuwe, 
eenzame mons gel)leven~ bong von de groto stnd. Hij heeft de bossen, de 
rust, de stil to V:1n zijn Z"mrte \:louc1 nodig om te kunnen c1enken, Zo 
woes hij in 193~ een lxmoeming to ::3erlijn 8f, Hij verkln8rde zijn ge
dr[\g in een kort opstel: WC1.rum bleiben wir in derProvinz (Zie Kockel-, 
mans 13). De teksb is te vincCe-n: ":cn-:g~~-:S_<?j1.n:(}:e):e.iiir'~· -· :~~~hl_e_s...E!. zu:J-I.~~
.9-"~BJi_~.E,. __ DoJ'2~~_~}lt~2:U. _.f?~.~Eg.rr!...1>~_b_~.n~ _und . . ])~~~~<:.I?:' Bern 1962. Heic1egger 
zieb in de n8tuur meer d2n een enorm energiereservoir. Z0;:11s de kun
stenaRr speurt hij in de bossen, de \Veiden, de akkeI's, de n8.bijheid 
vnn een goheim . Dat is misschien de reden WRarom hij zo vartk venJijst 
nnar Holderlin die hem geleerd heeft zijn Zw[\bische l<lndsch8p te belcij
ken. Hebel, een anc1ere streekgenoot, geniet om dezelfde reelen zijn 
voorkeur. 11100t men daRI' zo g[1U\V J31ut und Boden in zoelmn? Heidegger 
kornt ui teen milieu V2n eenvoudige--Ti'e'cie-n';"' boeren, houtakkers en mn
bachtslui, D8t verklr18rt voor een cleel eGn opstelletje z081s t De.!.: 
F()1-9-'!!'~', de ti tel vrtn een bebngrijk 1,verk zO::lls I.Hol~!!_~B:§.'; de dood
lopende paaeljes in het bos < ]\Ifa8r hi2r is tegelijkortijd nog meer arm 
de h8nd. De Holzweg wijst op hot weg-knrakter V[-1n Heic1eggers denken. 
J3ij Heidegger is 811es 'weg', .J3.G.!-y_e~n.B:' Er zijn vele wogen om tot 
het Zijn to komen, het Zijn zelf is 'wog'. Heic1egger ontlaent vele 
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do to kort gedcme mens? of de morc~el verontw<l.8rdigde, die recht pleegt 

Er is nergens een standpla.1ts buiten het zijn. Ethiek ontspringt 88n 

het zijn, ni<::t omgokeercL Hoe zou mon schuld kunnen toekennen? Hoe 

zou men vercmtwoorCtlijk kunnen zijn? Het wezcn vnn de techniek, zoals 

v;-m elk .§.~'p..5l.B'~3_<?P.~c_k, vr8ngt niet nanr de mens, om ann te komen. ])e 

mens kcm 811eon in die-nst ge\8n staan (Wh]) 142, .:Qi_~_ )0..hr_~ 38). Palmier 

zogt (257) ... "1'ess8nc8 cle 18 technique ech8ppe totalement [lUX de

termina tions de l' homrne Ii. Ri.j zegt ook d8 t Heidegger nooi t de tech

niek heeft veroordeeld. ])8t is zoo Hoe zou Heidegger dnt ook kunnen ? 

Hoe zou men de mens ver8ntwoordelijk kunnen stollen? Hij knn alloen 

nog 'zo goed mogelijk' (hoeft die uitc1rukking nog zin ?) i.1E1n de tech·

nick becmtwoorden. "vh'!nn und wie komrnen Dinge 81s Dinge? Sie kommen 

nicht dur9.Q die 112chenschaft dGS IV[onschen. Sie kommon aber elUch nicht 

ohne die W8chsmnkeit dor Storblichen (VA 180) (Vgl. VA 46 ~ 57 ~ de we

tenschap is geen menselijk _G.e.m}i~ht.e ; WhD 142, d~ techniek is er om to 

dienen, nicht om to .me2-.s.1o.rp). ])e dingGn, d, L de reali tei t komen 

niot door de mens. Ook do mens komt niet door de mens. Alleen het 

zijn komt, het zijn zelf komt. 

woorden R8n de; landbouw, 8an de houth8kkers on .1Dbnchtslieden. Hij 
zegt d.1t do mens do herder is vnn hot zijn. J.T88r moot dRt r08ctionElir 
worden vork18<""1rcl? 'if(j-sp'reokt over het werk V8n de schrijnwc:rker -
mot eon zekere fJewonder.ing en liefclo. Hij schijnt t~ zegg<:,;ll : he18ns, 
zulks is door het moderne leven nu vorniutigd. Mnnr bijnn steeds Im~t 
Heidegger bij zulke nmbachtGlijke voorboelclen duidelijk zijn bodoeling 
horen : een gewezon l(;venswijze en zijnservnring aan het woord Intcm 
komen. (Bijvo"o;;beo'ld in vJh]) 53 ~ in VA 16.1 ovor het vroeger(; wonen). 
Ui t zulke gev811etjes is, no dunkt ~ Vleinig to 11810n. vie mooten (18 zin 
van zijn denken zelf ondervrngon. En dRAr krijgon do critici, mis
schien zondor d"t z'" hot steeds goed beseffEm, golijk. In onzo intor
protRtie moet [18n ook de kri tiek V[ln Lovinns min IIeideggers Rdres 1)(; . • 

grijpen, als hij zegt ~ Hoidegger hoort tot 'les peuplcs s~dontnirs, 
possessGurs et b8tissours do In terro'. 'En denong:lnt In souver"ine
te des pouvoirs techniquos de l' homr11 0 , Heideggor eX81 te los pouvoirs 
pre-techniques de 11'1 possossion (TI 17). TInt moet Hoidegger hard in 
de oren klinkcm. Is hij toch ni\~t procies do man Vein de ovorg8VG, von 
het luistere:D en stil zi.jn~ van het bG8ntwoorden? J·18nr hut gnnt bij 
L(;vim~s am oen vorstanclige kri tische interproktie V(ln zijn donken. 
WnC1rin hij grotcmdeels mot onZ8 eigen posi tie overeenstemt. 
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Het lantstc: zinnotje : "ook niet zander de wAnkzRc:tJTllleid v <,n de 

mens", moet ons nog bezighouden. Hot 'zander' en het 'door' intrigc -

ren ons. (Voor con begrippelijke fixering erv~m, veI'lllijzen we na"r het 

laatste hoofdstuk). TIe uitsprnak laat vcrmoeden dat WG de mens tach 

een of andere zolfst2ndigc rol mooten toewijzen. TIe waardigheid van 

de mens zou toch nog groter zijn? Hebbc.m we overdreven? W8 laten 

cerst nag enke l", andere tekst~m horen. Dnn zijn we b oter voorbereid 

am t o [mtwoorden. We zull.:m ontc1ekken cl8t cmzo stellingnnme er niet 

door v orzwnkt. En Inngs de andere kant wijzen we op eon grote onopge

loste spanning bij Heidugger. TIc mens is voor Heidcgger noodzakelijk 

voor het zijn. 1/,ro hobben het reeds herhanldelijk getoond 0 Hot is trou

wens in het n l gemocm "mar dElt hot zijn niet .~n_?-2.:r het zijnde k.r.m. Het 

is op zulke 'zander', de I zander' van oon noodzakelijke mogelijkheids

voorw2Clrde, dnt ons zinnetje OV0r do menselijke waakzC' cnMeid slnat. 

(Heideggar keart (~e za ken dus on, voor ons is het zijn noodzake lijke mo

gelijkheidsvoorwaarde 1 voor FL.:idegger h",t zijnde ; we denken in zek8re 

zin tege n Heidegg8r in). Welke wRC)rdighe id verkrijgt de mens? Tach 

aIleen die Vnn e8n fundr:r.1ent, een bodem, een ontv,mgcmde [Hlrde zonde r 

e igen inbreng, een \<r\.:erkc1.[1tsingsvl~lk, een spiegel? Is dJ.t. dan werke

lijk zo waarclig? Het zijn heeft het zijnde nodigo ilUnd dor Grupdge

dc-mke raeinos De nkons ist g8r8cle der, dass das Sein beziehungsweise die 

Offenbc:trkeit des Soins den Menschcn braucht und dass ungekehrt der 

Mensch nur Mensch ist , sofarn or in dor Offenbarkeit des Seins steht 

(Heidegger im Gespri:ich 69)". Het ,.,rezen v,m de nens is voor het zijn z81f 

wezonlijk. 'I. o. das Wesen des Menschen ist fur cUe Wahrhei t des Seins 

Vlesentl.ich y so zWClr, ebss os cleDzufolgc: gerado nicht auf don Menschen, 

l ediglich als solchen, ankoElnt (m-I 94)". M[t8r het betreft hier de w(; zon-

;1 1ijkheiC~ van een bodem , wElarop h2t zijn zich kan neerzetten. "Nur solan

ge TIc:tsein ist, gibt os Soin", hecft Hcidegger gezegd in SZ, hij kornt op 

d8zo zin terug in BH 83. TI[tt is zo, zegt hij, "Das b Gdeutet : nur so

lange die Lichtung des Scins sich ereignet, ub e r oignet sich Sein deLl 

Menschen. DClss aber das :Da, clie Lichtung nls j,lJAhrhei t des Scins selbst, 

sich ereignet, ist die Schickung des Seins selbst". Zie ook ITI 23. TIe 

rol van het DasGin is hem geschonken door het zijn zelf s geschonken als 

oen noodz[lkelijke voOrwEwrdC voor datzelfc1e zijn. N[ltuurlijk dat het 
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zijn niet vcrschijnt zonder medc,.,rorking vFln het zijnde. Nicht ohne Mit· · 

hilf'3 des MenschenwGsens, zegt .D.ie. J.~e.h.Ee. 380 MFl2r Heidegger schrijft 

ook Alles Wirken FIber beruht im Sein und geht Fluf d8S Seiende flUS 

(Ell 53). Het medewerken, het meclewerken v,m de mens, is een ini tiatief 

van het zijn. Het zijn heeft zijn voorwanrden, die het in feitc zichzelf 

bezorgt. 

Hier cloet zioh een spemning voor die dreigt heel Heideggers (~enken 

1
door elkR8.r te schuddun, W8nt Heidegger badoel t met noodzakelijke voor

wanrde blijkbn8r ook clFlt. het de mens min of Deer vrij st:=1[)t het spel vnn 

het zijn r.lee to spelen of niet. Hoidegger roept de E1ens OP1 zo ongeveer 

zonls vnn Mnrx wordt gozegG d~t hij het proletari8at oprocpt hoewol de 

g,mg vnn de geschiedenis bep<1:-:1c1 is, of z081s c1e christen (c1e cnlvinist 

bijvoorbeeld) wordt opgeroopen zich te bekeren hoewe l sedert nllG tijden 

de uitverkiezing is gebeun1. Het vergeten van h0t zijn is oen gebeuren 

van het zijn zelf, nn~r tooh schijnt or nog iets door c18 mens zelf FI~n 

to doen te zijn. Is c.~e noodzakelijke voorwnanle d,:m toch Elisschien nog 

iets anders? K()nsekwont zou bet het ene of het <1ndero moeten zijn 

het zijn volc1ooncl8 ruden, het zijnc1c noodznkelijko nogelijkheidsvoorwnar

de of fundRTIOnt, niet een vermenging vnn de twee zod8t hot zijnde dan 

toch weer trekken van de voldoonde grond bogint te vortonen. Voor oen 

konsekwente Heidegger zou het niet nogen cl<'!t del mens nog iets vrij stnnt. 

Hij is imnlers niets, loutcr eoho, Hoe k8n een ocho nu weerstnnd bioden ? 

K[ill een spiegel zich tegen hot beeld verzetten? Een spiegel, een weer

kclntsingsgrond [loet eon niet oprocpen tot luisteren en beantwoorden. In 

SvG vrangt Heic1egger zich nf : D.i.c Fr<'!ge bleibt, ob wir und ,.,rie wir, die 

SiitZ8 c1ieses Spiels horcnd, (het spel V[ill het zijn nnD1elijk) mi tspiolon 

und uns in df'ls Spiel fugcm (SvG 188). Hebben we dem keuze? Als OJ.'].8 

wezen toch door het zijn wordt bepnnld~ hoe kunnen we dan nan dnt zijn 

ontkOL.1en? Dnt is toch minstens een parC1c1.ox, En 81s we ni0t willmmee

spelen, wat gebeurt er dFln? Heidegger vrElClgt hoe we Rnn de teclmiek 

kunnen ontkomen. "SRgt clies, der Mensch sci dor Technik ohnnKchtig auf 

Gedeih und Verderb nusgeliefert? Es S8gt cbs reine GGgenteil : nicht 

nur dies, sondern wesentlich nehr, weil Anderes ... Noch sind wir uner

fnhren und zu unbed,1Cht, 1m. c1ns 1ilesen des Geschichtlichen [lUS Geschick 
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und Schickung und Sichschicken zu denken (Die Kehre 37-38)". °Deze 

zinnen l~ten weor veronderstellen d8t de ~ens zelf iets kAn doen. lets 

clnt Elee r is dRn klnnkborcl zijn, w8nt hij moot .~.illgE: emtwoorden. Ho t 

hAngt dus Vf1n et'O: mens nf. Hoo zo? Hoe knn dRt? Hnngt het zijn 

dnn tach vnn de [lens ~f in ecm zin lUe nie t tot voon-mC'rde-zijn bo

perkt is? De nens n oet ll<ldenken, [l.::nc~enken, en d2t dus willen doen. 

