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Filosofie van de ambivalentie 

Jos de Mul 

Recensie van: Maarten van Nierop, Den
ken in tweespalt. Interpreteren in ambi
valentie . Uitgeverij Eburon, Delft 1989. 
ISBN 90-5166-071-5. ƒ 39,50. Ook 
verkrijgbaar bij het bureau van de Facul
teit der Wijsbegeerte van de Universiteit 
van Amsterdam (ƒ 22,50). 

Anders dan in de natuurwetenschappen 
en - meer recentelijk - de sociale en cul
turele wetenschappen heeft het promo
veren op een verzameling artikelen onder 
filosofen nog geen hoge vlucht geno
men. Het is niet onwaarschijnlijk dat de 
assistent in opleiding (aio), die gedwon
gen is in maximaal vier jaar te pro
moveren, hierin binnenkort verandering 
zal brengen. Vooralsnog vormt het 
proefschrift dat Maarten van Nierop 10 
februari 1989 j.1. aan de Universiteit van 
Amsterdam verdedigde, een uitzondering 
op de regel. Het proefschrift bestaat uit 
zeven artikelen, waarvan het oudste -
Van Nierops doctoraalscriptie over 
Heideggers ontologie van het kunstwerk 
- dateert uit 1968 en het jongste - een ar
tikel over Dilthey's hermeneutiek - vorig 
jaar werd gepubliceerd. De overige vijf 
artikelen, handelend over Schopenhauers 
verhouding tot de moderniteit, kitsch, de 
poëzie van de late Hölderlin, Dosto-
jevski's verzet tegen de Verhchting, en 
Hofmannsthals en Nietzsche's opvatting 
van decadentie, verschenen het afgelopen 
decennium in verschillende Nederlands
talige tijdschriften en boeken. Het geheel 
wordt vooraf gegaan door een Inleiding, 
waarin Van Nierop de verschillende 
hoofdstukken thematisch met elkaar ver

bindt door ze in het omvattende kader te 
plaatsen van de ambivalenties die vol
gens hem kenmerkend zijn voor de theo
rie en praktijk van het interpreteren. 

De Inleiding heb ik met de meeste 
belangstelling gelezen. Niet zozeer omdat 
ik de meeste andere hoofdstukken reeds 
kende (aangezien onze geestelijke hori
zon zich voortdurend verlegt lezen we 
immers nooit tweemaal dezelfde tekst), 
maar omdat ik bijzonder benieuwd was 
naar de wijze waarop Van Nierop de op 
het eerste gezicht heterogene artikelen 
met elkaar zou verbinden. Om die reden 
wil ik in het hiernavolgende deze 'uni
ficerende' Inleiding centraal stellen om 
van daaruit heel beknopt in te gaan op de 
inhoud van de afzonderlijke hoofd
stukken. 

Centraal in de Inleiding staan de 
verschillende wijzen waarop in de filo
sofie met tweespalt wordt omgegaan. Als 
alle theorie streeft de filosofie volgens 
Van Nierop naar samenhang en eenheid. 
Dat geldt ook voor de filosofie, die er 
voortdurend op gericht is 'tegenstrijdig
heden, inconsistenties en ambiguïteiten 
aan de kaak te stellen en uit (te) bannen'. 
(p.5) Daartoe worden verschillende stra
tegieën aangewend. Een eerste strategie 
bestaat erin de aangetroffen tweespalt op 
te vatten als het gevolg van een funda
menteel verkeerd uitgangspunt van de 
theorie. Dat uitgangspunt wordt dan 
verworpen, waarmee de theorie dan heet 
te zijn weerlegd. De kritiek op het scep
ticisme, zoals die door Aristoteles is uit
gewerkt, vormt hiervan een goed 
voorbeeld: hij toont aan dat de scepticus 
die het beginsel van non-contradictie in 
twijfel trekt, dit standpunt slechts kan 
verdedigen als hij dit principe onder
schrijft. Deze strategie is, zoals Van 
Nierop opmerkt, voor alles de strategie 
van de filosofische tegenstander. 

