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Het mensbeeld in de
Angel-Saksische Wijsbegeerte *
Alvorens nader op mijn onderwerp in te gaan, twee opmerkingen vooraf.
1. Bijgaand betoog handelt over de Angel-Saksische Wijsbegeerte. Be
dacht moet echter worden, dat "de Angel-Saksische Wijsbegeerte” eigenlijk
niet bestaat. Er is in Engeland en Noord-Amerika een zekere wijsgerigwetenschappelijke traditie, maar die traditie staat niet los van filosofische
ontwikkelingen op het vasteland van Europa. Bovendien is die traditie ook
naar binnen toe allesbehalve een gesloten front. Men spreekt van logisch
atomisme, common sense filosofie, linguistic analysis, pragmatisme, operationalisme enz. enz. met talloze varianten, dwarsverbindingen en ook met
talloze niet genoemde nevenstromingen. Wat ik hier dus naar voren zal
brengen zijn uiterst globale aanduidingen, een schets van enkel representa
tieve denkers en gedachten inzake de wijsgerige anthropologie in de AngelSaksische wereld.
2. Konfrontatie is nodig met een bijbelse mensbeschouwing èn met een
wijsgerig-wetenschappelijke anthropologie in christelijke zin. Hierover mijn
tweede opmerking. Ik maak onderscheid tussen een bijbelse mensopvatting
en een christelijke anthropologie.
Waar een en ander op neerkomt, is eenvoudig dit. Sedert Copernicus
beseffen wij, dat de bijbel ons niet geschonken is als een handboek voor
kosmologie. Tegelijk beseffen wij, dat de bijbelse openbaring aangaande de
kosmos, de wereld, fundamenteel en onvervangbaar is. We moeten alleen
onthouden, dat de bijbel ons gegeven is om ons geloof te voeden, niet om
onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid te bevredigen. Welnu, eenzelfde
verhaal inzake de mens. De bijbel is geen handboek voor wijsgerige of weten
schappelijke anthropologie. Hij gaat niet in op allerlei theoretische pro
bleemstellingen. En toch is de bijbelse openbaring aangaande de mens fun
damenteel en onvervangbaar voor ons, ook voor ons als wetenschappers.
Ik wil dit hier duidelijk stellen. Want de trein van onze gedachten kan heel
makkelijk naar de ene of naar de andere kant ontsporen. Wij ontsporen naar
de ene kant, als we denken, dat we met de bijbel in de hand allerlei moderne,
humanistische theorieën over de mens zonder meer kunnen weerleggen. Alle
humanistische wetenschap wordt dan afgewezen met een simpel beroep op
de bijbel. Een biblicistische aanpak lijkt gelovig, maar is in feite lui en goed
koop. Zeker, je kunt op grond van de bijbel bepaalde theorieën afwijzen en
dat moet ook! Maar afwijzen is nog geen weerleggen. Wij als wetenschappers
kunnen het niet bij afwijzen laten. Wij moeten door te luisteren en door te
overdenken op de problemen die de wetenschap oproept ingaan en zovaak
* Voordracht gehouden op het VGS-Paascongres te Driebergen, 21 april 1974
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de problemen verkeerd worden gesteld of verkeerd worden opgelost ook
metterdaad met wetenschappelijke middelen een en ander proberen aan te
tonen. We moeten bovendien alternatieven aandragen, omdat kritiek zonder
alternatieven niet overtuigt. Biblicisme is goedkoop.
Wij ontsporen naar de andere kant, als we denken, dat we met de bijbel
in bet hart de wetenschap haar gang kunnen laten gaan. Wilden we in het
eerste geval te veel van de bijbel, op deze manier verwachten we er te weinig
van. De bijbel is ons geschonken tot versterking van het geloof, niet tot be
vrediging van onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Toch moet dit ge
loof heel ons leven vernieuwen, het wetenschappelijk denken niet uitgezon
derd. De scholastiek sluit de bijbel op in het hart en wil haar niet vruchtbaar
maken voor het verstand. Maar Gods woord is een lamp voor onze voet, ook
op de paden van de wetenschap. Hoe kunnen we zonder dit licht nadenken
over de mens? Het biblicisme mag dan goedkoop en gemakkelijk zijn, de
scholastiek is het ook. Tussen beiden door moeten we een weg zoeken.