KC'.n de noodzC1kelijke v oorwnflrde zich dnn er;wnciperen, zich verzelf

stnncligen, in opstemd kor,len enz •.. ? vl"t clem, met h8t stCltuUt vnn het 

zijn? Het schijnt hier zijn ~fdoenclheicl in te boeten. Voor ons is 

cle Z8C1k ll<ltuurlijk v(wl eenvoudiger. \18 nemen Vfln ffieGt [1f ann ACln c1:.lt 

het zijnde 'in opstClnd knn konen', ho t zijnde 'mens' noot zelf zinge

vEm, noot ze lf c1enken en handelen. Het zijn kAn clflt niet in zijn 

pl[wts doen. 1,1cmt het is (slechts) n()odz[1kelijkc Dog.J lijkhoidsvoor

w28rde, geen voldoencle reden. Zonder hot zijnde verzinkt .::lle s in 

het niets. Zonder het zijncle is het zijn zelf een niets, f.188r clem 

niet in de zin w8 e rin Heideggar zegt (~8t he t zijn een niets is. 

Heidegger ge r8nkt hier in een ernstige nntinomie . "Die Miichte, 

die den ]l1enschen Ubornll und sttincUich in irgendeiner Gest81 t ven 

technischen Anl[1gen und Einrichtungen bcnnspruchen, fesseln, fortzie

hen und bec1rKng0n - c~iese :n:';chte sind Uingst tibe r clen Willen und 

Entscheiclungsf2higkei t des 11cmschen hinnusgew8.chsen, weil siB nicht 

von Monschon gOLl<:cht sind (Gel.:tssenhei t 21). Hoe hm de Dens c1nt 

noocUot dan wijzigen? Mfl~r Heidegger gE',nt vorc1er : "So wtiro elenn der 

Mensch dos Atomzeitnlters der unnufhalts8uen Uberoacht cler Technik 

wehrlos und rntlos Elusgeliefert. Er wKre . os, wenn c1er heutige 110nsch 

darauf verzichtete, gegentiber clem l)loss rechnenden Denken (~RS besinn

liche Denken in clas DC'lSsgebc nde Spiel zu bringen (G 23) il • Is het bo

zinnende denken (1) een oplossing? Het doet voel meer Ac3n nls oen 

(1) Voor bes.~o~y!l.i.<::E. zegt Heiclogger ook .Cl.!lFle.:t1.ken.3. of .2.0.~.SJl_~0o~keliJls. 
Doze bemm.ingen stRom tegenaver erkltirencl, vorstellond, einsei tig en 
oe.~p}l!_e~i.B: (WhD 56) die het technis'che en Elo'd'erne -·m-e·t"Rfys·i"s~cb-e- denken 
typeren. 
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duivel tje ui teem clousje 0 Imlors? ofwel hoeft het bezinnoncle denken 

neer dEm een IDoe:'z"kelijke voorwnnrde, een fundctment tot voorworp, em 

dan is niet in te zien hoe Heidegger zijn clenken nag recht krm houcleno 

1)e .022t.o}.ggis_che. )~i.±:f.~£e!l:.z. is dan iets grondig ::mders dan we hebben b >

schreven in 8.1 onze bl"clzijdeno OfwGl is het bezinnende denken een van 

cle ui tingen VCln de voorwnC'rc~igh-heic:' v:-m h,.)t zijnc1e, Gn (bn brengt het 

ons goon stnp vooruito Het is de nntinonie wanr oncler andere: 1)e W"ol

hens on IJsseling op wezen (zie 14 eo en fo )0 

Het zal ons genakkelijk v[111on dezelfdo structuur, cloio dezo1fdo 

ver1egenheid 28.n te wijzen in lLicleggers vrijheic1sopv,dtingo Vl)Or 

Heic10gger is de vrijheic1 de vrijheiJ VC1n hot zijno 1)e nensGlijke 

vrijheid ontspringt pC's op hot ogenb1ik de:t de nens zijn wezon [lfstemt 

op het vrije V[1n het zijn zelf, Vrijzijn is luistoren, R2ndacht schen

ken, en dus gelaten zijn, 1)e eigen wil opgeven (VA 72, do wil Boet 

gebroken worden) 0 In de eersto workon speel t de wil nog een belnng-· 

rijke rol (1) 0 Ma8.r Heic12gge~ heoft hem g:lRncleweg geeliBineerc~ 0 Er 

(1) In SZ steekt de wil in de 'Entschlossenhoit', in Vom Illosen 
dl.!s Grundes is de vrijheicl (de tr2ns'c"endent{efnog "do~)rtrokken van 
beslissingscoBponenton, in Einftihrung in die Met8physik on in Vom Ur
sprung des Kunstwerks noet er gestreden worden, het zijn verl8.ngt vC'\n 
de nens eEm kemp 0 In Nietzsche I wordt er nog gesproken v.:;n oon '",ils
r:mtig' J8-zeggon tot het zijno M,,['r gAcmdeweg worc:'t de strijd, het 
waC1gstuk, overgeclrngen op het zijn zelf, Het denkGn worclt neer en 
Deor gelnt.::nheic1 (zo[11s een lAter werkjo heot : Gel~se~gJ-.:tJ 0 1)e wil 
moot worden vernietigd. Het denken wordt luisteren en hot cloen een 
werkzam;1heic1 vcm het zijn zelf 0 Men ziet dat Heideggor slechts gClC1nc1e 
wog de konsekwenties v::m zijn leer heeft gctrokkeno NClClSt de Ke.h_l:'..E:. 
zijn er dus allerlei kleinere wijzigingen in zijn denken VClst te stel
leno Het gebouw staC1t er niot in eens 0 Vim zijn bewonc1ering voor de 
scheppendo kr[lchtige nens VC1n Nietzsche (nag voorpl in de eerste 
Niotzsche-teksten WAClr te nooon, bv o N I 254, vgL Pogge1er 118), voor 

t 
het J?~]._iJ:l.?e:q" g<1ilt hot nAC'r het icleA[ll VAn de d8denloze, zelfs tot 
het zich verwant voelen met de oostorso mens (Vb in US, herhC\[lldelijk)0 

{) 
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is bij Heideggor geen ruiflte voor de echto wil, De nens moet golRten 

zijn, 

Een belcmgrijko lc1tere tekst ZGgt over de vrijheid het volgencle 

(VA 32). l'Dns \veSGn clc;r Freiheit ist ur.sy.Jji.J:"l;g}Ac_h.. nicht den Willen 

oder ear nur c~ic Kc1Uscl1i tRt des fJ,enschlichen \~ollens zueoordnet. Die 

Freiheit VE: rw8 1 tet d;:w :"reie in Sinne des Gelichteten, c1.h. des Ent

borgcnon, DRS Geschehnis des Entbergens~ c~.h, der \ATRhrh(.;it ist eS I 

zu den die }I'reihei t in c1er ni=ichsten und innigsten Vervmndsch8ft 

steht. Alles Entbergen gehurt in ein Bergen uncL Verbergen. Verbor

gon Rber ist und inner zich verbergend dRS Befreiende? dC's Geheir:mis, 

Alles Entbergen kOJ:1nt ciUS c~eD }"reien, geht ins Froie unc1 bringt ins 

Freie, Die 1'Ire ihei t (les Preien besteht weder in der Ungebundenbei t 

der vJillklir, noeh in cler Bindung llureh blosse Gesetze, Die T'reihei t 

ist clas lichtencl Verbergenc;.e, in dessen Lichtung jener Schleier weht, 

der das Wesencle Rller V!8hrhei t verhLUl t und den Schleier Rls den ver

hlillenden ersol18inen 12sst. Die Freiheit is der BGreich (los Geschi·· 

ckes, dE'S jevreils eine Entbergung <'Ul ihren Weg bringt" (1:). 1.~o her

kennen alle ingredienten. Het zijn flaRkt de vrijheicl nogelijk, Deze 

(1) Bretschneider (138) geeft e.e volgenc1e cormentanr op deze 
tekst. vie p8rafr8seren. De vrijheid is c1atgcme wat in het vrije vor·-
B[bg to wonen, Het vrije is het openo, het is de ~.ig.h.t.uEB: van het 
open zijnc1e? c.1at Ran het zijnde het lioht van zijn a8llV18zigheicl 
sohenkt. In cle sohijn van het lioht ontoergt zich het zijnde? het 
ontborgene, Het ontbergen eohter is het gebeuron c~at het zijnde aan 
het licht brengt, zodnt het nls zodi'nig k,m wore.en ervaren, Het 
ontbergen is het gebeuren V8n de w[l8rheid, De vrijhei<l hoort hier 
thuis. Hot gebeuren V8n de ontboreing is echter niet nlleen het 0-

penbaarnaken 9 naar ook het bergende hoeden V[ln het zijnc~e in zijn 
zijn. Dat geschiedt niet nanst het lichten, maar 81s Gen trek erv2n, 
Het zijnde wonlt geborgen en ontborgen op hetzelfde ogenblik, Zo 
ervRart de flens een gehein togelijk net het ontbergen V[-ln het zijn
cle. Hij noet op het gehein loren letten, Dat is geen ra8dsel d8t 
eens zou kunnen,irorden opgelost 9 DatH het is een blijvend zichver
bergen dat veeleer nls de bron VEln het ontbergen moet worden <lange-
zien. 
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is z081s de nens on elk zijnde weerkrratsing, Het zijn is geen wille

keur, naar het bl:i.jft bij zeggen : we zien niet in wcwrom niet, Alles 

wijst in die richting. We herinnerGn aan RombRchs bedenkingen (zie 

14 g), Vrijhoicl is hier inderdnac1 het opgeven VelD de [lUtonomie, dus 

gedncht vanuit hot nIles fundercnc1e zijn, De: vrijheid st['at in geeii 

enkele relatie tot hot zijnc1o, tot het 2ndero zijnde, ce 2nc1ere nens 

in het bijzonder, 

\ve wezen 01) de latere Heio.egger, N[,8r cle lijn is continu in zijn 

werk, De vrijhoic1 in .~C}J.l_yes.e.n, _ChE:.r __ IiRl'.!:h_e_i.t wordt op dezelfcle r:wnier 

gec.1c1.Cht (zie 17, begin), D2[lr vTonlt de continue overg,mg gemn8kt 

tussen het vrijheic1sbegrip vEIn Y2FLWese_n~~ G~~q.es. en de tweede 

Heic1egger. M08r ook de vrijheic1 in SZ en andere vroege worken is 

gronc1eloos, eon functie V8n het ontwerpende D~~~jE' AIleen neomt de 

]!nj;_s.c_h_e_\~.1:l!l.B: nog een grotere ruiT:lte in, de wil komt nog ann bod, 

r![[1rrr de vrRRg is welke beslissingen en welke wil? Het betreft 

hier niets dat een relrrtie tot het zijnde veronderstelt, :Oe wil r.J.oet 

het zijn ontwerpen, We zitten in dezelfde c1imensie, nDenn die Ent

scheic1ungen, die fallen oder nicht fRl1en, spielen eich;nicht bei der 

Strnssenbnhn unc1 bein Motorr0c.l [\~), sondarn cmderswo - nKmlich im Be

reich der geschichtlichen Freiheit, d.h, c~ort, wo ein geschichtliches 

DRsein sich zu seinen Grunde entscheidet und wie es sich d8ZU ent--

scheidet, welche Stufe der Freiheit des Wissens es sich wiihlt und was 

es als Freiheit setzt (Them 31)", (Voor meer zie Duintjer 286), 

M8ar er is geen criterium. De lJeslissing zelf stel teen mogelijke 

Daat op. In de grond van de ZRRk beslist het zijn, 

Vroege of 10te Heidegger, het komt steeds neer op ~ ":08S Goheiss 

(van hot zijn) bringt unser Wesen ins Freie und dies so entschieden, 

dass Jenes, was uns in das Denken ruft (het zijn), Rllererst Freiheit 

des Freion gibt? damit menschlicb Freies c~arin wohnen kRnn. Die 

Freiheit ist darum niemals etwas nur Menschliches, so wenig wie etwas 

nur Gottliches ; noch weniger ist sie dRS blosse Widerspiel einer 

Nachbarsch8ft beider", 'Heidegger had reecls gezegd ~ het IfGeheiss ist 

[mch kein Zwang (vJh:O 153 9 zie ook BH 92)". De vrijheicl is noeilijk 
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r181U Heil1egger denkt zc eenzijdig als een func-te denken, akkoorcl. 

