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Diepzinnigheid in de filosofie 

Maarten Doorman 

Wie zich met filosofie bezighoudt, moet daar voortdurend rekenschap van afleg
gen. Wat is dat eigenlijk, filosofie, lijkt iedereen de arme wijsgeer te vragen zo 
gauw deze rijn studeerkamer verlaat. Waarom laat je je met zoiets in? Nu ontwik
kelt iemand natuurlijk snel genoeg een standaardrepertoire om zich hier tegen af te 
schermen. Filosofie is wat filosofen doen, filosofie is met een geleerd gericht uit 
het raam kijken, is theologie voor wie niet in God gelooft, enzovoort. Toch kan de 
filosoof een buitenstaander niet met dergelijke gemeenplaatsen blijven afschepen. 
Er bestaat geen universeel recept om deze vragen te pareren. Maar we kunnen ons 
wel afvragen waarom ze altijd over filosofie gesteld worden. Wat schuilt daar 
achter? 

De vraag naar het waarom van filosofie lijkt te worden ingegeven door de nut
teloosheid van het vak; er is geen droog brood mee te verdienen en ook het aan
zien van de wijsbegeerte is niet onomstreden. Noemde Anna Blaman de filosoof 
niet "een figuur waarom men niet geringschattend lachen mag, maar die men 
evenmin au sérieux kan nemen"? In zulke vragen steekt echter naast scepsis ook 
een zekere nieuwsgierigheid: die overbodigheid heeft immers iets aantrekkelijks, 
net als de nutteloosheid van poëzie. 

Gaat voor filosofie niet ook dat interesse loses Wohlgefallen op dat Kant voor 
de kunst wezenlijk achtte? En heeft filosofie niet evenals kunst een troostende 
functie voor het gevoel van gemis in al die wetenschappelijke speurtochten die de 
Grote Vragen van het leven altijd ontwijken? Bevat die waarom-vraag niet een 
suggestie van verhevenheid of dieprinnigheid in de filosofie? Voor het probleem 
wat filosofie nu eigenlijk is, geldt iets soortgelijks. Een wiskundige vraagt men 
niet wat zijn vak inhoudt, terwijl de buitenstaander daar even weinig van afweet. 
En de paleontoloog vraagt men het alleen als men de betekenis van het woord pa
leontologie niet kent Dat "wat" betekent in het geval van filosofie kennelijk iets 
anders, ook als de vraag zonder ironie gesteld wordt. Er doet zich een irritante, 
impliciete discrepantie voor tussen twee intuïties, namelijk enerzijds de notie dat 
filofosie een bouwwerk van schijngeleerdheid en gezwatel is, anderzijds het ge
voel dat het in de wijsbegeerte over heel wezenlijke, verheven of diepzinnige aan
gelegenheden gaat 

Deze tegenstrijdige gevoelens over "de wijsheid" duiken overigens regelmatig 
in de geschiedenis op. Bijvoorbeeld in de tegenstelling tussen Socrates en de so
fisten, die door hem worden afgeschilderd als geleerden die niet op wijsheid uit 
zijn maar op het kortstondige succes van het eigen (schijnbare) gelijk. Of neem de 
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Farizeeërs, die het met hun schriftgeleerdheid af moeten leggen tegen de diepe 
eenvoud van Jezus, zoals de sofisten het uiteindelijk van de verheven Socrates 
verliezen. 

Plet wat problematische aura van de filosofie als een discipline, die met de no
dige plichtplegingen dient te worden benaderd, openbaart zich vooral wanneer zij 
aan een groter publiek wordt gepresenteerd. Gepopulariseerde wetenschap en a 
fortiori toegankelijk voorgeschotelde filosofie worden nogal eens met de nek aan
gekeken. Ten onrechte: voor de meeste filosofie is publieke belangstelling een be
staansvoorwaarde. Een vereenvoudigde en aantrekkelijke weergave is hier echter 
niet altijd mogelijk. 

Allereerst kan filosofie teclmisch rijn, dat wil zeggen een schakel in een filo-
sofïsch-technische discussie vormen, die alleen met behulp van gedetailleerde 
voorkennis te begrijpen is. Zoals een uiteenzetting over Montague-grammatica of 
moderne discussies in de evolutionaire epistemologie. 