Ik haast me nu naar mijn onderwerp: het mensbeeld in de Angel-Saksische
wijsbegeerte. Ik denk, dat in deze wijsbegeerte geen denker zo’n overweldi
gende invloed heeft gehad als de filosoof David Hume. Hume leefde t.t.v. de
Aufklärung en was een empirist zo radikaal als men zelden aantreft. Nog
voor zijn dertigste jaar schreef hij zijn hoofdwerk A Treatise on Human
Nature. Inzake de leer van de mens is de enige zekere methode "experience
and observation”, d.w.z. de mens kan enkel en alleen uit ervaring gekend
worden.
Nu hanteert Hume een uiterst toegeknepen begrip van ervaring. Ervaring
is eigenlijk niet anders dan het opdoen van indrukken d.m.v. zintuigelijke
waarneming of innerlijke beleving. Afdrukken hiervan worden in het mense
lijk bewustzijn opgeslagen. Alle voorstellingen in het bewustzijn moeten ge
zien worden als “copies”, als afdrukken van indrukken. Verstand en wil
hebben naar de mening van Hume een ondergeschikte rol; een ordenende
funktie. Ze kombineren de aldus verkregen enkelvoudige voorstellingen tot
meer complexe voorstellingen. Menselijke kennis is zo als een lego-bouwwerk, samengesteld uit de lego-stukjes van enkelvoudige voorstellingen, die
hunnerzijds het afgietsel zijn van opgedane indrukken.
Een dergelijke afdrukken-theorie vindt men steeds bij de empiristen terug.
Hume is echter een radikale empirist. Dit houdt in, dat hij iedere werkelijk
heid waarvan we indruk noch afdruk hebben, voor onkenbaar en onbestaan
baar houdt. Dus ontkent hij het bestaan van God. Dus ontkent hij eveneens
- en dat wordt voor ons van belang - het bestaan van de menselijke ziel, van
een geestelijke substantie in de mens.
De Britse empiristen vóór Hume waren te dezen voorzichtiger geweest. Zo
handhaafde John Locke nog een deïstisch Godsbegrip. Bovendien moest er
z.i. iets in de mens zijn: “something we know not what”. Ervaring veronder
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stelt een ik dat ervaart, een ziel of geest. Hume daarentegen schrapt het
zielsbegrip, omdat de ziel niet ervaren kan worden; we kunnen er ons geen
enkele voorstelling van vormen.
Zo rijst reeds bij Hume de vraag naar de persoonlijke identiteit van de
mens. Want hoewel mijn ervaringen van vandaag verschillen van die van
gisteren, gaat het toch steeds om waarnemingen van dezelfde persoon'? Wat
is dan de menselijke persoon? Hume kan er nauwelijks antwoord op geven.
Hij zoekt de persoonlijke identiteit in feite in de kontinue stroom van de
waarnemingen. De mens is in diepste wezen niet anders dan een "bundle of
perception”, niet dan een “stream of consciousness”.
Ik moet zeggen, dit is een uiterst disputabele mening. Want hoevaak wordt
de keten van iemands bewustzijnsleven niet onderbroken: in de slaap, in ge
heugenstoornissen, in toestanden van bewustloosheid, zonder dat we de
betrokkene nadien als een ander gaan beschouwen. Hij die een verkeers
ongeval veroorzaakt en daarbij zijn bewustzijn verliest en zich van het on
geval niets kan herinneren, wordt desniettemin nadien verantwoordelijk
gesteld.
Hoe dit echter ook zij, Hume heeft door zijn radikaal empirisme een
nieuwe mensbeschouwing gelegd naast de traditioneel, dualistische mensbe
schouwing, de mens als een samenstel van twee substanties, een geestelijke
en een lichamelijke. Dit is ruwweg de middeleeuwse mensbeschouwing ge
weest. Na de middeleeuwen keert dit scholastieke dualisme bij Descartes op
streng rationalistische basis terug. De rede bewijst eerst zichzelf als geeste
lijke substantie (d.m.v. het cogito ergo sum) en bewijst vervolgens de licha
melijke substantie als tegenover zich geplaatst. Hume’s antwoord op de mid
deleeuwse scholastiek en het nieuwere rationalisme is even simpel als radi
kaal. De wetenschap kan alleen rekening houden met waarneembare feiten.
