reprodukties van CÃ©zanneKlee, De
Stael e.a. ons eens te meer kunnen
tonen waarom en o p welke wijze de
filosofie een 'beeldende' of 'aanschouwelijke' filosofie (p. 32) zou kunnen
zijn.

Descartes h e e f t h e t
gedaan.

Recensie van: Jeroen Bartels, D e
van het subject, deel I'
Descartes, Spmozd, Kant Kok Agora,
Kampen 1993, 175 pp., ISBN 90-3910568-5; deel 11: Hegel, Nietzsche. Kok
Agora, Kampen 1995, 188 pp., ISBN
90- 3910-666-5.

Het eerste deel van Jeroen Bartels' De
geschiedenis van het subject, dat de
ondertitel droeg 'Descartes, Spinoza,
Kant', is onlangs aangevuld met een
tweede deel over Hegel en Nietzsche.
Het werk, dat de rol van het menselijk
subject in de moderne filosofie bespreekt, zal nog worden uitgebreid
met een derde deel over de twintigste
eeuw en zal daarmee de gehele periode
van de moderne geschiedenis bestrijken.
Het is de vraag of je D e geschiedems van het subject kunt beschouwen
als pure geschiedschrijving of eerder
als systematische filosofie. Tot en met
de zeventiende eeuw werd het begrip
'subject' gebruikt in de zin van "substraat": lucht was bijvoorbeeld het
uhiect van het geluid. Bartels' boek
behandelt daarentegen alleen het subject in de latere zin van menselijk sub~ e c t .O o k passeert slechts een klein
aantal filosofen de revue -de in 1993

aangekondigde bespreking van Marx is
zelfs komen te vervallen. Bartels geeft
bovendien zelf aan dat het hem niet
om gedetailleerd historisch onderzoek
te doen is. Zijn bespreking van Spinoza
en Hume bijvoorbeeld, functioneert
als een "systematische karakterisering
van enkele denktypen" en niet als beschrijving van bepaalde "denktradities".
Hoever kun je daarmee gaan?
Ondanks de systematische invalshoek
draagt het boek de term "geschiedems" in de titel en behandelt Bartels
verschillende denkers in chronologische volgorde. Bovendien grijpt hij o p
sommige plaatsen wel degelijk terug
op historische ontwikkelingen. In het
geval van Descartes en Hegel werken
die geschiedkundige uitweidingen zeer
verhelderend. Barrels plaatst Descartes'
twijfelexperiment in de context van het
scepticisme dat aan het einde van de
zestiende en aan het begin van d e
zeventiende eeuw veel navolging vond
n Europa. Hegels onderzoek naar de
ontwikkelingsstadia van de vrije maatschappij wordt in verband gebracht
met de Pruisische censuur ten aanzien
van geseculariseerde vormen van religie. De lezer krijgt o p deze manier de
kans abstracte filosofische posities historisch te plaatsen. O o k de beschrijving van het hegelianisme na Hegel
vormt een aangenaam historisch intermezzo. In dit geval wordt de lezer echter op het verkeerde been gezet, omdat
de ontwikkeling van het hegelianisme
niet aansluit bij d e filosoof op wie de
passage een inleiding vormt, namelijk
Nietzsche.
Moet elke "geschiedenis" recht doen
aan de specifieke mechanismen van
beÃ¯nvloeding aan de details van de
W~rkun~sgeschichte?Barrels spreekt
van een "theoretische ruimte" in de

moderne filosofie. Deze ruimte wil hij
verkennen door enkele posities als
exemplarische voorbeelden te beschouwen. Daar is veel voor te zeggen: als
een bepaald thema sinds Descartes een
bijzondere plaats in de filosofie heeft
ingenomen, is er alle reden om de discussie op een gestroomlijnde manier
samen te vatten aan de hand van enkele
prototypische visies. De rol van het
subject biedt daarvoor een goede mogelijkheid. Descartes, Kant, Hegel en
Nietzsche vertegenwoordigen een mooi
kwartet aan standpunten over de positie van de mens in de moderne westerse filosofie.
Vooral deel I1 van De geschiedenis
van het subject is in dit opzicht bijzonder geslaagd. Dit deel, dat zich goed
zou lenen als inleiding op de geschiedenis van de filosofie van de negentiende eeuw, biedt een uiterst leesbare
introductie op het gedachtengoed van
Hegel en Nietzsche. Bartels weet
bovendien interessante verbanden te
leggen. Het perspectivistische karakter
van het systeem van Hegel, dat elk
denken voorstelt als een tijdgebonden
denken, wordt in De Geschiedenis van
het subject aan Nietzsche's idee van
een individueel perspectivisme gekoppeld: de mogelijkheid om als autonoom
subject je eigen wereld te begrijpen en
vorm te geven. Bartels zoekt met andere woorden naar gemeenschappelijke
thema's die wijzen op een zekere historische tontinuiteit. Bij twee zo uiteenlopende auteurs als Hegel en
Nietzsche is het een niet geringe prestatie om zulke verbanden te vinden.
Toch is het boek eerder op het subject gericht dan o p zijn geschiedenis.
Vanuit ideehistorisch oogpunt blijft
dit een waagstuk, omdat methodologische valkuilen onvermijdelijk zijn