Maar minstens even vaak is filosofie weerbarstig omdat het beweerde te diep
zinnig is om in enkele alinea's weer te kunnen geven. We zouden daarbij kunnen 
denken aan boeken over of van Nietzsche, Heidegger of Derrida. Maar wat be
doelen we nu met dat "diepzinnig" en waarom kleeft dit epitethon aan zoveel filo
sofie? ' - U 

Die dieprinnigheid intrigeert. Het is opvallend hoe veelvuldig binnen het filo
sofisch discours van de dieptemetafoor gebruik wordt gemaakt, uiteenlopend van 
het tamelijk neutrale "diep nadenken" tot het hemeltergende "diep graven" of "een 
tekst uitspitten". Daartegenover staat het veelgebruikte verwijt van "oppervlakkig
heid" dat tot dezelfde metaforiek behoort. 

Wat betekent "diepzinnig" in de filosofie? Hoe diep is Heidegger, hoe diep 
Popper of Foucault? Is diepzinnigheid zoiets als complexiteit ? Vermoedelijk niet; 
een complexe redenering uit de filosofische logica heet meestal niet diepzinnig, 
evenmin als een complex computerprogramma diepzinnig is. Wordt dan gedoeld 
op een hoog abstractieniveau ? Dat is evenmin waarschijnlijk, al geeft Van Dale 
het wel als secundaire betekenis. Nu wordt de meest abstracte denker uit de 
geschiedenis van de filosofie, Hegel, vaak als bij uitstek diepzinnig beschouwd, 
maar dat is niet zozeer vanwege het hoge abstractieniveau van rijn werk. Zoals 
nog betoogd zal worden is dit eerder te danken aan de historisch-filosofische 
context waarin Hegel schreef, namelijk die van het Duitse Idealisme. Brengt de 
tweede betekenis van het Duitse Tiefsinn , namelijk die van zwaarmoedigheid of 
melancholie ons misschien verder? Hoewel er traditioneel een intrinsiek verband 
bestaat tussen de melancholicus en het genie, tussen Tiefsinn en kennis, levert die 
vraag ons vooralsnog niet zo veel op. 

Om greep op de betekenis van filosofische diepzinnigheid te krijgen is het beter 
een blik op de genealogie van het begrip te werpen, met andere woorden te speu
ren naar de manier waarop de dieptemetaforiek zich mettertijd heeft gevestigd. 

"Diep" verwijst op een of andere manier naar een "gelaagdheid" van de ziel, of 
om het wat eigentijdser te zeggen, naar verschillende bewustzijnsniveau's van het 
innerlijk. "Diep" figureert echter niet alleen in de ruimtelijke metaforiek van hoger 
of lager - waarbij meestal kentheoretische funderingskwesties aan de orde zijn -

75 



maar ook in die van binnen en buiten , van innerlijk en buitenwereld. Ik doel met 
die "gelaagdheid" niet op de uit de Aristotelische traditie voortkomende opbouw 
van het innerlijk, met zijn mechanische, vegetatieve, animale en rationele vermo
gens, die (zeker later, in de middeleeuwen en de renaissance) als een verticale 
hiërarchie kan worden begrepen. Eerder zijn die lagen op te vatten als de rokken 
van een ui. 

Deze diepte is van buiten af te beschouwen als een psychologisch fenomeen en 
verwijst als zodanig naar gevoelens en emoties. We hebben het tenslotte over 
"diep in mijn hart vind ik" en niet over "diep in mijn hoofd". Veel moderne 
filosofen zullen zich, vooral sinds Husserls verzet tegen psychologismen, een 
dergelijk perspectief niet laten aanleunen, maar dat hoeft ons nog niet te beletten 
eens een psychologisch peülood in de filosofische diepten neer te laten. 