Substanties zijn onwaarneembaar, dus onkenbaar, dus metafysische illusie.
De kontroverse tussen Descartes en Hume is tot op heden aktueel. Rationa
lisme en empirisme, dat schijnt voor velen nog steeds het onvermijdelijk
dilemma. In onze eeuw heeft Bertrand Russell de lijn van Hume weer op
genomen en zo de Angel-Saksische filosofie een empiristisch stempel opge
drukt. ‘Russell’s entire philosophical carreer has been dominated by the
quest for certainty” (W. P. Alston). Russell, de vrijdenker, op zoek naar reli
gieuze zekerheid. En deze zekerheid wordt gevonden in de empiristisch toe
geknepen ervaring.
Uitgangspunt voor Russells filosofie - hij noemt haar logisch atomisme zijn niet zozeer op indrukken gebaseerde voorstellingen (voorstellingen zijn
immers uitermate glibberig en subjectief) als wel op indrukken gebaseerde
uitspraken. De vaste, solide bouwstenen van de menselijke kennis zijn vol
gens Russell elementaire empirische uitspraken zoals “dit is blauw”, “dit is
groter dan dat”. Hieruit dienen de meer complexe uitspraken van de weten
schap te worden samengesteld en afgeleid volgens de apriorische, d.w.z. de
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voorhand beschikbare regels van de moderne logika. Het bouwsel van de
taal moet worden opgericht met de legostenen van empirische uitspraken en
met konstruktieregels van de symbolische logika.
De taal die wij thuis of in de wetenschap spreken, beantwoordt nog aller
minst aan wat Russell wil. De beweringen die wij maken, staan niet helemaal
los van de ervaring: het is niet allemaal fantasietaal! Ze staan ook niet los van
bepaalde logische regels: het is niet allemaal wartaal! Maar voor het overige
zit onze taal stikvol vaagheden, fouten en ongerechtigheden. Wat Russell
daarentegen voor ogen staat is een ideale taal, van een kristalheldere logische
struktuur en waarin alle empirische uitspraken, uitspraken over de erva
ringswereld zijn te herleiden tot de elementaire, atomaire uitspraken, zoals
'dit is blauw”. Ben je van zulke atomaire uitspraken zeker en kun je de meer
omvattende, molekulaire uitspraken hiertoe logisch herleiden, dan kun je
ook daarvan zeker zijn.
Mag je een woord als "boom” dan nog gebruiken in deze taal? Russell zal
zeggen: Een boom is niet rechtstreeks waarneembaar. Wat je waarneemt zijn
bepaalde kleuren en geuren etc. van die boom (niet eens alle!). De boom is
dus niet een legosteen, maar reeds een bouwsel, een ‘‘logical construction”.
Kun je echter de wijze waarop deze taalkonstruktie is opgetrokken uit ele
mentaire zintuigelijke gegevens rekonstrueren, dan is de term legitiem.
Ik hoop, dat de strekking van Russells empirisme duidelijk is. De empirist
vergt niet dat al onze inzichten direkt uit de ervaring der dingen kan worden
afgelezen. Maar indirekt moet het in elk geval wel uit ervaringsgegevens
kunnen worden afgeleid. Het woordje “God” valt zo door de mand. Het kan
op geen enkele wijze, noch direkt noch indirekt, aan ervaringsgegevens ge
relateerd worden.
Hoe staan nu de zaken t.a.v. de menselijke ziel, het ik of - zoals Russell
graag zegt - de “mind”? Aanvankelijk heeft Russell gesteld, dat er t.a.v. de
ervaring der dingen een subjekt nodig is dat ervaart. Later komt hij hierop
terug en zegt dan: In de uitspraak: ik zag een lichtflits, wordt maar een ding
empirisch waargenomen: de flits. En niet: de flits en het ik. De taal speelt ons
hier parten. We hadden kunnen volstaan met de uitspraak: een lichtflits ge
schiedde: “Ik” en “zag” zijn toegevoegde interpretaties. Een geestelijk sub
jekt wordt afgewezen. Dus wordt ook het cartesiaanse geest-lichaam-dualisme afgewezen.