, tie Vein het zijn. Dat is onbevredigend. En als het zijn geen dwang 

lis, dan is moeilijk in te zien waar Heideggers denken nog staat. 

Herhaaldelijk sneden we reeds de ethisehe problematiek ann. De 

ethiek is goed in stant het onbovrecligende van Heideggers zijnsbe

donken a8n het licht te brengen. Hot is iDmers voor81 vcmui t de 

ethische dimensie dat het zijndc, de mens, zich in zijn zelfstandig·

heid, in zijn niet ondereaan in het zijn, opdringt. In het volgende 

beperken we ons tot enkele verduiclelijkingen, De naam Levinns zal 

niet meer verschijnen, hoe\vol de c1enker zowat over8l mmwezig is. 

Het is toch vooral Lcvin8s die vnnui t de ethiek ,-~e ontologie onC!.er 

kritiek heeft gebrncht. En me dunkt net succes. Of Levinns de pro

blem8tiek van ce noodzakelijko mogclijkheidsvoorwaarclen ziet, is een 

andere vr8ag. 

Men lenn n~mwelijks beweren cl..at Heidegger de ethischc problemen 

centr8al stolt. IIeidegger heeft nooit een ethiek geschreven. Hij 

vindt dR.t waarschijnlijk ook niet nodig. De plaats waRr hij nog het 

uitdrukkelijkst ovor de medencns spreekt is te vinden in §~i~~£ 

Zei t, mRar ook ualu stRat l1c pRSSEtge niet contraal. In zijn lEtter 

werk verdwijnt niet 8lleen de andere mens, ook de concrete eigenheid 

maakt pla8ts voor het Das~~.~ als E~~.?_~.~.llz., als Hi-.£t deE_1?..~i!.l~' 

" 

Bij Heidegger is Je ethiek ondergesehikt aan het zijnsbedenken. 

dann ist dasjenige Denken, d8s cUe Wahrhei t des Seins 8ls d8S 

anHingliche Element des Menschen als aines eksistierenden denkt, in 

sieh schon die ursprlingliehe Ethik (EH 109)". Mora8l vermag niets 

zonder de verhouding tot het zijn. "Moral vermag als blosse Lehre 

und Forderung nichts, wenn nicht der Nensch zuvor in ein anderes 

Grunc.1verhEoU tnis zum Sein gelangt, wenn der Mensch nicht von sich aus ~ 
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sowei t es Rn ihm liee-en dRrf ('118 onc1orbreken even - hill het mm de 

mens liggen, hoe moeten we c1at denken, v18 stoten hier weer op de ho

ger besproken Rntinomie), sich c1ahin emfmacht, sein Wesen uberhaupt 

erst einmal Gffen zu hell ten in die wesenh8ften J3ezuge zum Sein ('.fuc1 

34)". Heidegger zoekt ook niet naar een ethische erv8ring wanneer 

hij nniH mogelijkheclen ui tkijlct om het Sie.-:.s.t_ell te boven te komen. 

"Weil das Wesen der Technik nichts Technisches ist, clarum muss c~ie 

wesentliche Besinnung Ruf die Technik und nie entscheidenc1e Ausein·· 

anc1ersetzung mit ihr in einem Bereich geschehen, der einerseits nit 

dem vlesen der Technik verwanu. t unc~ anderersei ts von ihm doch grunc1-

verschieden ist (VA 43)". DRt is ~le kunst, niet de ethiek. De 

'willekeur' VRn het zijn speelt uuidelijk in de kunst. Is het omGat 

de ethiek niet zo ivillelceurig kan zijn, dat Heiuegger eraem voorbij 

moet zien ? 

Het gaat hier niet OD cle ethische bekomr.lernissen VRn de concrete 

mens Heiclegger. Het gW'lt over het probleem of er in Heicleggers clen· .. 

ken ruimte voorzien is voor de ethiek. Is een ethiek r.1cgeli,ik, en 

tot op welke hoogte ? Wordt de ethiek gefundeerc~ in clatgene wat ver· ·' 

client fundament V8n cle ethiek te zijn ? V:)or ons is de l~ens het fun-

clament vem c1e ethiek, Voor Heidegger is uat het zijn. Dat Heidegger 

morele overwegingen laat meesprelcen, ziet men cveral. 1tJe clenken bij

voorbeeld aan zijn schilclering Veln het .~e:~t~l~. Hij keurt de wil tot 

lTIRcht Rf, de oorlog, het Elisbruiken VRn de mens 81s Rohst,.CJfJ enz ... 

Lees bijvoorbeeld w'hD 31, of .tJE..eplJ.~:qcl~lI ,d.8.rIVJ:.eJ;lI.Pp:,,' s_i}S (VA). Over 

de smart schrijft Heidecger ontroerende dingen. Ook Heic1egger be

treurt c1Rt in het _Ge-stell de medemens tot BestRnc~ gedegr8deerc~ wordt 

(Kanthack 85). Melnr wat kim c1nt lJetekenen voor een echte ethiek ? 

Soramige wetensch8psmethodologen verwachten voer een ethiek veel Veln 

de e.i.genschappen vcm cle wetensch8ppelijke nethode clie het menselijk 

gedrac in een bepaalde ethische richting duwt. Inderc1Rad de zo no

dige onpartijc1igheid, neutraliteit, eerlijkhcid, bereidheicl OD te 

herzien 9 OEl to controle:':.'8n en te la-Gen controleren zijn in het weten

schappelijk onc1erzoek wfl.Rrclevolle ethische categorieen. Maar zijn ze 

voldoenc1e om een ethiek te funderen? Het zou trouwens kunnen dat 
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nog andere categorioen, zo bijvoorbeelc1 de neiging l~e mens [lIs oen 

object te beschouwen, veel cUeper inwerken clC'm de !:leer voor de hnnd 

liggende ethischo etiketten. Een ethiek kan zowat over8.1 aankna

pingspunten vinden. DaR rom is ze nog niet 'gered'. 

Oak bij Heiclegger zijn zulke acmknopingspunten te vinden. Het is 

zeker ethisch tot luisteren bereid te zijn (to luisteren n8.ar de stem 

van het zijn), 81 thans is het ethischer d8.n het tegem~eel : L18.chtswel

lust en lilC'tchtsnisbruik. Een zekere openheid vereist ook de ethische 

erv£'ring. \ve kunnen ems echter afvrElgen of de openheid voor het zijn 

precies weI de openheid is die de andere mens V[ln ons ver18ngt ? 

Mm,r opnieuw : openheid is ethischer dem 8.fgeslotenheid. Het nieuwe 

willen mmvaarden is ethischor:'C:1n zich Elfslui ten. In een oppervlC'tk

kige zin is Heideggers denken zeker niet een denken V8n het bezit en 

von de !:lacht, zOCils Levinc1S zegt. Mc\Elr nisschien in een veel c~iepere 

betekenis : als de openheid VEln het zijn per slot vnn rekening niets 

Elnc1ers blijkt te zijn dan openheid voar het zelf, voor het zelfbegrip 

en het zijnsbegrijpen, WRt dan? Voor IIeidegger worc~ t de concrete 

mens het liefst getypeerc~ als c~e sterfelijke. Ook hier is een norele 

houding L1ogelijk. DO'Jrdat men weet dat men moet sterven, is men ge

neig(: de 8mlere nens te vrijwaren, zelfs lief te hebbcm (l~antha.9E. 38). 

Dat is zeer w8.8rc.levol. Kan men hierop de ethiek laten l)erusten ? 

Maar in fei te is c~e mens bij Heidegger een sterfelijke orldat het ge

hein van het zijn in de c1ooclserv8ring als het ware transparant worclt. 

Dat doet dan nlweer de ethische bekoI~Jernis verbleken. IJsseling be

klemtoont het element vCln het clanken (zie \llhD clc:wrvoor). Dat kan 

ethisch relevcmt zijn. Moar noet Hen niet eerst weten wie of WClt men 

dRnkt? Bij Heidegger is het het zijn. Is dat ethisch ? IJsseling 

verwijst uiteindolijk oak nClRr LevinCls in zijn twijfels a8nganncle het 

onpersoanlijke geven V2n het zijn. Is het geven niet altijd inter

subjectief, wil het betekenis hebben? Tach vraClgt hij : of het bui

ten beschouwing blijven VCln de ethische aspecten wezenlijk en noodzi'\'~ 

kelijk is binnen het 'ontologisch' perspectief vcm Heidegger (?~ ,IJs,

l2..e.1ing, ,He:.i.L~.e.['{eF.1_ )~e_n..k~p:. _e.~J2.("1...n.~~Lg.~Y.!"!l .. ~E __ ~_ij.n 9 95), KEm dRar 

twijfel uver bestaE1n? Hij geeft 1 verder, cwn Levims toe c1at bij 
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Reic.egger het zijn m[icH rnager is. I-Iet zijn is cen geven. Er is ech~ 

ter ook de ethische eis of het ethische appel. Ook de ethische eis 

_is, zegt IJsseling. De eis en het appel zijn gegeven zij het cl,::m op 

een Gorspronkclijke wijze. Dewr zou I-Ieidegger niet nC'f!.'en [([In voorbij

gaan (IJsseline 127). MacH wRt is het gegevcn-zijn? Het is c18tgene 

wat reeds bij VOOrb8.Rt impliciet a8.nweziB' is bij ons (bij 11ij). Ret 

zijn is correlRPt V2n cen wetcn, beter : V8n een reeds-weten. Ma8r 

als de ethische eis nu e.Rteene W[lS Wat e.e zelfgenoegzaanmeid van het 

reeds-Hcten c10orbreekt? V8Jr Heidegger is het zijn zelfgenoegznnn. 

Ret behoeft het <mdere niet. l'1[Ulr vaar ons is het zijn naodzakelijke 

rnogelijkheic1svoorwaarde. Het staat open, gericht op het andere. Het 

moet het andere LloGelijk Llsken. MR2r het verv<'ngt dat andere niet of 

rnaakt het niet overbudig. 

Het ethos van Levinas is derhalve een Ander dan dat van Heidegger 

(81s we nnnvat=lruen c18.t Heidegger een ethos heeft). V')lgens mij een 

radika8.1 8nder ethos. Levinas hRngt de werkelijkheid op 8Rn het hoog

ste zijnde, de andere Llens. HeidGGger naakt de gehele werkelijKheid 

vast 82n het zijn. Levinas heeft een goee oog voar de eigenheid van 

het zijncl..e. Hcidegger lard; het zijnde (de cmdere mens, de concrete 

eigenheid) verdwijnen. Daarom begrijp ik Duintjer niet als hij zegt 

U[lt in Heidegger een ethos besloten 1igt dat bij m'ldere ui twerking 

sterke RffinHei t tot clat Vetn Levinns zou blijken te vertonen (Duin

tjer 394). 

Het is de floei te trouwens 0111 Duintjers typering van Heideggers 

ethos te citeren. "De kern ervan zou in 4 stellingen kunnen worden 

weergegeven ~ 1. Het eigenlijk ethos heeft betrekking op de wijze 

waarop de mens thuis geraFlld in het gehee1 van een woonwereld. 2, 

Deze betrokkenheid-op-wereld is voor ieder jewe~ig, uniek en onver

vangbaar. Er zijn geen algernene of eeuwige rna~tstaven buiten dit 

unieke tijdsgebeuren Ofl. 3. Manr juist in deze .i.e!~e}-.l:h8:(3. en bij zon

dere betrokkenheid komt elk met elk overeen". 'Hier verwijst Duintjer 

naar een tekst van v66r SZ en weI naRr een passAge waarbij blijkt 

dAt in de dood aIle mensen SEmon zijn en ge1ijkgemaakt worden. "4. 
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Aangezien elke concrete ontslotenheid voor wereld een eindig karnk

ter heeft, d. w. z. in ontvnngst genOL'len TIJe t worden vanui t het tijc1s

gebeureu wa8rover we niet beschikken en dnt zich in geen enkele toe

schikking uitput - da.Clrom kCln juist de toeeigening VClU deze oneinc1i

ge ontslotenheid de "reG vrij maken voor de onvoorvmnrc"'.elijke erken

ning v["\n de amler in diens onvervan(S'bnre wA[lrdigheid. Zol['nc we ui t

slui tend l5'ericht blijven op het zijnde en ons blind sb,ren op wcyt wij 

hebben~ leiden de verschillen met Clnderen er toe, on ons tegenover 

elhwY' op te blClzen en af te zetten, zoc18t we slechts TIet eIk'lar kun-

nen omgmm in termen van overheersing of, onderwerping... HCl8r in

dien we de 8rmd8cht wenden tot het zijnsgebeuren zelf en bedenken hoe 

wij elk danrbij zijn betrokken, Jan kont er ruiEite 00 '(~Cls "veilige 

Wesen des Ancleren' dRndwerkelijk in <lcht te nemen (Duintjer 395),/. 