In de loop van de achttiende eeuw valt voor emotionele dimensies een toene
mende interesse te bespeuren, die de kaders van het klassieke gedachtengoed over 
het innerlijk te buiten gaat. Langzamerhand ontstaat het beeld van een gevoelswe
reld die rijker en omvattender is dan de door temperamenten en humeuren beheer
ste constellatie van voorheen en die niet alleen een morele, maar ook een estheti
sche en een cognitieve relevantie heeft Die interesse manifesteert zich 
bijvoorbeeld in de religieuze houding van het piëtisme en in de gevoelscultus van 
het sentimentalisme zoals we die uit briefromans kennen. "La froide raison", 
schrijft Rousseau in Julie, ou la Nouvelle Heloïse , "n'a jamais rien fait d'illustre" 
en: "Exister, pour nous, c'est sentir" heet het in zijn Lettres Morales . Ook kunnen 
we denken aan de toenemende aandacht voor de fantasie, de imagination , de 
Einbildungskraft. 

Deze nieuwe constructie van het innerlijk dijt uiteindelijk tot een mensbeeld uit 
waarin het bewustzijn enorme dieptes gaat vertonen, het meest uitgesproken in de 
Duitse romantiek en in de filosofische pendant daarvan, het Duitse Idealisme. Die 
romantiek en dit Duitse Idealisme zijn cruciaal voor het ontstaan van filosofische 
diepzinnigheid en de glans die de wijsbegeerte hieraan onüeent 

Om dit te begrijpen is kennis van het analogie-denken van de romantische 
epistemologie van groot belang. Wezenlijke kennis van de wereld, dat wil zeggen 
van een spirituele, "organisch" geordende Natuur, hebben we bij uitstek via de 
ziel, door onze intuïtie of door het gevoelsmatige schouwen van de kunst De bin
nenkant van de wereld en niet alleen haar buitenkant van empirische fenomenen 
(een tegenstelling die door Kant zo'n meesterlijk filosofisch fundament had ver
kregen), kan analoog aan het eigen innerlijk gekend worden. Dwalend door de 
vaak duistere "grotten van de ziel" doen we "wezenlijke" kennis van de wereld op. 

Ook bij Hegel is dit uiteindelijk het geval, al is dat innerlijk bij hem niet met 
emotionele of intuïtieve vermogens te identificeren, maar met de rede, de Vernunft 
en met Geist en al is die niet louter vermeende duisterheid bij hem niet te danken 
aan de troebelen van onderbewuste zielslagen maar eerder aan zijn hoog abstracte 
en complexe terminologie. Door die analogie van het innerlijk van het subject (een 
voor Hegelianen stellig te gewaagde formulering voor de rede) met dat van de we
reld wordt Hegel vaak tot diepzinnig filosoof bestempeld. De primaire betekenis 
die Van Dale aan "diepzinnig" geeft, is dan ook "diep doordringend in het wezen 
der dingen". 
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De dieptemetafoor ontplooit zich ten volle in de romantiek, al komen we hem 
in de 18e eeuw al geregeld tegen, getuige de fraaie vergelijking van Voltaire, die in 
een brief over ideeën spreekt; "comme les petits ruisseaux, ils sont clairs parce 
qu'ils sont peu profonds." In de Duitse Romantiek gaan noties van diepzinnigheid 
een verbintenis aan met de idealistische filosofie van Kant, Fichte, Schelling, 
Hegel en, in deze traditie, later ook Schopenhauer en via hem Nietzsche. 

De als diepzinnig bestempelde filosofie van na de oorlog beroept zich nogal eens 
op de laatste, wat voor een deel aan de invloedrijke interpretatie van Heidegger is 
te danken. Daarbij helpt ook het fragmentarische en deels inconsistente karakter 
van Nietzsches filosofie een handje, want is het niet zo dat in het romantische 
perspectief dat aan de term diepzinnigheid kleeft, de schets grotere waarde heeft 
dan de te duidelijke tekening die geen beroep meer op het voorstellingsvermogen 
van de fantasie hoeft te doen? En misschien moeten we ook Nietzsche's waanzin 
niet vergeten, die zo mooi past in het romantische sjabloon van de aan waanzin 
grenzende genialiteit van de kunstenaar als ziener. Dat biografische gegeven klinkt 
even onbedoeld als onmiskenbaar mee in veel Nietzsche-interpretaties, net zoals 
dat bij Hölderlin het geval is. 