Wat dan? Met William James, vader van het Amerikaanse pragmatisme,
zegt hij: Geest en lichaam is een kwestie van organisatie van de beschikbare
ervaringen. Kijk ik naar een boom, dan is de groene vlekkenbrij die ik zie,
deel van de boom en tegelijk deel van mijn “mind”. Samengenomen met
andere kleur- en geurervaringen uit allerlei gezichtshoeken is die vlekkenbrij
een onderdeel van wat ik een “boom” ga noemen, samengenomen met ande
re ervaringen binnen hetzelfde bewustzijnsveld, met herinneringen en ver
wachtingen is de waargenomen vlekkenbrij een onderdeel van de “mind”.
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Kortom, het is maar, hoe je het bekijkt. Er zijn niets anders dan ervaringen.
Zus gebundeld, leveren ze een boom, zo gebundeld een Subjekt op.
In feite wordt door Russell een diepere eenheid in de mens ontkend. Russell's geestverwant Wittgenstein laat zich raadselachtiger uit in zijn beroem
de Tractatus Logico-Philosophicus. De vragen van God en de menselijke
ziel trekt hij in de sfeer van de stilte, van de mystiek. Wie is de mens in diep
ste wezen? Ik citeer hier de negen woorden die het gehele slothoofdstuk van
zijn boek vormen. "Wovon mann nicht sprechen kann, darüber muss mann
schweigen”. Wittgenstein bevroedt in de mens een mysterie, maar in zijn
denken en spreken is er geen plaats voor.

In latere jaren is Russell hoe langer hoe meer gaan twijfelen aan het elemen
taire en absoluut zekere karakter van atomaire beweringen zoals “dit is
blauw”, zonder een alternatief voor zijn logisch atomisme te kunnen bieden.
Hij zocht zekere kennis, maar heeft deze uiteindelijk nergens in de ervaring
kunnen vinden. De diskussies hebben zich elders voortgezet. Het vervolg
stuk op het logisch atomisme werd het logisch positivisme. Begonnen aan de
universiteit van Wenen (omstreeks 1925) heeft het zich na de opkomst van
het nationaal-socialisme vooral in de Angel-Saksische wereld verspreid. De
bekendste woordvoerder in Engeland werd Ayer. In de U.S.A. werd Carnap
toonaangevend.
Een eerste trek van het logische positivisme is, dat het alle taaluitspraken
pleegt onder te verdelen in drie soorten beweringen:
a) empirische uitspraken
b) de stellingen van logika en wiskunde
c) metafysische beweringen
Overeenkomstig een suggestie van Wittgenstein werden de empirische
uitspraken soms zinvol, de logisch-wiskundige stellingen zinloos en de meta
fysische beweringen onzinnig genoemd. Een empirische uitspraak, zoals “het
regent” is dan zinvol omdat ze informatie verschaft over de ervaringswerkelijkheid, een logisch-wiskundige uitspraak, zoals “A is niet niet-A”, is zin
loos, d.w.z. zonder zin, omdat ze geen informatie verschaft, alleen een konstruktie-regel bevat. Metafysische beweringen daarentegen zoals God be
staat of óók God bestaat niet of de mens heeft een ziel of de mens heeft geen
ziel zijn onzinnig, omdat ze geen enkele betekenis hebben.
Hier wordt een tweede trek van het logisch positivisme openbaar. Elke
zinvolle uitspraak moet door van elkaar onafhankelijke waarnemers geveri
fieerd kunnen worden. Publieke verifikatie is noodzakelijk. Welnu, empiri
sche uitspraken zijn verifieerbaar, logische stellingen zijn het in zekere zin
ook, maar wat, als iemand beweert een stem van God gehoord te hebben.
Wat bedoel je dan met “stem”, toch niet een menselijke stem? Wat bedoel je
dan met "horen”, toch niet het funktioneren van je gehoororganen. En wat
je met God bedoelt, blijft voor een ander eveneens in het duister. Wellicht
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geef je uiting aan een dichterlijke emotie, maar iets zinvols zeg je niet. An
deren kunnen het niet natrekken.