De tweede strategie, die van de 
kritische medestander, bestaat erin aan te 
tonen dat de tweespalt vermeden had 
kunnen worden door een consequent en 
correct redeneren. In dat geval wordt dan 

85 



bijvoorbeeld het ene lid van de tweespalt 
afgewezen als zijnde een resultaat van 
verkeerde gevolgtrekkingen of als het 
ondoordachte produkt van verzwegen 
vooronderstellingen. De interpretatie die 
Gadamer in Wahrheit und Methode van 
Dilthey geeft vormt een goed voorbeeld 
van deze strategie. Gadamer tracht aan te 
tonen dat de tweespalt in Dilthey's den
ken voortkomt uit het feit dat hij ener
zijds de fundamentele eindigheid en his
toriciteit van de mens erkent, en ander
zijds vasthoudt aan een positivistisch, op 
de natuurwetenschappen georiënteerd 
objectiviteitsbegrip. Hij hoopt vervol
gens deze tweespalt te overwinnen door -
in aansluiting bij Heidegger - de positi
vistische component te verwerpen ten 
gunste van de - verder geradicaliseerde -
notie van historiciteit. 

De derde strategie, die Van Nierop 
aanduidt als de dialectische, bestaat erin 
de tweespalt op te vatten als een these en 
anti-these die op een hoger plan moet 
worden verenigd. Deze strategie, die 
reeds kenmerkend is voor Socrates' dia
lectiek, heeft vooral in de hegeliaanse 
traditie een hoge vlucht genomen. 

Van Nierop wijst er op dat in deze 
verschillende strategieën de tweespalt op 
verschillende wijzen wordt opgevat. In 
de eerste strategie wordt de tweespalt 
primair opgevat als een logische tegen
spraak of contradictie. In de tweede is er 
eerder sprake van aporieën, tegenspraken 
die in het onderwerp zelf gelegen zijn. 
Zo spreekt Gadamer van Dilthey's 'Ver-
strickung in die Aporien des Historis-
mus'. De hoop is er in die strategieën op 
gericht de verstikking te ontwarren. Ook 
in de dialectische 'Widersprüche' wordt 
gepoogd boven de tegenspraken uit te 
komen, ditmaal door ze in een hogere 
synthese samen te brengen. 

Een ander type tweespalt dat Van 
Nierop vervolgens onderscheidt is de 
kantiaanse antinomie . Kant spreekt van 
een antinomie, in geval tegengestelde 
thesen, binnen een nauwkeurig afgeba
kend gebied beiden waar kunnen zijn. Zo 

kan men de wereld bijvoorbeeld zowel 
als begrensd als onbegrensd opvatten. 
Kants 'Auflösung' van deze antinomieën 
zou men volgens Van Nierop onder de 
dialectische strategie kunnen scharen, 
ware het niet dat Kant nog een belangrijk 
element toevoegt aan zijn oplossing. Hij 
stelt immers dat de uit de antinomieën 
voortvloeiende illusies weliswaar - als bij 
gezichtsbedrog - kunnen worden door
zien als schijn, maar niet kunnen worden 
vermeden. 

Aanknopend bij deze opvatting van 
de antinomie onderscheidt Van Nierop 
nog twee strategieën. De vierde bestaat 
erin de tweespalt te kritiseren door de fi
losofie als zodanig, als een wijze van 
vragen te bekritiseren. De latere Witt
genstein, die op therapeutische wijze fi
losofische problemen tracht op te lossen 
door aan te tonen dat ze het gevolg zijn 
van onze begoocheling door de taal, 
vormt een goed voorbeeld van deze 
strategie. In de vijfde strategie worden de 
antinomiën net als in de voorafgaande als 
illusies ontmaskerd, maar anderzijds 
wordt in dit geval gesteld dat deze 
illusies onvermijdelijk rijn, bijvoorbeeld 
omdat ze inherent zijn aan de structuur 
van ons denken (Kant) of aan onze 
noodzaak tot zelfinstandhouding (Nietz
sche). 

Van Nierop voegt tenslotte een laatste 
vorm van tweespalt toe aan rijn typolo
gie, die hij aanduidt als ambivalentie. 
Daaronder verstaat hij 'de werkelijk be
staande tweespalt die zich in de wereld, 
in ons bestaan en dus ook in onze re
flexie op en interpretatie van beide voor
doet, zonder dat het de taak van de filo
sofie moet worden geacht, deze twee
spalt te ontmaskeren, te overwinnen, te 
verzoenen, ons emit te bevrijden' (p.11). 
Van Nierop erkent dat deze strategie ver
want is aan die van de ontmaskering van 
de antinomieën. Hij noemt als voorbeeld 
Kants analyse van het esthetisch oordeel, 
waarin wordt gesteld dat we het subjec
tieve smaakoordeel moeten uitspreken 
alsof het een logisch oordeel is. 
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Van Nierop spitst zijn 'filosofie van 
de ambivalentie' vervolgens toe op de 
spanningsverhouding die bestaat tussen 
de theorie en de praktijk van het inter
preteren. Enerzijds Is hermeneutiek een 
(transcendentaal) onderzoek naar de al
gemene voorwaarden van de mogelijk
heid van interpretatie, anderzijds is zij 
juist gericht op de uniciteit van het con
crete interpretandum. Door het samen
brengen van een drietal beschouwingen 
óver interpretatie met vier literair-
artistieke interpretaties hoopt Van Nierop 
aan de 'overbrugging tussen theorie en 
praktijk van het interpreteren bij te dra
gen en tevens recht te doen aan de on
ophefbare ambivalentie tussen beide' 
(p.24). 