Nietzsche is vaak intrigerend omdat hij allerhande vanzelfsprekendheden op 
hun kop zet. Bijvoorbeeld in Menschliches, Allzumenschliches (1,15) bij het be
grip "diep". En wel in een passage waarin hij het onderscheid tussen schijn en we
zen attaqueert, dus waar hij Kants constructie van het Ding an sich (of eigenlijk 
Schopenhauers interpretatie daarvan) en de wereld als verschijning aanvecht. Hij 
doet dit door erop te wijzen dat filosofen (als Schopenhauer) dat onderscheid aan 
"binnen en buiten" gelijk stellen, als gezegd een vorm van romantische epistemo
logie. 

Filosofen denken, zo zegt Nietzsche, "mit tiefen Gefühlen komme man tief ins 
Innere, nahe man sich dem Herzen der Natur. Aber diese Gefühle sind nur inso-
fem tief, als mit ihnen, kaum bemerkbar, gewisse komplizierte Gedankengruppen 
regelmassig erregt werden, welche wir tief nennen; ein Gefuhl ist tief, weü wir 
den begleitenden Gedanken fur tief halten." Nietzsche draait hier de rol van ge
dachten en gevoelens om en beweert dat "diep" niet diep gevoeld maar hoogstens 
diep gedacht is. Abstraheert men van de diepe gedachten in het diepe gevoel, "so 
bleibt dat starke Gefuhl übrig", dat voor kennis geen enkele betekenis heeft. De 
diepe gedachte hoeft echter evenmin waar te zijn, meent Nietzsche: "der tiefe Ge-
danke kann dennoch der Wahrheit sehr feme sein." Zo poogt hij af te rekenen met 
twee fundamentele kenmerken van wat als diepzinnigheid wordt beschouwd, na
melijk de gevoelsmatige en de ontologische lading van het begrip. 

Je zou de vraag kunnen stellen of die afrekening toch misschien niet meer is 
dan een articulatie van die twee kenmerken. Probeert Nietzsche hier niet eerder het 
versieten karakter van het diepzinnige op de hak te nemen om diepzinnigheid zo
doende als een filosofische intuïtie (of als een bruikbare illusie) te redden? Want 
Nietzsche is een diepzinnig denker, en niet alleen in de Zarathustra, waarin hij 
zich als een al te diep voelende en orakelende profeet over de wereld uitspreekt. 
Hoezeer de oppervlakkigheid hem ook trekt, hij biedt geen afdoende weerstand 
tegen de zuigende diepte. In Jenseits von Gut undBöse (par. 59) lijkt hij het 
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vooral over zichzelf te hebben als hij beweert dat wie "den Kultus der Oberflache 
nötig hat, irgendwann einmal einen unglückseligen Gmffunter sie getan hat." 

De suggestieve kracht van Nietzsche, hier, in Menschliches, Allzumenschliches 
en op talloze andere plaatsen in rijn werk, het feit dat hij ons vaak dwingt te gissen 
naar zijn niet ondubbelzinnige bedoelingen, is wellicht ook een reden hem tot 
diepzinnig te bestempelen. Daarmee meen ik een derde eigenschap van dieprinnig-
heid te hebben gevonden. Is een zeker gebrek aan helderheid niet juist wenselijk 
en soms zelfs bedoeld? Vliegen Hegels gevleugelde uilen van Minerva niet pas uit 
als de duisternis invalt; is het verstand alleen wel toereikend en moeten ook in de 
filofie intuïtie en gevoel niet een woordje meespreken? Is het niet zo, dat op een 
bepaald moment een zekere onhelderheid of ambivalentie nodig is, omdat anders 
wat gekend moet worden als water tussen onze vingers doorglipt? 

Niet voor niets doen moderne filosofen met een diepzinnige reputatie vaak een 
beroep op de kunst als een andere manier van kennisverwerving, waarin niet hel
derheid of consistentie voorop staan, maar eerder een onmiddellijk doorzien, een 
direct schouwen, een diepe intuïtie. Zo roept Heidegger, die bij uitstek in de ro
mantische stijltraditie van diepzinnigheid staat, in zijn latere werk ook de kunst te 
hulp. Heidegger heeft een zekere duisterheid nodig om tot de anders onbereikbare 
grondstructuur van "het zijn zelf' te geraken. 