Carnap en de zijnen hebben met de eis van publieke verifieerbaarheid,
door Popper naderhand gewijzigd in de eis van publieke falsifieerbaarheid,
de empirische beweringen willen trekken uit de privésfeer van persoonlijke
ervaringen waaraan altijd een marge van onzekerheid en subjektieve illusie
kan kleven, zoals Russell op latere leeftijd zelf heeft toegegeven. Schakelt
men echter alle privé-ervaringen uit, dan blijft er in feite slechts een enkel
gebied over, waar intersubjektieve verifikatie en objektieve kontrole moge
lijk is: het terrein van de natuurwetenschappelijke observatie en het natuur
wetenschappelijk experiment. De natuurwetenschappelijke uitspraken zijn
empirisch en tegelijk publiek kontroleerbaar. Vandaar het pleidooi voor een
wetenschappelijke wereldbeschouwing.
Vooral bij Carnap wordt de fysika grondwetenschap en de natuurweten
schappelijke taal de universele taal van elke wetenschap. Het bestaande taal
systeem van andere wetenschappen kan gehandhaafd blijven, mits en voor
zover het vertaalbaar is in de taal van de fysika. Zo mag de psychologie een
eigen gebied afbakenen en een eigen wetenschapssysteem vormen en des
noods termen hanteren als die van gevoel, beleving en zielservaring, als de
vertaalbaarheid in de fysikale taal maar in het achterhoofd gehouden wordt.
Alle zinnen in de psychologie beschrijven fysische en fysieke gebeurtenis
sen, nl. het fysieke gedrag van de mens. De psycholoog mag zeggen: X is op
gewonden, maar kan hiermee slechts verwijzen naar algemeen kontroleerbare feiten, naar de verhoogde polsslag van X, zijn snelle ademhaling e.d.
Zou hij zijn uitspraak willen betrekken op iets meer, op het innerlijk, geeste
lijk leven van X, dan is die uitspraak niet verifieerbaar, dus onzinnig, een
metafysische pseudouitspraak, een slag in de lucht.
In vroeger eeuwen is er veel over gediskussieerd of het menselijk denken
het bestaan van God of van een geestelijke realiteit zoals de ziel kan bewij
zen. Sedert Kant is veelal gezegd: Neen, metafysika is voor de mens te hoog
gegrepen en dus onmogelijk. Sedert Carnap wordt echter gezegd: metafysika
is onzinnig en daarom onmogelijk. Vandaar ook dat de menswetenschappen
zich graag aandienen als gedragswetenschappen en het woord zielkunde
kontrabande is. Vandaar ook, dat Carnap een uitgesproken voorkeur voor
het Amerikaanse behaviourisme aan de dag heeft gelegd.
Een denker als Ayer is minder extreem dan Carnap. Z.i. zijn niet alle zin
volle uitspraken uitspraken over fysisch gebeuren en fysiek gedrag. Hij pleit
nog voor het onderscheid van een fysische 'buitenwereld” en van dat wat er
inwendig in mij omgaat, voor het verschil tussen uitspraken over lichame
lijke voorvallen en innerlijke ervaringen. Toch is hij van mening, dat ik
slechts achter het innerlijk leven van de ander komen kan via de lichamelijke
expressies en gedragingen welke zich aan mij voordoen. Afgaande op de
wijze waarop bij mijzelf lichamelijke gedragingen parallel lopen met inwen
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dige gevoelens, schrijf ik anderen op grond van hun gedragingen soortgelijke
gevoelens toe. In het intermenselijk verkeer en in de wetenschap vormen zo
doende ook voor hem de lichamelijke gedragingen het objectieve, verifieer
bare houvast. Ernstige bezwaren heeft Ayer tegen de “metafysische” voor
stellingen van God, de ziel, een leven na dit leven e.d. En de persoonlijke
identiteit van de mens weet hij in niets anders te funderen dan in de "identity
of the body”, een uiterst zwakke bewering, omdat er in het lichaam door de
jaren een volledige stofwisseling plaats vindt.