Duintjer doet hier een lofwAcllxli(S'e paging on Heidegger tot een 'etisch 

genie' te promoveren. Evem-rel, hoeveel Hi}~~:hy!'~nterpretie:r:up1i bev8t 

zijn tekst? Bij Heidegger is nergens sprnke van de absolute eis VCln 

de andere. Is niet de rmdere de DRa tstClf (cUe URn oak eem-Jig en in 

een zekere zin 81geoeeu is); in p18nts V<1n het zijn? vIe verwijzen 

naar onze uiteenzetting over de wijze WR2rcp het zijnde verborgen of 

onbeschikbaar is. Het zijncle is dat bij Heidegger slechts oEidat het 

zijn partieel is. Natuurlijk str8al t vEmui t het zijn dezelfde epo-

chaliteit (verborgenheic1, onbeschikbaarheid, en dus tegelijk unici

tei t en onverv[lngbaarheic1 vl'm wat gebeurt) op het zijnde ui t. Maar 

wat geeft ons het recht om c1a<lruit te besluiten dRt het zijnde eisen 

(en a fortiori ethische eisen) stelt? 1)e ruimte die vrij komt is 

niet voor de andere, ze is er voor de onbeheersb8C1rheid VCln het zijn. 

Wa8r zijn cle teksten te vinden bij Heidegger, waar hij de problemen 

claadwerkeIijk op de ['ndere mens betrekt? vJ88r spreekt Heidegger van 

de '0nvoorw8Ftrclelijle erkenning VE\l1 de ander' ? Hij zou dat trom/ens 

Rlleen ma8r kunnen indien het zijn zelf onvoorwa£1rdelijk WAS. M8:lr 

het is licht en duister. En da8renboven, zelfs 81s het zijn in die 

zin Ftbsoluut was, drm nog zou het zijnde de ~mvoorvlCl[1rJelijkheid uiet 

zelf drFlgen, maar ze van het zijn geleenc1 hebben. Een onvoorwRRrde 

lijk te erkennen zijnde zou zich buiten het zijn moeten kunnen pla£1t

sen, er8an ontsn8ppen. Nie·cs l~[\8rv[m bij Heidegger. Het l~enken VEm 
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Heidegger zuu toch ethisch geweldd8cig kunnen zijn doo~lAt niets an

ders dem het 'geweld' VAn het zijn heerst. vlant het zijn is een ge

weld voor het zijnde cp het ogenblik dat het het zijnde verhindert 

zichzelf te zijn. Duintjer hecht, verder, groat belrmg a;:m de in

tersubjectiviteit, a~n de c ommunicatiemogelijkheid (Duintjer 389). 

Oak dat is bewonderens\vaArc",-ig , TIaar opnieuw, me clunkt grotendeels 

on-Heideggeriaans. Waar zogt Heidegger dat de waarheid in het ge

sprek t ot stand komt? Wel in het gesprek l~et het zijn (eventueel 

beEiddelc1 door de teksten V8n de wijsge ren), niet in het spreken van 

de Densen TIet elkcl8r. IJIlj:1ers, het zijn is TIonoloog. De c~enker denkt 

alleen. lIoe zou hij ook niet Alleen zijn? Het zijn gebeurt plots, 

als een blikseTI. Ret is voldoende uat eon denker ce flits opvangt. 

In geen gev:ll behoeft hij c18~'rvoor een noeizaam speurwerk in het on·

tische, am te ontdekken en on te legi timeren. Ret clenken is 'genakke-· 

lijk', men behoeft alleen ' genie'. 

Das Sein ist das Stri ttige (EH 112). Vergeten we het niet! Hc"t 

zijn is licht en donker. Gut unel Eose d oor elbliu. Dat is steeds zo . 

Onze nonnen zijn van dezelfde (wrd. Hoe zcu de cmdere d8n onvoorwa8r

delijk am erkenning kunnen smeken? IJsseling zeg t : oak de ethische 

eis is., hij noet bedE1Cht worden op zijn gegeven-zijn. MCl.11r (U t geven 

V8n het zijn is op dezelfde mEmier clo~I'(~rongen V8n licht en duister. 

Wa8r komt IJsseling c1;:m ui t? De andere kan mij niet onvoorwEHlrc1elijk 

opeisen in het perspectief van het zijn. 
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DEIillE DEEL 

BESLUITEN 

Om het geheel nf te ronden kODen we explioiet terug op d8tgene 

wat ons in feite reeds de gehele tijd bezig houdt : de on~~~~~sohe 

.~~ffere~iie. Hei verschil tussen zijn en zijnde, het denken v?n dit 

verschil, v,m de .UQt.e.:r:.~.c.:t!i..e.ct., vnn de Z~E-<:...l_!., is Heideggers oentrrle 

gedaohte. Heidegger wil het ondersoheid zelf denken, in tegenstelling 
sica. tot de metRfy .l dle steeds v<"!n het ondersoheid ui tgn8t maE1r het niet 

bedenkt. "Die Metaphysik stellt zwnr das Seiende in seinen Sein vor 

und denkt so das Sein des Seienden. Aber sie denkt nioht den Unter

schied (BH 65). Ze vraagt ook niet op welke wijze het wezen V;::ln de 

!:lens 'zur Ivahrheit ~~es Seins gehort (BH 65? zie ook US 118)". 

Het zijn staat in verhouding tot het zijncle vom menselijke aarc1 

en V8.n niet-uenselijke m'lrc~. Is hot niet zo dat we het reus80htige 

versohil tussen beide wijzen waarop het zijn zioh tct het zijnde ver

houdt - het zijn-ding en het zijn-R~§~in - over het hoofd hebben ge

zien? Misschien moeten we (:laFlrou eerst (le relEltie zijn-mens ..... oonfron

teren !:let de verhouding zijn-cling? We hebben gezegd : Heidegger ver-· 

geet het zijnde, zowel het menselijke als het niet-Denselijke. DElt 

betekent ook ~ het zijnde is in beide gev[111en opgevat als sleohts 

noodzakelijke voorwaarde V8n het ~ijn. Het is eoho, kl2nkbord, 
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spieeel, tee18Rrde. Het verliest zijn eigenheid. MRAr doet Heideg

ger niet precies enorrne insp,mningen om de belcmgrijke en unieke rol 

velll de P.lens bij het zijnsgebeuren te beklemtonen? Kunnen we al het 

zijnc1e over dezelfde km:1 scheren? \ife c~oen drlt niet. We bevJeren en 

blijven beweren Q8t voor Heidegger in beide gev211en het zijnde niets 

1 
dAn nooc~zakelijke voorwaarcle is. He ontkennen niet C"--Fl t binnen de 

ruimte V8n de noodzr\kelijke voorwa[)rLlen de mens een unieke plRRts be

kleedt. Hij InFlt inners de flmlere zijnc1en te vo ,)rschijn treden. Mcwr 

bij Heidegger is clat werk een 'hrlndeling' ('doorheen' de nooc1z8kelijke 

voorwaflrc"--en) VFln het zijn. Het nndere zijnc1e is n()odz8kelijke voor·· 

waarce van het zijn, door de Dens bemiddeld. GGen enkel zijnde bezit 

voldoende eigenheid. 

Laten we een pa8r teksten lJekijken. Eerst dnic1en we nog even ac:m 

Qat het mensen-wezen en het zijn innig verstrenG'elu liggen. ])nt loa··· 

chenen we niet en moeten we helemFlal niet ontkennen. Het sluit niet 

ui t uat de mens .. ~cwrbij louter klankborc.l blijft. "Wir fragen nach 

der Beziehung zwischen dem ]\Jenschenwesen und dem Sein des Seienden. 

Aber - sobc::ld :Lch denkenc1 snge ~ Sein des Seienden, ist c~8rin schon 

der Bezug zum fllenschenwesen genannt. In jedem der beiden Glieder der 

Beziehung zwischen Menschenwesen und Sein liegt schon die Beziehung 

selber. Ans der S2che gesprochen : es giQt hier weder Glieder der 

Beziehung noch diese Beziehung fur sich (Wh]) 74)". VgL N II 240-

246. Hier is geen plClFlts voor een dialektisch maneuver, zegt Heideg

ger, dat het ene lid VRn de relatie tegen het o:mdere uitspeelt. MAar 

geen enkel woord van de gehele p8ssFlge laat denken d[lt het zijnde 

iets meer is dan een maederschoot,die, z081s men vroeger dacht, ook 

geen enkel eigen inbreng h8d bij het tot stand komen van de persoon. 

Ret zijnde kan niet zijn zonder de mens. Het zijnde besta8t niet 

'an sich', sohrijft Heidegger (Wh]) 132). Het 'niet zonder kunnen' is 

de noodzakelijke voorwaarde. Een noodzakelijke voorw8arde is precies 

datgene zonder hetwelk iets Anders niet kan zijn, zoals het denken 

bijvoorbeeld niet zander hersenen voortkan. 

Het zijn heeft de mens nodig. ])e mens is de Gebraucht. ---..-.- . . -
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Sein ist in dem zwiefRch einigen Sinne notigend : es ist dAS Un-~b

liissige und das ]rCluchonde im Be:z',UB' der Unterkunft, als welche dGS 

'''esen west, dem der f'iensch [lIs der Gebr<'lUchte gehort. D8S zwiefRch 

Notigende ist und heisst die Not. In der Ankun·ft des Ausble.ibens 

seiner Unverborgenheit ist dns Sein selbs-c die Not (n II 391)11. Het 

zijn heeft de mens nodig, het is in nood. Het kan dus niet zonder de 

~ens en gebruikt hem. Heidegger bedoelt een zeer verheven gebruikt 

worden weliswR9r. }1o.ar znkelijk betekent het toch niets anders dGn 

d8t de mens noodz81mlijke voorw[wrde is. In een zekere zin moet de 

mens 'mee willen werken'. Hier echter - we hebben er reeds op ge,ve-

zen - steken voor Heidegger voetangels en klemmen. Als de mens nu 

eens niet zou meewerken! Het ziet er n88r uit d8t dit bij Heidegger 

denkba8r is. Als de mens nu eens zijn eigen weg zou g88n! Wat dan? 

Maar Heidegger k8n toch geen ogenblik deze mogelijl<heid 8U serieux 

nemen? Het zijn zou dan toch ophouden voldoende het zijnde te fun

deren , En alles bij IIeidegger spreekt in een tegengestelde richting. 

WGt is het stntuut van een noodzRkelijke voorw[larde die zich mogelijks 

zou verzetten, in opst(lnd zou komen? Volgens mij is deze noodz8ke·· 

lijke voorw88rde op hetzelfde ogenblik meer en ;:mders. Of,vel: de 

mens is nooit noodz8kelijke voorVlanrde geweest. Reeds C'lltijd geeft 

hij zin. Reeds C'lltijd houdt hij in een zekere zin het universum 

zelf in stGnd. Zonder zijn optreden zou 8l1es (en zeker het zijn zelf) 

in het niets verdwijnen. 

Er is een sp8nning bij Heidegger tussen de mens als klankbord, 

en de mens Clls een werktuig d2t ooit zou kunnen beslissen niet meer 

mee te spelen. Het Zijn is een spel, maRr de vraag is of de mens 

zelf meespeelt, zich in het spel voegt (SvG 188). Dat zegt Heidegger 

zelfo Moeten we het ernstig opnemen? Naar dan is het 8ltijd reeds 

met het zijn gedaan geweest. Dan speelt het zijn Diet met ons, want 

misschien is het omgekeerd ~ ![.iJ. spelen met het zijn. BlijkbaRr k8n 

de mens zich cHm het zijn onttrekken. 'vIe vervolgen onze zoeven geci

teerde Nietzsche·-teksL Hij wijst onze problemRtiek aCln. In de 

metc:liysic8 verbergt zich de nood van het zijn. Hij komt niet te voor·· 

schijn. Das Seiende ist und en;eckt den Anschein, als sei das Sein 
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ohne die Not. TIa0rdoor komt het zijn in het uiterste' van zijn 

nood. TIe mens wordt zo zelfs met de vernietiging van zijn wezen be

dreigd en het zijn zelf is in geva~r. In het uiterste wordt de nood 

van het zijn tot de nood vem de .lioJ~_osi.B:ke.i_t.. TIe wereld geraE\kt dE\n 

verduisterd. Lijden en smart heersen in de modeme tijd. Toch is 

in fei te de nood deze vom het zijn zelf. Aan deze nood beEmtwoorden, 

veronderstelt vooreerst : de ervaring vnn deze nood opdoen. TIe nood

loosheid als de nood ervaren. Het zich onttrekkende zijn erv8ren. 