Die duisterheid is hem dus, op het moment tenminste dat zijn onderneming als 
zinvol ervaren wordt, niet meer al te eenvoudig voor de voeten te werpen. Gege
ven Heideggers poging tot S einsver standnis is een bepaalde mate van onduide
lijkheid onvermijdelijk; het "zijn" verbergt zich immers en licht op in een analyse 
die met analytische filosofie wel heel weinig van doen heeft Waar de analytische 
filosofie zich immers beperkt tot het verhelderen van de taal, lijkt Heidegger de 
taal soms haast te willen vertroebelen om iets anders te verhelderen. 

We vinden de door mij genoemde aspecten van diepzinnigheid bij Heidegger 
met enig zoeken terug. Zowel zijn poging om "het wezen" van de wereld (van het 
rijn) op te sporen, als een hierin onvennijdelijk en misschien zelfs vereist gebrek 
aan "helderheid", alsook een bepaalde gevoelsmatige component, getuige het be
lang dat Heidegger aan Stimmung hecht, maken dit duidelijk, zolang we ons ten
minste niet te veel gelegen laten liggen aan het filosofisch inderdaad relevante ver
wijt van psychologisering. 

Over de duisterheid van diepzinnigheid tot slot het volgende. Zijn illusies niet, zo
als Kant in zijn Transcendentale Dialektiek beweert, even onontkoombaar als som
mige vormen van gezichtsbedrog? Liggen niet in ons denken zelf tegenspraken 
opgesloten, die in de structuur van dat denken schuüen of die wellicht door het 
leven worden vereist, zoals Nietzsche het eerder zou stellen? 

Misschien is dat zo. De Amsterdamse filosoof Van Nierop houdt in Denken in 
tweespalt - interpreteren in ambivalentie een pleidooi voor het niet volkomen 
wegvagen van de tweespalt, van de ambivalentie die zich "in de wereld, in ons be
staan en dus ook in onze reflectie op (-) beide", voordoet Waarom zou de waar
heid niet soms juist in de tweespalt zelf kunnen liggen, vraagt hij zich in zijn inlei
ding af. Hij realiseert zich echter het gevaar dat hiermee gepaard gaat, want hij laat 



er onmiddellijk op volgen dat het niet de bedoeling is "een obscurantisme voor te 
staan dat interessant doet met het in twijfel trekken van elementaire logische wetten 
als die van de tegenspraak." 

Een bepaalde mate van obscurantisme lijkt echter onvermijdelijk voor alle filo» 
fie die diepzinnig wil zijn. Dit kan uiteenlopen van de krankzinnige theoretische 
warwinkel van laten we zeggen theosofen of van de zwaarwichtigheid van modi
euze Heideggerianen tot aan meer respectabele pogingen als die van Nietzsche of 
eventueel zelfs Hegel. Maar binnen dit scala ligt toch vooral een baaierd van filo
sofie, waarin schrijvers - om met Schopenhauer te spreken - "das Helldunkel lie-
ben, um zu scheinen was sie nicht sind." 

Wie filosofische dieprinnigheid als verschijnsel het voordeel van de twijfel wil 
gunnen en dus genoegen wil nemen met een aantal ambivalenties en onhelderhe-
den, draagt de ballast van een of andere vorm van essentialisme en van de bewijs
last die aan het gebruik van niet-rationele middelen kleeft 

Analytische filosofie probeert deze ballast meestal tot elke rpijs te vermijden. Is 
rij daarom oppervlakkig? Grotendeels wel, denk ik, maar het is natuurlijk de 
vraag hoe erg dit is. Het lijkt de prijs voor de door haar nagestreefde helderheid en 
voor een deel is het een buitenfilosofische voorkeur of men wil vissen in diep en 
troebel water (bijvoorbeeld vanuit een religieuze preoccupatie), of juist in die 
heldere ondiepe beek van Voltaire. 

"In science there are no 'depths', there is surface everywhere", luidt het in het 
Wiener Kreispamflet uit 1929. We huiveren Hcht voor zulk meedogenloos positi
visme. Moeten we dan toch niet liever mee trommelen in de fanfare van moderne 
Franse denkers die zich op Nietzsche en Heidegger verlaten? Nog eens huiveren 
wij. Het lukt niet de diepte in te gaan . Want wie over het diepe nadenkt is diep
zinnig, maar wie zich in diepzinnigheid verdiept, moet vrezen een oppervlakkig 
mens te blijven. 
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