Toch is het logisch positivisme uiterst kwetsbaar. Het meest aanvechtbaar
is het verifikatiebeginsel, d.w.z. de uitspraak dat elke bewering door onaf
hankelijke waarnemers empirisch moet kunnen worden geverifieerd. Wat is
eigenlijk de status van deze uitspraak. Zij is zelf niet empirisch, uit de erva
ring afleidbaar. Zij is ook niet logisch, een logische stelling. Wat dan wel? Is
ze metafysisch? En dus onzinnig? Het verificatiebeginsel wil alle metafysika
uitbannen, maar bant ze de metafysika dan uit m.b.v. . . . metafysika? De
logische positivisten hebben geantwoord, dit beginsel is niet empirisch, niet
logisch, maar ook niet metafysisch. Het is in het geheel geen bewering, maar
een voorschrift. Ik vraag: Een voorschrift van wie? En op welke grond uit
gevaardigd? Wie heeft het recht zo maar voor te schrijven dat metafysika
onzin is?
Juister was geweest, als men erkend had, dat heel dit empirisme, de ver
kleefdheid aan zintuiglijke ervaringen, aan logische konstruktieregels èn in
het logisch positivisme aan een natuur- en gedragswetenschappelijk denk
patroon niet wordt voorgeschreven, maar wordt geloofd. Het verifikatiebe
ginsel is een geloof, een axiomatisch uitgangspunt, het laat zich niet redelijk
meer verantwoorden. De mens vertrouwt zich toe aan de openbaringskracht
van logisch geordende en intersubjektief gekontroleerde ervaring.
Nog een enkel woord over de zg. "linguistic analysis”, in Engeland om
streeks de jaren veertig ontworpen door de latere Wittgenstein, Ryle e.a. De
taalanalyse is de zoveelste variant van wat men i.h.a. “analytische filosofie"
kan noemen. In de “linguistic analysis” niet langer een starre binding aan
een verifikatiebeginsel, niet langer het krampachtig ideaal van een volkomen
doorzichtige, wetenschappelijke taal. Hierin ligt h.i. juist de zondeval van
alle filosofie, dat men alle taal wil samenpersen in de matrijs van empirisch
wetenschappelijke beschrijvingen. Naast de wetenschappelijke taal is er een
dichterlijke, een juridische, een godsdienstige taal enz., toegangspoort tot
een wereld van schoonheid, recht, religie enz.
Ondertussen is ook hier Descartes en zijn metafysische visie op de mens
als samenstel van een onzichtbare ziel en een mechanisch lichaam mikpunt
van spot. “Descartes heeft de mythe ontworpen van “het spook in de ma
chine”, zegt Ryle. Hij geeft toe, dat er in de taal niet alleen uitdrukkingen zijn
m.b.t. het lichamelijke (over lopen, schoppen, huilen enz.) maar ook psychi
sche termen (over hart, gevoel, waarneming, fantasie, denken, willen enz.).

32

HET MENSBEELD

IN DE

A NG E L- S A KS I S C H E W I J S B E G E E R T E

Maar taalanalyse toont aan, dat zulke uitdrukkingen niet slaan op een gees
telijk wereldje, naast en tegenover de korporele werkelijkheid. Neen, deze
psychische termen doen weinig anders dan ons spreken over lichamelijke ge
dragingen belichten en bijkleuren. Stel ik zeg: “A was woedend, hij schopte
erop los”, dan speelt de woede zich niet af in de ziel en het schoppen in het
lichaam van A. Integendeel, met “A was woedend” kenschets ik slechts de
algemene situatie waarbinnen A ’s lichamelijke aktiviteiten zich afspelen. Ik
wilde b.v. belichten, dat het hier niet ging om de schopsituatie van het voet
balveld. Anders gezegd: de woede en het schoppen zijn aspekten van een en
dezelfde zaak, geen momentopnamen uit twee verschillende werelden.
Ik moet erkennen, deze taalanalytische filosofie heeft veelal verhelderend
gewerkt. Ze is echter sterk relativistisch. De empirist is hier nog steeds aan
het woord en zoekt houvast. Hij grijpt zich vast aan het gewone taalgebruik.