Toch is het uitblijven van het zijn door het zijn zelf 'veranlasst' 

eN II 394). Als de menE de nood zou kunnen ervaren, zou hij begrij

pen wed se~n13..@'.~~11.A~.l1.tlich is·,. "DClS seinsgeschichtliche vlesen des 

Dlirftigen dieses Weltnlters beruht in der Not der Notlosigkeit. Un

heimlicher denn der Fehl Gottes ist, weil wesender und alter, das 

Seinsgeschick, als welches die Wahrhei t des Seins inmi tten des i'JJ.

dranges von Seiendem und nur Seienden sich verweigert eN II 396)". 
Het derucen dRt het uitblijven van het zijn 'entgegenfrE\gt' is geen 

wetenschap. "Dns TIenken ist nur, wenn es ist, in der Veranlassung aus 

dem Sein selbst und nls dieser Anlass, insofern es sich auf die Un

verborgenheit des Seins einliisst (N II 397)". 111)8S Sein west, indem 

es - die Freiheit des Freien selbst - alles Seiende zu ihm selbst 

befreit und dem TIenken das zu TIenkende bleibt •.. eN II 398)". We 

stellen slechts een vraE\g : verlost het zijn nu zichzelf of is het 

de mens die het zijn uit zijn nood bevrijdt? Op Heidegger zelf toe

gepast : Zijn Heideggers woorden zijn eigen woorden (en dnn is hij 

bezig te pogen het zijn uit zijn nood te helpen) of is Heidegger 

slechts spreekbuis (het zijn spreekt in hem, niet Heidegger verlost) 

en dan zorgt het zijn voor zijn eigen heil en tegelijk voor zijn ei

gen onheiI. 1I1e dunkt d8t in Heideggers perspectief 811een het la8.t

ste konsekwent is. Het zijn is voor Heidegger voldoende fundering. 

'r M8ar dan bezi t Heidegger de wR8rheid, de Rbsolute waarheid, want hij 

I is echo van het zijn. De paradox echter wil dat het niet is in te 

zien waarom zijn tegenstrevers niet ook echo van het zijn zouden zijn. 

Hoe moet men zich immers aan het zijn onttrekken ? 

Het zijn is in nood, het doet beroep op de mens. Ret m'lwoord van 
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WiM (1943) zegt het mooi. "In plcwts vRn met het zijnde op het zijn

de te rekenen, offert het(denken) zich in het Zijn voor de waRrheid 

van het Zijn. Ih t denken beantwoordt arm de RansprRRk van het Zijn~ 

inzover de mens het hem historisch beschikte wezen toevertrouwt mm 

de eenvouc1 v(m de enige noodzank die niet noopt, m.::wr de nood schept 

die n66dt tot offervRardigheid. Die nood is, dRt de wRRrheid van het 

Zijn bewR8rd worde, wat de mens en al het zijnde ook moge toe-val1eno 

Ret offer bestaRt hierin, d2t de mens zich uit de Rfgrond van zijn 

vrijheic1 en dR8rom volstrekt RRn aIle dW<1ng ontheven grootmoedig of

fert, opdat door hem de wR<-1rheic1 van het Zijn voor het zijnde bewaRrd 

blijve (Wi]\151)". Is de mens vrij, kan hij ontkomen Ran de 'dwang' 

van het zijn (elie geen noodzRak is want hij nocpt niet)? Zocl8t het 

zijn er slechts is bij de gratie VAn de mens die z1ch moet willen of

feren? Ret zijn 'weest' niet ohne IVlithilfe des Menschen (BR 83) 0 

Jl18ar \\TAt kan d8t betekenen? Konsekwent v~mui t Reidegger gezien k8n 

het niets anders zijn dan de grootstmogelijke pRssivi te_l. t, gelaten-

heid, offervaarQigheid (kRn men zich voor het zijn opofferen?). Voor 

Heidegger betekent dRt iets zeer waClrdevolso Ret meespelen met het 

spel V8n het zijn is het hoogste d8t de mens te beurt k8n vallen. 

Voor ons is de hoogste waardigheid van de mens dRt hij een zijnc1e 

blijft, dat hij het zijnde zichzelf doet zijn, en 8Idus de realiteit 

Ran het niets ontrukt. 

Kortom : "OffenbRr ist cbs "Jesen des Menschen desh8Ib der (i;legnet 

(het zijn) gelassen, weil diesesvlesen so wesenb8ft der Gegnet gehort, 

dass diese ohne dels Menschenwesen nicht '\-!esen kann, wie sie west (G 

64)". De mens .is voor Reidegger noodzRkelijke voorwaRrde wcmt hij is 

datgene zonder hetwelk het zijn (de Gegnet) niet 1mn wezen. Of is hij 

toch meer? WRnt het mensenV18zen schijnt iets Clan dAt 'wezen' te 

doen (.0. !l_i_~ sie west)? In ieder geval : de mens "ist der in das 

Wesen der WClhrhe.it Gebrauchte (G 66)". 

Het zijnde is noodzakelijke voorwaarde V8n het Zijn. Dat geIclt 

zowel voor het zijnde 'mens' Rls voor de Rndere zijnden. Voor ons 

is het omgekeerd. Ret ~ijn is noodzAkelijke mogelijY~eidsvoorw88rde 
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van het zijnde. Het zijnde is steeds reeds aan het zijn ontrukt, 

evenwel niet zo d[.1t het in het zijn geen gebied VRn noodzakelijkhe

den zou hebben. Er zijn ti-lee gronden. Het zijnde is voldoende grond. 

Het zijn is het fundament zonder hetwelk de zijnden niet kunnen ver

schijnen. Er bestaat dus een verhouding tusson beide~ Deze verhou

ding is niet symmetrisch (ook niet bij Heidegger trouwens), Wat het 

zijnde het zijn 'aancloet' is niet te vergelijken met dRtgene wat het 

zijn het zijnde 'aandoet'. Ook Heidegger poogt de verhouding tussen 

zijn en zijnde te bepalen. Daarbij verzinkt eehter het zijnde als de 

onontbeerlijke pool in het ijle. WeI is er een spcmning 9 zoals we 

hierboven hebb!!l'n c18ngeduid. Heidegger a.arzel t of het zijnde 'mens' 

toch niet zelfstandiger is dan hij doorlopend zegt. Maar geheel ons 

betoog gaa.t ernaar toe te tonen dat er bij Heidegger geen plR8ts is 

voor zulke zelfstandigheid . Ze bedreigt aIleen maar zijn denken, In 

feite zet Heidegger alles op de kaart van het zijn, Het zijnde wordt 

een spiegel, weliswanr onontbeerlijk, onmisbaar 9 maar zonder eigen 

1 subst,mtie'. Dat een 18,,,tste keer ac=m te tonen, nemen we ons nu 

voor. 

"Sagen vlir "Sein", dann heisst dies ~ "Sein des Seienden1!. SRgen 

wir "Seiendes n , dann heisst dies: Seiendes hinsichtlich des Seins. 

Wir sprechen stets aus der Zwiefalt (vlhD 174)". De relatie schijnt 

evemrichtig gebouwd. Zowel het zijnde als het zijn schijnen aan bod 

te komen. Hetzelfde schijnt het gev81 met: "Die Zwiefalt lasst sich 

durch die vlendungen 1 Sein des Seienden 1 und "Seiendes im Sein" wenig

stens andeuten (VA 240)" en met "eine ausgezeichnete Zwiefalt 

Ihr gemass west ein Seiendes im Sein, und Sein west als Sein eines 

Seienden. Diese ZwiefRlt hat keine vergleichbare andere Art neben 

ihr (WhD 134)". 

Het ziet ernaar ui t dat Heic1egger over beide leden vem de re18.tie 

iets wil zeggen. Maar dat is niet zoo Het zijnde bestaat uitsluitenc1 

bij de gratie van het zijn. Heideggers aandacht betreft exclusief 

het zijn. Dat zou een eenzij Uge, maar niet noodzakelijke houcling 

kunnen zijn, Evenwel, we men3n te kunnen aantonen dat ze volledig in 
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het clenkschema V8n Heidegger past. Ze is daa.r onvermijdelijk. 

Heidegger zegt : er is geen zijnde buiten de Zwi~f~t (VA 251). 

Dat kunnen we goed begrijpen. I'1aar onmidclellijk verschuift hij het 

zwa8rtepunt naar het zijn. "D8S~ W8S ist, ist keineswegs das Seien

de. Denn dem Seienden wird d<'ls Ires ist" und d8S liistll nur insofern 

zugesprochen, als das Seienc1e hinsichtlich seines Seins Rngesprochen 

wird. 1m "ist" wird "Sein ll 8usgesprochen ; d8S, ld8S in dem Shm 

"ist", dRSS es d<'l.s Sein des Seienden ausm8cht, ist das Sein (Di_~. 

Kehre 44)". Men ziet d8t Heidegger het zijnde 'bekijkt' v8nuit het 

zijn. Hij zegt dRn ook : "Vielleicht k8llll d8S "ist" in der gemassen 

Weise nur yom Sein gesagt werden, so d8SS 811es Seiende nicht und 

nie eigentlich ist (DH 80)", In zijn 811erla3tste uitspraken, bij

voorbeelc1 teksten uit US, K~ts_'Ih§l.s_e_tibe_:r:_.5:1..8!?Ji.ein (35), _Z~r._~8c0.E? 

S!~.s_.])_e.Il~e}!:f'!_, enz,., denkt Heidegger het "~s gibt ~.ei~", Het liEs" 

d8t hier 'geeft I is het ~r.e.i.~i.~., Heideggers 188tste woord voor 'het 

zijn I. Dan komt er een tegenstelling tot st8nd tussen het ]g_e-:i..8E:i_~ 

en _zi,jn. Ret Ereignis geeft het zijn. Het is d8tgene wat 88nwezig

heid verleent, Voor zover het ~r.~i~is toch nog het zijn zelf kan 

worden genoemd zegt Heidegger d8n : "Sein k8llll nicht sein, Wiirde es 

sein, bliebe es nicht mehr Sein, sondern W8re ein Seiendes (K~nj~ 

Thes_e .. ,. 35)". In fei te betekent d8t niets anders dem d8t het zijn 

zich verbergt, weI op het zijnde overgaat, maar zich in zijn wezen 

achterhoudt, om zich in het zijnde te onthullen. Verder gaAn we het 

uitvoerig over dit 'overgaan' hebben. De tegenstelling met de vorige 

teksten (het zijn is) is niet zo groot, In ieder geval wijst ze op 

hetzelfde : het zijnde worc1t vanuit het zijn (het ~~eignis) benaderd. 

Het zijnde is er 'cloor het zijn'. "Aber das Seiende ist, was 

es ist und wie es ist, aus dem Sein (H 245)". Waar is hier nog moge

lijkheid voor een zelfst8ndig zijnde? Het zijnde wordt uitsluitend 

vanuit het zijn beschouwd. Dat is zo m8ar niet een standpunt VRn 

Heidegger onder vele. Ret is het zijn zelf dat daartoe 88nleiding 

geeft. Het zijnde wordt reflex. He1degger schrijft elders: "Ge

setzt aber, das Seiende sei dank dem Sein und niem81s dRS Sein dRnk 
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dem Seienden ... (N II 338)." ":Die Frage bleibt, sie erhebt sich 

Rllererst, ob dc:w IlHesen" des Seins je ems (1em Seienden kornme, ob 

dRS Wirkliche als C1RS Seienc1e in all seinem Um:t;rieb es vermag, die 

Wirklichkei t, d8s Sein zu bestimmen, oder ob nicht die 1tlirksRmkei t 

aus c1em Sein selbst her alles Wirkliche schon ver,m18sst (N II 373) II', 

:DOlt kcm men alleen zeggen pls men ervRn ui tgRat (ongegrond), dat het 

zijn de gehele werkelijkheicl afc10encle fundeert. :Dan bestmlt het 

zijnc1e niet meer Ells concrete eigenheid, "Alles Wirken aber beruht 

im Sein und geht auf d8S Seiende nus (BH 53)", zegt Heidegger. "WRS 

griechisch tEl onta, 18teinisch ens, franzosisch l'etre~ deutseh 

"c1as Seiende" heisst, h8t sieh jedesmal schon RUS c1er epochelen 

Lichtung von Sein entschieden (SvG 143)", We beklemtonen het woord 

'sich entschieden', Het zijn beslist, Nergens komt nog zijnde ter 

sprake 'dat het moet c~oen' 0 En wa8r blijft dEm het Rppel dat Hei.

degger VRn ons scheen te verwnchten, om, laat ons zeggen, het Ge

.i?:~E:)ll te c10en keren? We kunnen nog de volgende tekst ci teren : 

"Sein" heisst, c1RSS Seiendes ist und nicht nicht ist. "Sein" nennt 

dies li:Dass" als die Entschiec1enheit des Aufstandes gegen das Nichts 

eN II 399)". Niet het zijnde staRt op en ontrukt zieh aan de ver

blinding vEIn een slechts met woorden zelfgenoegzanm zijn, het zijn 

zelf StR8t op teG'en het niets. "Solche Entschiedenhei t, clie yom 

Sein 8usstrahlt, bringt sich zunnchst im Seienden, und hier genugend, 

zur Ankunft". We onderstrepen B'.e.n.~e.nd, "1m Seienden ersoheint 

das Sein. :Dies brnucht c1abei nicht eigens bedacht zu werden, so ent

schieden hat das Sein jeweils d8S Seiende zu sieh (in dRS Sein) be·

schieclen. :Das Seiende gibt denn auch die genugende Auskunft uber 

das Sein eN II 399)". :De In.<1tste zinnen moeten we lezen in verbimd 

met de Seinsvergessenheit Van de metafysic8. MaRr ze betekenen in 

geen geval dat we ons 811een met het zijnde moeten bezighouden. Pre

cies het tegenc1eel ven een zelfstandigheid van het zijnde blijkt er 

uit. Het zijn is zo mn.chtig dn.t het het zijnde volkomen in zijn 

greep heeft. 