In het laatste deel van rijn inleiding 
geeft Van Nierop aan hoe het denken in 
tweespalt en interpreteren in ambivalentie 
in ieder van de afzonderlijke hoofd
stukken wordt gethematiseerd. In het 
hoofdstuk over Dilthey's filosofie van de 
interpretatie komt een aantal ambivalen
ties aan de orde, die in verband staan met 
de dubbelheid van zijn dubbele intellec
tuele afkomst: enerzijds een telg van een 
romantisch idealisme, anderzijds een 
aanhanger van het negentiende eeuwse 
positivisme (p.27,49). In het tweede 
hoofdstuk wordt betoogd dat ook in het 
werk van Schopenhauer een aantal ver
gelijkbare ambivalenties voorkomen: een 
verbinding van een fenomenalistisch-
idealistische met een genetisch-fysiolo-
gische beschouwingswijze, een spiritua
listische met een materialistische, een 
speculatief-metafysiche met een empi
rische. De fundamentele ambivalentie 
van Schopenhauers filosofie komt voorts 
tot uitdrukking in een atheïstische reli
giositeit, een pessimistisch humanisme 
en een metafysica van het absurde. Van 
Nierop betoogt in dit hoofdstuk dat deze 
ambivalenties typerend zijn voor het mo
derne denken als zodanig (p. 27,77). 

Ook het derde hoofdstuk, over 
Heideggers ontologie van het kunstwerk 
kan in dit kader worden geplaatst. Heid

eggers denken is een denken op twee 
sporen. Is het doel in Sein und Zeit een 
denken van het rijn vanuit het menselijk 
'Dasein', na de befaamde 'Kehre' denkt 
Heidegger de mens omgekeerd vanuit het 
zijn. Heidegger stelt echter dat het latere 
rijnsdenken reeds geheel in Sein und Zeit 
besloten ligt Van Nierop wijst voorts op 
een andere merkwaardige ambivalentie in 
Heideggers denken ten aanzien van de 
antropologica kunst en taal (p. 114). In 
de analyse van het menselijk 'Dasein' in 
Sein und Zeit ontbreken deze verschijn
selen merkwaardigerwijze nagenoeg ge
heel. In het latere zijnsdenken, waarin 
niet de mens, maar het zijn centraal staat 
nemen kunst en taal echter een centrale 
plaats in. 

Het eerste van de literair-artistieke 
hoofdstukken is gewijd aan het ver
schijnsel kitsch. De ambivalentie in de 
kwalificaties die vaak voor kitsch wor
den gebruikt is er volgens Van Nierop in 
gelegen dat ze subject-kwaliteiten als 
'schaamteloos', 'pretentieus', 'behaag
ziek', 'banaal' e.d. toekennen aan objec
ten (p.31, 135). Nadat hij een ordening 
van kwalificatie-typen heeft opgesteld, 
verstoort Van Nierop deze ordening 
doelbewust zelf door er een aantal relati
veringen en ambivalenties in onder te 
brengen zonder welke volgens hem geen 
omvattende typering van kitsch mogelijk 
is. 

Het volgende hoofdstuk is gewijd 
aan het vraagstuk van de interpreteer
baarheid van de late Hölderlin. De ambi
valentie komt hier aan de orde in de 
vaststelling dat het in het late werk van 
Hölderlin, dat wil zeggen het werk kort 
voor rijn geestelijke verduistering, prin
cipieel onbeantwoordbaar is wat nu nog 
helder en precies duidbaar is, wat raadsel 
en toespeling blijft, en wat het produkt is 
van onmacht en verhes aan overzicht en 
samenhang (p.32,165). Daarmee worden 
volgens Van Nierop ook de grenzen van 
het hermeneutisch bedrijf zichtbaar ge
maakt 