wanneer historische discussies o p een
dergelijke manier worden 'verabsoluteerd'. Ik wil hier twee gevaren noemen.
Ten eerste bestaat de kans dat
eerdere posities in termen van latere
interpretaties worden weergegeven.
Anachronismen zijn natuurlijk inherent aan elke historische analyse, maar
het bijkomende probleem in een systematische weergave is dat dit gevaar
niet meer wordt onderkend. Een 'tijdloze' discussie kent geen anachronismen.
In De geschiedenis van het subject
zien we de gevolgen daarvan bijvoorbeeld bij de bespreking van Descartes.
Hoewel veel denkers na Descartes het
kritische onderzoek van de rede aanwijzen als datgene wat "aan het begin
van de moderne tijd alle traditionele
zekerheden en feitelijk gegeven instituties aan het wankelen" bracht (I, 20),
was dit nu juist niet wat Descartes
voor ogen stond, die zijn Meditaties
opdroeg aan de theologen van de
Sorbonne en zelfs voor zijn natuurkundige theorieÃ«metafysische zekerheid zocht. Bartels' analyse gaat in dit
geval terug o p Hegel. Hegel speelt in
De geschiedenis van het subject vaker
- misschien te vaak - een rol: de
weergave van Descartes' ideeÃ«als een
'systeem' en de neiging om steeds een
'negatief moment' te zoeken in de
progressieve opeenvolging van 'systemen', duiden op een Hegeliaanse preoccupatie. Bij Spinoza gaat dit ten
koste van de helderheid van het betoog.
De keuze voor Spinoza lijkt zelfs uitsluitend te zijn ingegeven door Hegels
overtuiging dat hij een navolger van
Spinoza was. Omdat Spinoza echter
aan het subject geen kentheoretische
uitzonderingspositie toekent, is hij voor

het centrale thema van het moderne
subject niet o p eenzelfde manier relevant als Descartes, Kant, Hegel en
Nietzsche. Het grootste deel van de
aan Spinoza gewijde passages bestaat
dan ook uit een moeilijk toegankelijke
kritiek o p de verhouding tussen redelijke en intuÃ¯tievkennis -een kritiek
die enkel dient om naar Hegel vooruit
te wijzen.
Een tweede gevaar van de systematische afbakening van een "theoretische minnen, is dat bepaalde posities
in een vacuum komen te staan en alleen
verklaard kunnen worden als bewuste,
min of meer willekeurige, keuzes.
Hume 'probeert' uitsluitend empirisch
te werk te gaan (I, 109), Nietzsche
"gaat niet meer uit van een 'redelijke'
orde" (11, 171) - alsof deze denkers
daar niet hele goede redenen voor hadden. Iets dergelijks geldt ook voor
Descanes, die aan het begin staat van
de discussie. Descartes "poneert" het
i k " (I, 54), hij "definieert" de wereld
als "meetbaar" (I, 64) en heeft een
"dualistisch uitgangspunt" (I, 68)
alsof hij dat allemaal zo gewild heeft.
Het vooroordeel van de critici van het
modernisme krijgt in een systematische discussie haast vanzelfsprekend
de vorm van een verwijt: Descartes
heeft het gedaan.
In zekere zin hÃ©Ã©
Descartes het
natuurlijk ook gedaan. Niet voor niets
kreeg de filosofie na Descartes een heel
specifieke, epistemologische wending.
Maar de vraag is: waarom? Ondanks
het feit dat hij in De geschiedenis van
het subject naar zijn zeggen slechts een
theoretische ruimte wil verkennen,
ontkomt ook Bartels niet aan de vraag
naar de historische oorsprong van
de moderne kijk op het menselijk
subject. Zoals gezegd zoekt hij in

-

navolging van Richard Popkin de
aanleiding voor Descartes' filosofie
in een sceptische crisis ten gevolge
van de Reformatie. Ikzelf zou meer
nadruk leggen op wetenschappelijke
ontwikkelingen: Descartes voldeed
met z i p dualistische filosofie aan de
vraag naar een wijsgerig model dat aan
het kennende subject een plaats kon
bieden temidden van een mechanistische natuur. De ene visie sluit de
andere niet uit. Ook Barrels beschrijft
Descartes' overwinning op het scepticisme als een wending vanuit de positie
waarin het menselijk bewustzijn het
probleempunt van de kennis vormde,
naar die waarin het bewustzijn als
beginpunt wordt opgevat. Het subject
kwam daarmee m het middelpunt van
de belangstelling te staan. Uiteindelijk
is het deze concrete historische wending die een systematische blik op de
moderne filosofie rechtvaardigt.