:Dat het zijn het zijncle volledig opslokt zodat Vim een beschou-· 

wing VRn het zijnde moeilijk iets in huis komt, kunnen we 
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de zuivers-ce formules W88rmee Heic1egger de relatie tussen zijn en 

zijnde typeert. Heidegger Jenkt uitc1rukkelijk het 'is' tussen zijn 

en zijnde 81s ,~v~2:~8~el_~~~i~9 in de formule : het zijn,~ het 

zijnde. "11.1 het zijnc1e is in het Zijn. Scherper gezegc1 ~, Het Zijn 

is het zijnde. Hierbij is het woor;~je 'is' overgEmkelijk gebruikt 

en betekent zoveel 81s 'verz8melt'. Het ~ijn verz8melt het zijnde 

c1Aclrin c1at het zijnc1e is 0 Het Zijn is de verzameling Logos (Wow is 

c1at - c1e filosofie 24)". Het zijn g8at over op het zijnc1e zodpnig 

c1Rt het zijnc1e zijn lis' ann het zijn ontleent. Het Zijn is trEID-

si tief 0 Hetzelfde zegt Heidegger in J..cL.e..n.t.i,t}i..:...t .2:!1}cL_"p.:i,JXere~. De 

zaak VC1,n het denken is het zijn. M[18r letten we beter op c1Rn zien 

we : het zijn is steec1s en overal : het zijn ."\filE het zijnde, "bei 

welcher Wendung c1er Genitiv als genitivus obiectivus zu denken isii. 

Zijnc1e betekent dEln zijnde vem het zijn "bei welcher wendung c1er 

Genitiv Ells genitivus subjectivus zu denken is (ID 59)". Ret gCl8t 

telkens om de differentie. "Sein denken wir demnaeh nur d8nn s8ch

lich~ wenn wir es in der Differenz mit c1em Seienc1en denken und die

ses in c1er Differenz mit dem Sein", Dan komt de differentie zelf 

in de blik. Maar om welke relatie of soart relatie gaat het hier? 

"Sein des Seienc1en heisst : Sein~ welches c1as Seiende ist. Das "ist" 

spricht hier tr8nsitiv, tibergehend. Sein west hier in c1er Weise 

eines Uberganges zum Seienden. Sein geht jedoch nicht, seinen Ort 

verlassend, zum Seienc1en hintiber, so 81s konnte Seiendes, zuvar ohne 

das Sein, von diesem erst angegangen werden. Sein geht tiber (das) 

hin, kommt entbergenc1 tiber (dRS), 1'788 durch 801che Uberkommnis erst 

als von sieh her Unverborgenes ankommt. Ankunft heisst : sich ber

gen in Unverborgenheit : also gebargen 8nV!'ri:ihren : Seiendes sein. 

Sein zeigt sich als die entbergende Uberkommnis. Seiendes als sol

ches erscheint in der Weise c1er in die Unverborgenhei t sich bergen-, 

den Ankunft". Zo vormen ze de differentie (ID 62). Hoe men zich 

ook inspant, men zoekt vruchteloos naRr een element VRn zelfstRndig

heid VRn het zijnc~e. Het zijnde is de echo, de fotografische plaRt 

VRn het zijn. M8ar 'fotografische plant' is nog te veel gezegd, 

want die doet nog iets Ran het beeld, ze kleurt het, of in ieder ge

val, wijzigt het. Ze is niet niets. En het zijnde? Het is zo 
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goed 81s niets. Ret ontv8ngt, m88r zonder vorm te geven. Ret zijn 

is een geven : het geeft z:ichzelf. "DRs Sichgeben ins Offene mit 

diesem selbst ist dRS Sein selbst (:BR 80)". Zie ook .~u.:r: _S8che des 

Denkens (de voordr8cht Z~i~ .~~.~~~~) blz. 5-6,8. Ret zijn geeft 

zichzelf nls het 'is' V8n het zijnde. "DRS Sein entzieht sich indem 

es sicb in dHS Seiende entbirgt (H 311)" . Ret zijn g88t over op het 

zijnde d8t Rls het iets wR8rop het zijnde is overgeg88n verschijnt. , 

Ret zijnde is door en 'uit ' bet zijn. "Aber cl8S Seienc1e ist, W8S es 

ist und wie es ist, 8US dem Sein (H 245) 11 • Duiclelijker l<:8.n men niet 

zeggen dRt bet zijncle geen cnkele rol vervult. Bij Heidegger is het 

zijnde doo:r: het zijn. Ret zijn doet het zijnde zijn Hls zijn noodz8-

kelijke mogelijleheidsvoorwaarde, nls de bodem W88.rOp bet zijn zich 

neerzet. 

Het 'eigene ' Will bet zijnde wordt door het zijn zelf bepRald. 

Men vr8Rgt zich af wRt het eigene dR8rom nog leRn betekenen. Heideg-

ger zegt soms het zijn schenkt ann het zijnc1e zijn eigenheic1. Het 

lPEe..igllis (het zijn) "erbringt dRS An-und Abwesende in sein jeweilig 

Eigenes, RUS clem dieses sieh an ihm selbst zeigt und nncb seineit' Art 

verweilt (US 258)", Heidegger ziet in het Ereigpis. een '_eigl}.~' d8t 

ann het zijnde zln eigenheid geeft. MaRr over welke eigenheid gRat 

bet bier? Het is er ene cUe door het zijn worclt I opgelegd I. Het 

zijn bep8al t wat I jeweilig' eigen is aim het zijnde. Zo komen \ve 

terug op bet ontvouwende, ontplooiende kRr8kter van het zijn (zie 

nr. 14 a.) . Het verzRmelt en ontvouwt het zijnde in een gedifferen

tieerde eenheid. Maar het is een uit-elka8r-b81en dat voor en van 

het zijn is. Niet met het oog op het zijnde zelf. Ook de verborgen-

heid VRn bet zijnde is aRn het zijn ontleend (zie hoger nr. 15). Bij 

Heidegger telt ten onrechte alleen het zijn. Het is derh81ve voldoen-

de grond, Rbsolute grond, in feite ecbter slechts noodz8kelijke moge-

lijkbeidsvoorwa8rde . Heidegger keort in zekere zin de verhoudingen 

om. Voor hem is het zijnde voorltJRRrc1e zonder I substantie I, VRn een 

genoegzaam zijn. M(lRr He.i.degger - afgez.i.en nag velll de spanningen die 

door zijn zienswijze opkomen - kan dat nooit wa8rm8ken. Het blijft 

noodzakelijkerwijze bij een bevTeren en steeds opnieuw zonder grond 
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beweren dat het zo is. 

In zijn eerste werk naemt Heidegger zijn fHosofie .Iund§El.~l:!.:~al

aA1p_l.o.gi~. Deze is tegelijk een saort tra.~~c_enden~81e f.il()E.9.fAe. La-

ter doopt Heidegger deze filosofie om tot een c1enken aem en van het 

zijn, zijnsb~dppl~eE' Deze drie benamingen zijn aanduidingen voor een 

filosoHe V8n de .:qs:>_o.s1_z.8)~~~.~.,t~e .. m.~.l_ij}~'le.i.d..s.'!2E£\'~a.8_r.d~~ clie als het 

exclusieve gezichtspunt van de filosoof vlOrden genomen en 8ldus als 

.y"o.l.d.'?ende fundering van de werkelijkheid fungeren. DEtt worclt gezegd 

vanui tons eigen zelfbegrip, niet vnnui t het zelfverstcwn van de 

trnnscendent81e filosoof zelf. Deze ziet de moeilijkheid misschien 

niet. Hij poneert veeleer het transcencl,.entale, het zijn, 81s de ill-

les Cl.fdoend grondvestigende sfeer. 

Heidegger interpreteert Kf-'nt in de richting van zijn eigen denken, 

op volgende wijze : "Tnmszendentille Erkenntnis untersucht also nicht 

das Seiende selbst, sondern die Moglichkeit des vorgpngigen Seins

verstandnisses, d.h. zugleich die Seinsverfassung des Seienden 

(KwM 24) ". Het zijnsverstaeln is trnnscendentaal. Het levert het fun

dament van het zijnde, is fundRmentele ontologie. We zullen zien dat 

, fundament' hier word t begrepen A Is 'enige gronel', dus als voldoende 

grond. Anderzijds weten we reeds dat een zijnsversta.Cl.n nooit meer 

clem een noodzRkelijke mogelijkheidsvoorwaarde gee ft. In deze spt=mning 

berust elke transcendent8le filosofie, elke fundamentele ontologie en 

elk zijnsbedenken. Ze zijn hetzelfde, daarom niet zonder meer het ge

lijke, Heidegger z8.1 binnen dit 'zelfde' zijn fundamentele ontologie 

herinterpreteren. "Denn die Ontologie clenkt immer nur das Seiende 

(ou) in seinem Sein. Solange jedoch die Wahrheit des Seins nicht ge

dacht ist, bleibt aIle Ontologie ohne ihr Fundament. Deshalb bezeich

nete sich das Denken, d8s mit "S.U.Z. ii in die Wahrheit des Seins 

vorzuc1enken versuchte, als FundamentC11ontolocie (13H 109)". "Die 
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Unterscheidung von Sein und Seiendem ist als Grund der l'1og1ichkei t 

der Ontologie gemeint QQ. Der Hinweis nuf die ontologische Differenz 

nennt den Grund und dEls 1:::>undRment" 811er Onto-logie uncl druni t Elller 

Met8ph;ysik ... D8her ist in 'Soin und Zeit' die Rede van der "F'ur1-

d8mentalontologie (l'J II 209)". Funclrunentele ontologie en zijnsbeden

ken (vragen nanr de waarhe:Ld van het zijn) zijn equivRlent. Beide 

zijn een transoendentaal begrijpen, Duintjer stemt geheel zijn werk 

af op het themR V8n het ~anscendentRle. Heideggers filosoferen blijft, 

hoewel in een gewijzigde vorm, eon transcendentnal denken (bIz. 320-

247). 

vlat is echter het transcendent81e ? Kijken we naar Kant. Kants 

idee van een trEmscenclentRle filosofie is voorEll gebonden aEm de be

slissing de onvoorwaElrdelijke voorrang te geven Ran de'transcendentRle 

methode' (Boehm, voorwoonl tot de Duitse vertnling van Merle8u-Ponty, 

Phenomenologie de la perception? XIII). Hoe is Kant tot zijn methode 

gekomen? Hij zegt het zelf. De echte methode VEm de metafysica is 

dezelfde nls c-r.ie wa8rmee He.~J;.o.I]; werkte (vergelijk derhRlve met Hei

deggers uiteenzettingen over de moderne wetenschRp, Newton §l tot 

§6). "Man solI, heisst es daselbst, durmh sichere Erf8hrungen, Rllen

fRlls mit Hilfe der Geometrie, die Regeln Rufsuchen, nach welchen ge

wisse Erscheinungen der Natur vorgehen. Wenn m8n gleich den ersten 

Grund dEwon in den Korpern nicht einsieht, so ist gleichwohl gewiss, 

dass sie nach diesem Gesetze wirken, und man erklEirt die verwickelten 

Naturgegebenheiten, wenn mRn deutlich zeigt, wie sie unter diesen 

wohlerwiesenen Regeln enthRl ten seien. Ebenso in der l'1etaphysik : 

suchet durch sichere innere Erf?hrung, d.i. ein unmittelbares augen

scheinliches Bevrusstsein, diejenige Merkmale 8uf, die gewiss im Be·

griffe von irgendeiner Rllgemeinen Beschaffenheit liegen, und ob ihr 

gleich clas ganze Wesen cler SRche nicht kennet, so konnt ihr euch cloch 

clerselben sicher beclienen, urn vieles in clem Dinge daraus herzuleiten 

(geciteerd bij Boehm, XIV uit KEm-c, WW (Casirer), Bd II, bIz. 184)". 