In het hoofdstuk over Dostojevski's 
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verzet tegen de Verlichting betreft de 
ambivalentie die tussen de polyfonie van 
wereldbeschouwingen van de persona
ges in DostojevskTs romans en de ideo
logische monoloog die Dostojevski zelf 
temidden van alle polyfonie voert tegen 
de nieuwe mens van de Verlichting. Van 
Nierop verdedigt de these dat zelfs per
sonages die op het eerste gezicht radicaal 
tegengesteld lijken, een zelfde functie 
vervullen ten behoeve van Dostojevski's 
conservatieve cultuurkritiek. Het oer-
christendom van de vorst Mysjkin uit De 
Idioot en het kwaadaardige nihilisme 
van de hoofdpersoon uit De memoires uit 
het souterrain reiken elkaar daarbij de 
hand (p.32,191). In het laatste hoofdstuk 
wijst Van Nierop aan de hand van het 
werk van Nietzsche en Hofmannstahl op 
het verschijnsel dat het belijden van én 
het bestrijden van de decadentie vaak in 
een en dezelfde persoon samengaan. 
Daarmee wordt een laatste ambivalentie 
die typerend is voor het modemisme 
blootgelegd. 

De vind het niet eenvoudig tot een een
duidig oordeel te komen over Van 
Nierops boek. De artikelen bestrijken een 
breed terrein, zijn vaak boeiend en zon
der uitzondering prettig leesbaar. Met 
name het artikel over Heideggers ontolo
gie van het kunstwerk toont (bovendien) 
Van Nierops vermogen aan om een ver
helderende uideg te koppelen aan een 
scherpzinnige kritiek. Of de verschillen
de hoofdstukken echter werkelijk de the
matische eenheid bezitten die Van Nierop 
er in rijn inleiding aan toeschrijft waag ik 
te betwijfelen. Alhoewel hij in de inlei
ding de ambivalentie op heldere wijze 
onderscheidt van andere vormen van 
tweespalt, krijgt dit begrip, wanneer Van 
Nierop het aanwendt om de thematische 
eenheid van de artikelen aan te geven, in 
feite een veel bredere betekenis. Daar
door lukt het hem weliswaar de ver
schillende artikelen onder één noemer te 
brengen, maar wordt verbloemd dat de 
ambivalenties die in de verschillende ar

tikelen optreden van fundamenteel ver
schillende rijn. Bovendien mis ik in de 
artikelen een verdediging van zijn these 
dat het niet de taak van de filosofie is de 
werkelijk bestaande tweespalt in de 
wereld, ons bestaan en onze reflexie op 
en interpretatie van beiden te ontmaske
ren, te overwinnen, te verzoenen, of ons 
emit te bevrijden. Om die reden blijft het 
ook onduidelijk welke taak Van Nierop 
dan wèl aan de filosofie toeschrijft 

Ook is mij niet duidelijk geworden 
op welke wijze het samenbrengen van 
deze artikelen nu precies bijdraagt aan het 
overbruggen van de kloof tussen theorie 
en praktijk van het interpreteren. Dit the
ma wordt in de artikelen eigenlijk in het 
geheel niet meer op systematische wijze 
aan de orde gesteld. De terloopse, vaak 
prikkelende uitspraken die Van Nierop in 
de verschillende hoofdstukken doet over 
(de theorie van) het interpreteren, blijven 
daardoor enigszins in de lucht hangen. 

Misschien wel het belangrijkste be
zwaar dat mijns inziens tegen Van 
Nierops boek kan worden ingebracht, is 
dat het op verschillende punten een ge
dateerde indruk maakt Merkwaardig ge
noeg is dat niet in de eerste plaats te 
wijten aan het feit dat het hier een bun
deling betreft van (inhoudelijk niet be
werkte) artikelen, die in een tijdspanne 
van 20 jaar zijn ontstaan. De analyse van 
Heideggers ontologie van het kunstwerk 
bijvoorbeeld, is ondanks het feit dat het 
dateert uit 1968 nog steeds bijzonder le
zenswaardig. Het feit echter dat Van 
Nierop in het Dilthey-hoofdstuk (uit 
1988!) vrijwel geheel voorbij gaat aan de 
Dilthey-llteratuur van de laatste decennia 
is volgens mij een pijnlijke omissie. De 
publicatie van de delen XV t/m XDC van 
Dilthey's Gesammelte Schriften in de 
jaren tussen 1970 en 1982 heeft namelijk 
geleid tot een niet zelden drastische her
ziening van het bestaande (o.a. door Ga-
damer en Habermas verwoorde) beeld 
van Dilthey's filosofie in de secundaire 
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literatuur. (1) 
Deze omissie is vooral pijnlijk, 