Op zulke "lij ze komen algemennheden d. i. noodzRkelijke voorwaar

den~ bij voorbijzien VEm de eers-~e gronden der ve;rschijnselen, aan 
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bet licbt. TIe clingen zelf worden verlaten voar enkele kenmerken er

van. We bebben op dit proces langclurig gewezen. Trnnscendentale 

filosofie en wetenscbap zijn hetzelfde. Ze hebben uitsluitend met 

noodzRkelijke mogelijkheidsvoorwaarcl.en to doen, TIe volc1.oende grond 

Vetn (~e dingen is det[lrom voor Kcmt te vinclen in de 'oberste Grundsatz 

aller synthetiscben Urteile i
, een zin die in feite slecbts over nood

zAkelijke voorwARrc~en, niet over voldoenc1.e redenen spreekt : II])ie 

Dellingungen der N0iil.~.9Pke:i_t ... d~.~ .l~~~r8J1.~B: uberhclUpt sind zugleicb 

Bedingungen der r~o.(\l.i.c.h.~e..i.t. ~e.r.. .G.ege:qs~t_?n.:d.e, cler Erfahrung" 0 ])Rar

door krijgen de noodzRkelijke voorwctarden der verschijnselen de ab 

solute voorr,omg. Ook Heidegger versta2t Ki=mt 'trEmscendentaAl!. 

Kants .S.Elt.z. is vaor hem een ui tsprank over het zijn. Kant zegt 'het

zelfde' Als Heidegger (~fu]) 14S). Voor Heidegger is bij Kant de rede 

zelf de voldoenele grond van ele verschijnselen (SvG 137). :Beide zien 

voorbij Ran bet zijnele, dRt niet afdoende in het zijn gefundeerd 

kan worden (1). 

(1) TIe gebele Heideggerliteratuur neemt deze HeideggeriAAnse in
terpretatie V8n Kant als v,omzelfsprekend over. Vb. ~irit-,ter 125-126, 
O_. __ L.~f.fouc.r_i_e.J:.:~., ~~_P~J3.t.i,r:: ... : La m.1.son pure est caracterisee par 
Ie fai t (~e poser, c' est-a-dire c'Le livrer la raison suffiscmte de I' ap·· 
parition de toute chose. Le principe de rAison suffisante fonde de
sOrIDais (d. w. z. bij Kant) I' accord 'pe~.1l..ne:r~t, de la pensee et de 1'12-
tre (172)". I. o.K;o.z a ! _.]).'l~~,Yr..o.:oJ.e.m. de,s.. g~P..2-~E _~ll,BeiQ-.(3.g:ge.rJ3 .. AL~.e..:h~tJ..g
.~e.~s.~,t.z.llp'g .. m_~.t K,otp.t" TIe trclDscendentale metbode levert de voldoende 
grond op voor het zijnde (92) (96) (102) (lOS). Heidegger polemiseert 
weI tegen het feit van een gelijkschakeling VAn zijn en voldoende grond, 
zOAls bij Kant zou zijn gebeurcJ" namelijk doorc1at de voorwaarclen der 
mogelijkheid de voldoende reden voor bet zijnde worden. Maar zijn po
lemiek richt zich tegen het c\8nzetten van de volcloencle grond als een 
bestendigo grond, tegen het opvAtten VAn bet zijn Als bestendige ac:m
wezigbeid. ])aarmee boudt de reele (in een weliswaar ten opzicbte van 
Kant zeer gewijzigde betekenis) niet op enige grond te zijn, grond als 
noodzakelijke mogelijkheidsvoor,.,r8arde en als voldoende reden. (Vgl. bv. 
Poggeler bIz. 165-166). ])aarmee is te verbinden dat voor Heidegger 
'grond' wordt begrepen als bodem, aardboelem, vruchtbare aardlaag. We 
zouden d8t goed kunnen begrijpen, omdat een aardlaag tocb plcmten en 
gewassen niet V8n een voldoende reden voor hun bestaan voorziet. Niet 
zo bij Heidegger. ])at het zijn een bodem is betekent voor hem eerder 
c1at het ook een onuitputtelijke bron iS 1 een afgrondelijke grond 1 waRr' 
ui t steeds nieuwe zijnden kunnen opduiken9 een grond W[UlrOVer de mens 
niet k8n beschikken. Aan het zijn wordt de voldoende reelen slechts 
ontzegd in ele mate wa8rop voor Heidegger 'voldoenele reden' niet kan' 
betekenen : beschikb<1re oorza8k 1 kenbRre, doorgronclbare grond. Nergens 
een vermelding van bet zijncle als oorzaak 9 en nergens enig inzicht in 
de betrekkelijkheid V8n een grond in de zin van een bodem, een funda
ment. (Vgl ook Poggeler 168 - 169). 
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TIe wetenschappen ontdekken in feite slechts noodzakelijke voor

waarden. MR8r ze geven die uit voor voldoende redenen van het zijnde. 

Nu zien we nogmaals dRt ook een transcendentale filosofie niets anders 

doet. Ook Heidegger. M8.ar een tr~mscendentaal denken ziet zichzelf 

niet zoo Heidegger lost 81 het denkwaardige op. Nochtans zou hij 

heel wat onbeslist en open moeten laten 

op de voldoende grond van het zijnde. 

Rij heeft immers geen vat 

'vIe schaffen het transcendentale niet af. Ma8r we moeten het 

grondig herdenken. Ret is zonneklctar dat er een sfeer bestaat die de 

voorwaarden der ervaring ui tmcwkt . Er is een vooraf, een bij voor-

baa t, een 8 priori 9 a8n de ervaring. rlfaar dat 'bij voorbe'l8 t' fun

deert niet, het is slechts uitkijkpost op de realiteit. Het is 

'structuur' maar die niet is opgevuld. Ret is openheid, m8ar ontslo

ten, gericht op het Rndere . Ret is een ruimte maar die nog door de 

dingen moet worden gevuld. Het tr8nscendentale is c1aarom misschien 

weI het meest nabije, maar in een minder intensieve n8bijheid te den

ken dem Heideggers n8bijheic1 van het zijn (voor het zijn als nabij-

heid 0.8. BR 78, VA 280, G 68, US 208, enz ... ) V~~r Heidegger is het 

zijn datgene waarin we steeds reed3 zijn, het enige wat we kunnen 

volbrengen (EH 53? us 199, W88r we reeds zijn), maRr in een massiev~ 

zin, namelijk als het zelfgenoegzaam enige, niet 81s het voorRfgaan

de in een voorbereidende zin. Het transcendentale is R8ngewezen op 

het zijnde. Niet zo bij Heidegger. Het is bij hem omgekeerd. Het 

transcendent81e is g'een rijk van eeuwigheden. Het kcm stukbreken, en 

zich wijzigen onder invloed van de feiten, V8n het zijnde in het al

gemeen. Misschien moet het transcendentale weI telkens opnieuw wor

den overd8cht, in vr8.ag gesteld 9 onder kri tiek gebracht 1 Niet zo 

het zijn bij Heic1egger. Het zijn zelf stelt de vragen, niet de fei

ten, niet het zijnde, niet het gebeurende. 
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II}<UT uns ist clie Sache des Denkens ... das Sein, aber das Sein 

hinsiehtlieh seiner Differenz zum Seienden. Noeh sehi:irfer gefasst ... 

FUr uns ist die Snehe des Denkens, vorlaufig benannt, die Differenz 

als Differenz (ID 43)". Dat is het thema van Heidegger. Ret is ook 

het onze. JVlp8r met welk onderscheid ~ zal het volgende een lap-tste 

keer uitmaken. 

Voor ons is het zijn noodz8kelijke mogelijkheidsvoorwa8rde. Ret 

woord zelf du:Ldt reeds aan dat het df18rOm geen voldoende grond van 

het zijnde vermag te zijn. Dat er iets is en niet veelmeer. niets is, 

vindt dus geen verklaring in het zijn. Ret zij~ versehilt van het 

~_hi11..d_~ of van het .~ij_n . ..Y_C:.ll.h.eJ. _z.:ijpAE!.' We zeggen zijn van het zijnde 

omd8t het zijnde niet iets is dat eeuwig onveranderd blijft, onge·

stoord, het zijnde heeft ook een zijn, het ontwikkelt zieh, ontplooit 

zieh, het zijnde heeft een gesehiedenis, het 'leeft'. Toeh is het 

zijn ook grond van het 'zijn van het zijnde', maar niet als voldoende 

1 grond. "Ret zijn is grond van het zijnde als het zijn Vim het zijnde, 

I daar het zijnde als ~ijpde, niet is noeh kan zijn zonder zijn. Ret 

zijn is echter niet 81s het zijn zelf ook reeds grond van het zijnde, 

daar het zijnde om te zijn (en niet veelmeer niet te zijn) geen 'ver

klaring' in het zijn vindt (:Boehm, Chiasma., 375, de volgende eitaten 

komen uit dezelfde bron)". Ret zijnde kan niet zijn zonder het zijn, 

maar het zijn zelf volstaat nog niet, opdat het zijnde zou zijn. Ret 

zijn is noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde, het zijnde zelf is 

zijn eigen voldoende reden. \1e hebben hoger betoogd dat Heidegger 

steeds maar weer Viln het zijn een voldoende reden wil maken. IVIaar aan 

deze eis kan het zijn niet voldoen. De voldoende reden dat het zijnde 

is en niet veelmeer niets is, ligt in het zijn van het zijnde, in on

derseheid tot het zijn zelf (378). Geen van beide is absoluut, want 

tegenover het zijn sta8t in differentie het zijnde, tegenover het 

zijnde het zijn. Er zijn steeds twee gronden, twee verschillende 

gronden, die elkaar wederzijds beperken. Op welke wijze, gaan we zo 

dadelijk verduidelijken. 

De grondvraag van de metafysic8 luidt Waarom is er iets en 
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niet veeleer niets? Het is het Zijn zelf dRt de grond van het zijnde 

zou moeten zijn, Maar in het Zijn blijft elk antwoord op deze vrasg 

ui t, 1)"wrom moeten we het 8ntwoord zoeken in het zijnde of in het 

zijn van het zijnde, voor zover en daar het zijn van dit zijnde zich 

onderscheidt van het zijn zelf. "Het zijn zelf moet de grond van het 

zijnde als zod?nig zijn, en toch moet in het zijn van het zijnde zelf 

nog een andere grond gelegen zijn, een grond of gronden namelijk die 

de vrRRg vl8RrOm er uberhAupt zijnde is en niet veelmeer niets, prin

.ipieel voor Gen beantwoorcUng toeg[mkelijk maken". 1)i t onderscheid 

is moeilijk te denken, zonder tegelijk de verhouding nR te ga~m die 

hier tussen zijn en zijnde heerst. We kunnen ook zeggen : tussen 

zijn en zijn~ namelijk tUBsen het zijn zelf en het zijn VRn het zijn

de, of tUssen grond en grond, nRmelijk de grond tot de vraag (of de 

ontologisohe oontingentie) en de grond tot een mogelijk antwoord op 

de 'grondvraag van de metafysioa'. 

Heidegger heeft gesohreven : "... d~lSS das Sein wohl west ohne 

dRS Seiencle, dass niem81s Rber ein Seiendes ist ohne das Sein". Hier

mee poogt hij de verhouding tussen zijn en zijnde te vatten. We kun-

nen deze formule overnemen, Het zijn, lezen we er uit, is iets dat 

zonder het zi j nde vermag ts 'wezen', het zijnde daarentegen niet zon

der het zijn. Het zijn is een bepaald soort grond, namelijk een fun

dRment, Het zijn heeft de prioriteit van het fundament-zijn. Het is 

~u~o~eime~, het _~uE.~delJ~g~lld~. Reeds Aristoteles kent de zRak. 

Als we het wezen uitsluitend als fundament kenmerken, zou volgens 

Aristoteles nog alleen de eerste materie als wezen versohijnen (zie 

1)aE...~rundleg~.£e ........ ung .. cl~E\E __ W.eJ3~.E.~Jio.!J._(;). Het beeld dat hij steeds ge-

f
bruikt is dRt Vc'ln het huis. liet huis is gebouwd op een fundament 

zonder hehielk het huis ni et lam bestaan, terwijl het fundament wel 

zander het huis kan zijn . Ook Heidegger presenteert zijn filosofie 

(Rl thans Se\~_~cl._Z_e_i t en andere beginwerken) als ~l§_'ln:t~n~a~~ntol~-

Bie (zie § 25, boven). Hij noemt het zijn het R8n het zijnde to 

gronde liggenc1e of het fundament van het (zijn van het) zijnde. Het 

is nog de vraag of Heidegger, zelfs reeds in zijn vroeg werk, niet 

van het fundament zowel een noodzakelijke Rls ook een voldoende reden 
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maakte. Volgens ons is de tencl.ens daF1rtoe onloochenb8ar. Heidegger 

ziet de verhouding tussen zijn on zijnde eenzijdig vcmui t het zijn. 

])e prioriteit die hij rechtmatig Clan het zijn F11s het fundament 

geeft? breidt Heidegger per slot Vien rekening ui t tot priori tei t zon·· 

der meer. Hij houdt derhCllve op geen enkele vrijze rekening met nog 

een 8ndere prioriteit : die van het zijnde. 

Reeds Plato en Aristotele s hadden het onbevredigende VF1n de ver

Clbsolutering van die ene priori teit ingezien . Aristoteles sproekt 

van een grond 81s V8n een fund[\ment .zg.n_~.e.:r::. E.l§'tW:E:)]-k iets cmcl.ers niet 

venna.g te zijn C.2..~ _c!'~~1l) , Jl1F1a.r hij plaatst di t soort grond tegen

over een oorzaClk §.o.C?.~.het~~_l.:!.<; (dia . . ti)iets dat er in gegrondv8st is, 

inderdaad is, Leibniz ziet reeds beter de verhouding tussen be ide 

gronden zelf. Hij spreekt van voorvraClrden zonder dewelke iets niet 

zou kunnen zijn en de werkelijke oorzo3.ak. "11 est vro3.y que celui 

qui diroit que je ne sgClurois fo3.ire tout ceci S8ns os et sans nerfs 

auroit raison, mais autre chose est ce qui est 103. veritable cause ... 

et ce qui n' est qu tune concH tion sans laquelle la co3.use ne sg8uroi t 

estre cause •.. (geciteerd Qij Boehm 382 uit Philosophische _~hrif

ten ed. Gerho3.rd, BD. VII, blz. 335)'!. ])e verhouding tussen zijn en 

zijnde is hier aanwezig : de verhouding tussen voorwo3.8rden, zonder 

dewelke iets niet kan zijn, en oorzo3.ken door dewelke iets inderdo3.ad 

is. ])e voorwao3.rde verschijnt als de voorwaanle (het fundo3.ment) V8n 

de oorzaak zelf, zonder dewelke de3e niet zou kunnen oorzaak zijn 

(Boehm, 383)". 

Heidegger heeft de fonnule : dass das Sein wohl west . . . . later 

vervangen door de volgende : dass das Sein nie west ohne das Beiende, 

das niemals ein Seiendes ist ohne das Seine ])e wijziging zit in het 

feit dat nu duidelijk het zijnde als noodzakelijke mogelijkheidsvoor

waarde Vim het zijn word t Rangecl.uic1? waarbij we het zo zouden kunnen 

zien dat nu zijn en zijnde ~~I?.sl~::.:r::.z.:i..!tq..s. elkaars noodzakelijke mogelijk

heidsvoorwaarden worden. Maar dan zou er nergens meer een voldoende ... 
reden zijn. Zonder enige twijfel is voor Heidegger het zijn voldoende 

reden. Het zijn is oorzaak. ])e formule : dass das Sein wohl west 
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ohne da s Seiende, is dan ook een uitspraAk die wij vrij in het licht 

VRn onze eigen conc eptie geinterpreteerd nebben. Vermoedelijk be

doelde Reidegger ermee aan t e geven dat het zijn in zijn waa rheid 

moet worden be schouwd zonder VelD het zijnde uit te gaan, niet zoals 

in de metafysicn, door het zijnde te overstijgen en zo het zijn 

dAarvC:lllui t te bepAlen . In een van zijn allerlMltste vlerken zegt 

Reidegger : "Es gilt, einiges von dem Versuch zu sagen, der das Sein 

ohne die Riicksicht auf eine Begriindung des Seins aus dem Seienclen 

o denkt (~ur S_C1:.c_h...e __ d.e~_.Ae.E.ke:qs, 1965' , BIz. 2)11. Rier keert hij terug 

tot zijn formule van ~~s __ ~~tN~~~2PY~i~ : dass d~s Sein wohl west 

ohne da s Seiende. Deze eerste formule is volgens mij voor Heidegger 

zelf de meest konsekwente. DAss das Sein wohl west ohne d8S Seien

de, geeft aan dat het zijn absolute prioriteit heeft, prioriteit als 

voldoende reden. Re t zijn is oorzaak, het veroorzaakt het zijnde 

Als zijn voorv18arde. DAss das Sein nie west ohne clas Se iende, bete

kent dAn in de tweede versie, niets anders dan dat het zijn en het 

zijnde steeds s amen voorkomen. (Voor een uitvoerige behandeling V8n 

de twee formules, zie by. Pugliese, 18-24, ook Bretschneider (74) (1). 

In de grond van de zaak keert Reidegger, ten opzichte van ons-

zelf, de termen om. Ret zijn gRat over op het zijnde en dat is 

voor het kwnnfin._ :v.:erschijnen"van het zijn noodzAkelijk het zijnde is 

datgene wat verschijnt als het zijn er op is overgegAan. Ret zijn 

heeft het zijnde nodig, om er een klankbord in te vinden. Is clan 

I 
voor Reidegger het zijnde die onbepaaldheid, die materie waarover 

Aristoteles het had? Dat is zoo En er zijn veel bewijzen v~~r te 

vinden. We hebben ons ingespannen om aan te tonen dnt het wezen van 

(1) De verhouding zijn-zijnde noemt Bretschneider een enkele 
keer (zonder er verder op in te gaan) : " ... das einzig zu bedenken
de Vermntnis zweier sich gegensei tig ermoglichender und bedingender 
Phanomene, deren Bedingung und ermoglichung allerrlings wesensverschie
den sinel" (74) . 
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de mens er in bestaat zuiver antwoord, weerkcl.Rtsing, te zijn, dat het 

ding elke .~igen_~arE..:i.E~~i_t verliest, dat de tanl het menselijk spre

ken sleohts nodig heeft (noodzakelijke voorw8arde) om er een onder

komen in te vinden, zonder dat het spreken zelf daar iets toe bij

draagt, enz •.. 

Maar de dingen bezitten een eigenheid. De mens is niet louter 

instrument. Dat betekent, omgekeerr1, dat het zijn geen voldoende re

den of oorzaak is. Het zijn is slechts een rijk van noodzakelijkhe

den waarbuiten het zijnde niet kan. Maar deze bepalen het zijnde 

niet uitputtend in zijn eigenheid. Het zijnde moet zich weI steunen 

op deze voorwaRrden, maar om er zioh boven uit te verheffen. Voor 

Heidegger is het zijn niet zo maar een fundRment zonder hetwelk het 

zijnde niet kan zijn. Hij breidt de eigenschappen VRn het zijn op 

zulke geweldige vlijze ui t dat het zijn zonder meer het zijnde .doe:~. 

zijn. Zo blijft voor het zijnde aIleen nog het kenmerk ontvangstbo

dem V8n het zijn te bl.ijven. l\lRar Heidegger kan dat nooi t wa8rmRken. 

Als een onmiddellijk inzioht dient zich slechts a8n dat het zijn een 

fundament is, een rijk VRn noodzakelijkheden voor het verschijnen 

van het zijnde. Heidegger zou moe ten aantonen hoe dan het zijn dElar

enboven nog heel wat meer is. Dat doet hij nooit en zou hij ook 

niet kunnen volbrengen. Hij moet bij decreet het zijn 81s de voldoen

de reden van het zijnde proclameren. Fundament is voor hem V8n meet 

af aan iets dat to~a~l vermag te funderen. Voor ons fundeert een 

fundament aIleen zo dRt het zijnde zonder deze grond weI niet weg 

kan, mRar darr bovenuit niettemin zichzelf moet affirmeren. Anders 

zou het zijn eigenheid verliezen en ondergaRn in de naamloosheid V8n 

noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden. 

Voor ons is daR rom een goede formulering van de verhouding tussen 

zijn en zijnde "dass das Sein wohl west ohne das Seiende, indessen 

niemRls ein Seiendes ist ohne das Sein ; dass aber das Sein zwar ist 

durch das Seiende, indessen kein Seiendes je schon §3 durch dns Sein ? 
(Boehm 386)". Dan ligt weI elke voldoende grond van het zijnde en 

daRrmee ook de grond waRrom iets is, in plaats van veeleer niet te 
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zijn, alleen in het zijnde, en in zijn eigen zijn, mRRr dit dan toch 

weer zo dRt het zijnde Rls zodEmig niet is zonder het zijn, dat zijn 

fundament blijft, m8Rr dat nooi teen volcloencl.e grond oplevert voor 

het zijn VRn het zijnde zelf. DRRrc1oor, namelijk c100rdRt het zijn 

toch fundament blijft, blijft het zijnc1e bestendig in vraag stRan ; 

het ,mtwoord op die vrRRg worcH Ri1n het zijnde 811een overgelaten. 

Het zijnde zelf is beslissend,: het moet zelf beslissen. Waar de 

beslissing uitblijft is oruniddellijk geen grond meer voorhanden, 

WRRrom u.berhaupt het zijnde is en niet veelmeer iJ.i6ts, wa.nt het zijn 

zelf biedt niet zelf zulke grond (Boehm, 386), 

Zo wordt stilaan duidelijk dat de verhouding tussen zijn en zijn

de niet iets onschuldigs is, veeleer een cg.!~fJ-.:hcj_. Het niet : dat 

namelijk het zijn .~~et het zijnc1e is en het zijnde niet het zijn, i::; 

in fei te de .e.t!:i!~_~g'keiJ __ . de~_.~Se~s_.f_~r._.sl_E)!L.s~_~~_rl_~_s!,,) __ b.§. ... t, Ret zijn 

is een bestendig gebeuren van neg8tie . Want door het zijn ze1.f, kO~ll-;; 

niets tot stRnd, hoewel - en daarin is het conflict gegrond - het 

zijnde niet vermRg te zijn zonder het zijn en het zijn -- C11s di t ge-· 

beuren - geschiedt door het zijn v~n het zijnde zelf (Boerun 389), 

We herinneren aan Heic1eggers uitla.tingen over het zijn en het 

niets, "1m Sein des Seienc1en geschieht dRS Nichten des Nichts (\ViM 

41)", '!Dieses Nichts west a.ls das Sein". \'[e kunnen ze overnemen, 

weliswaar in een voor Reidegger moeilijk te a.anva.Rrden betekenis. 

Inderdaad in het zijn van het zijnde gebeurt het nietigen van het 

zijn zelf. In het zijn va.n het zijn~e is het zijn zelf werkza.am a.ls 

dit bestendig a.chteruitlopend gebeuren, dat Heidegger de 'N~ch~EE' 

heeft genoemd. Ret zijnde vermag niet te zijn zonder het zijn. 

Maar daRrmee is RRn het zijnde voor zijn zijn Rls een zijnde, niets 

gewRarborgd. Tenzij dan de bestenclige kans terug te vall en in het 

gebeuren der Nicht12Ag van zijn toestRnd, zodrR het zijnde niet zelf 

de voldoende grond voor zijn bestac'lll opbrengt. Dat het zijnde is, 

is daarbij zelf reeds voldoende grond ervoor dRt het bestendig in 

dit conflict stRat, dat het in zijn zijn onophouclelijk door de 

N~_chtung word t bec1reigd, zoda t, indien het zijncle zich aan het zijn 
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zou overgeven, van zelf het niets zich zou uitbreiden, Maar klaar

blijkelijk is het zijn van het zijn d~iet eens de noodzakelijke voor

waarde van deze werkzaamheic1 van het zijn zelf, Als er geen zijnde 

zou zijn, zou van zelf reeds niets zijn, en de Nichtun~ zou van 

zelf reeds voltrokken zijn. Dit conflict is onophefbaar. Ret zijn

de wordt door zijn verhouding tot het zijn en door zijn onderscheid 

(differentie) met het zijn, zelf bestendig bedreigd met een terug

vallen in de }1\~~iuE£, zodra het niet zelf of in gemeenschap met 

andere zijnden, de voldoende grond v~~r zijn stcmdhouden vermag op 

te brengen, Meer nog ~ zelfs d8n nog als het zich het wezen van 

een zijnde toeeigent, voltrekt het zelf het gebeuren van een omkeer 

mee, \vaarbij zich opnieuw zijn eigen zijn in de differentie dreigt te 

onttrekken. So steht es hoffnungslos mit clem Seienden und seinem 

Sein in diesem Konflikt (Boehm 392). Maar dat betekent niet, clat er 

niets te doen is, Ret betekent veelmeer dat alles te doen is. 
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