omdat Van Nierop in rijn algemene in
leiding stelt dat hij zich in grote lijnen 
kan vinden in de interpretatie-opvatting 
van Dilthey en de 'theoretisch nauw aan 
hem verwante neokantianen Wilhelm 
Windelband en Heinrich Rickert' (p.19). 
Op zich is er vanzelfsprekend niets op 
tegen terug te grijpen op een oudere the
orie. Wanneer dat leidt tot een bewust
wording van de blinde vlekken van meer 
actuele benaderingen, dan kan het aan
knopen bij oudere theorieën zelfs bij
zonder vruchtbaar zijn, vruchtbaarder in 
ieder geval dan het op onkritische wijze 
achterna hollen van iedere nieuwe filo
sofische mode. Maar dan dient men zich 
wel kritisch te verstaan met de argumen
ten, die aanhangers van meer recente 
theorieën naar voren hebben gebracht om 
die oude theorie te verwerpen. Dilthey's 
hermeneutiek is zowel door latere 
hermeneutici als Heidegger, Gadamer en 
Habermas als door (neo)structuralis-
tische, semiotische en deconstructivis
tische filosofen op radicale wijze bekri
tiseerd. Indien Van Nierop had aange
knoopt bij de recente Dilthey-literatuur, 
dan was hij wellicht in staat geweest zijn 
eigen op veel punten impliciet gebleven 
positie te onderbouwen in een kritische 
dialoog met bovengenoemden. (2) Door 

1 Een overzicht van de nieuwe Dilthey-inter-
pretaties bieden: E.W, Orth (Hrsg.), Dilthey 
und der Wandel des Philosophiebegriffs seit 
dem 19. Jahrhund&rt. München 1984; E.W, 
Orth (Hrsg.), Dilthey und die Philosophie der 
Gegenwart. München1985; en het Dilthey-
Jahrbuch fur Philosophie und Geschichte 
der Geisteswissenschaften , dat sinds 1983 
onder redactie van Frithjof Rods" verschijnt. 

2 Het is overigens de vraag of Van Nierop in 
dat geval staande zou kunnen houden dat 
Dilthey theoretisch nauw verwant is aan de 
neo-kantianen Windelband en Rickert. 
Dilthey heeft op grond van zijn Kritik der 
historischen Vemunft deze neo-kantianen, 
als ook Husserl, steeds verweten op pla-
toonse wijze uit te gaan van eeuwige waar
heden en waarden (op dft punt sluit Heid

dat na te laten heeft Van Nierop zich in 
feite buiten deze actuele filosofische dis
cussies geplaatst 

Twijfel, eenzaamheid en een 
glazen paleis 

Guus Meershoek 

Recensie van: Richard Sennett, Palais 
Royal. New York 1986. 

Op de rechteroever van Parijs, met de 
voorgevel naar het Louvre gericht, ligt 
omsloten door enkele woningblokken het 
Palais Royal. Het paleis is ooit in op
dracht van cardinaal Richelieu gebouwd, 
geheel in classicistische stijl. Gedurende 
de achttiende en de eerste helft van de 
negentiende eeuw logeerden hier van tijd 
tot tijd de Franse koningen. De grote tuin 
die aan de achterzijde van het paleis ligt, 
wordt omgeven door galerijen: overdekte 
wandelgangen die aan de ene zijde op de 
tuin uitkijken en waarin aan de andere 
zijde al meer dan twee eeuwen cafe's en 
winkeltjes zijn gevestigd. Tijdens de 
Franse Revolutie waren deze donkere 
ruimten broeinesten van revolutionaire 
activiteit; sedert de jaren veertig van de 
vorige eeuw heerst er een aangename 
rust. Tussen het paleis en de tuin ligt een 
plein. De Franse president heeft hier en
kele jaren geleden de Colonnes de Bu-
renne neer laten zetten: een veld Corin-
tische zuilen, die als het ware met een 
haal van een zeis laag boven de grond 
zijn afgesneden. De Colonnes zijn een 
trekpleister voor de toeristen (die de 

egger onvoorwaardelijk bij Dilthey aan), ter
wijl de neo-kantianen en Husserl omgekeerd 
Dilthey's historisme vanwege het daarin ge
ïmpliceerde relativisme op fundamentele 
gronden afwezen. 
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