Maar deze taal is een glibberig gegeven om tot waarheid te komen. Taal
heeft geen vastigheid. De taalanalytici erkennen, dat talen historisch veran
derlijk zijn. Ja, voor hen is de taal vaak niet meer dan een spel, een spel met
steeds nieuwe speelkaarten en spelregels. Zo kan de taalanalytische filosoof
eindeloos bezig-zijn met taal en taalgebruik, zonder ooit zijn doel te berei
ken. De taalanalytikus is als een scheidsrechter die op het voetbalveld wel
kan fluiten, maar niet bij machte is het eindsignaal te geven!
Wat is de betekenis van de Angel-Saksische wijsbegeerte, m.n. op het gebied
van de menswetenschappen? Er is moeilijk een schatting van te maken. Dat
in de menswetenschappen het natuurwetenschappelijk denkmodel van fysika en biologie sedert de opkomst van het Amerikaanse behaviourisme zo
hoog genoteerd staat, is m.i. allereerst te zien als een emancipatieverschijnsel. De psychologie wilde zich zoveel mogelijk verwijderen van de wijsgerige
mensbeschouwingen van vroeger tijden. Ze wilde vakwetenschap worden.
Dus ging men zich spiegelen aan biologie en natuurwetenschap. Dus wordt
de filosofie nog steeds met argus-ogen bekeken.
Aan de andere kant heeft de Angel-Saksische wijsbegeerte door haar kri
tiek op het cartesiaanse dualisme en door haar verkleefdheid aan protokollaire waarnemingen, logische redeneerregels en natuurwetenschappelijke
taal deze moderne ontwikkelingen in de psychologie in de rug gedekt en be
wust of onbewust gestimuleerd. Een kritische begeleiding heeft de wijsbe
geerte niet geboden. Hoofdoorzaak hiervan is m.i., dat het Angel-Saksische
empirisme zichzelf niet radikaal genoeg gekritiseerd heeft.
Een eerste kritiek op het empirisme moet m.i. dit zijn, dat de empirist van
het empirisch onderzoek van de wetenschap teveel verwacht, alsof dit onder
zoek de werkelijkheid ten volle zou kunnen blootleggen. Reeds twee eeuwen
terug heeft Kant tegenover Hume beklemtoond, dat in het empirisch onder
zoek het subjekt de gegevens van de ervaring naar eigen hand zet. De weten
schap registreert niet, maar organiseert de ervaarbare werkelijkheid naar
eigen maatstaf.
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Deze subjektieve inbreng in het wetenschappelijk onderzoek springt mo
menteel direkt in het oog. In de research werken we weliswaar met ervarings
gegevens, maar we moeten ze van meetaan selekteren, inperken en groepe
ren. We werken met konstruktcn en modellen om de stof onder de knie te
kriigen, om haar overzichtelijk en bruikbaar te maken. Bovendien moeten
we bedenken, dat de verschillende wetenschappers vanuit verschillende in
valshoek de empirische werkelijkheid te lijf gaan. Gezien deze subjektieve
inbreng, gezien deze verschillende invalshoeken blijkt het beroep van de
wetenschap op de ervaringsfeiten, ook inzake de mens, van meetaf proble
matisch. Elk wetenschappelijk feit is te danken aan theoretische manipula
ties. Ook het wetenschappelijk mensbeeld biedt geaksentueerde en geretou
cheerde lijnen. Altijd vertoont zich een eenzijdige belichting. De zwakheid
van het empirisme is m.i. steeds geweest een al te simplistisch beroep op de
ervaring, d.w.z. op het empirisch-wetenschappelijk onderzoek.
De kracht van het empirisme schuilt dunkt me in zijn verzet tegen iedere
vorm van metafysika. Metafysika presenteert zich als een wetenschap die
denkend wil doordringen achter de empirische werkelijkheid, d.w.z. achter
de werkelijkheid zoals wij die ervaren. Een onmogelijke opgave! De meta
fysische theologie heeft vanuit de empirische gegevens God willen bewijzen,
de metafysische psychologie de menselijke ziel enz. Maar ik heb nooit ie
mand ontmoet die door dergelijke bewijzen overtuigd werd of hij was het
reeds van te voren. De kritiek van Hume tot en met Ryle op de dualistische
mensvisie van Descartes is metterdaad vernietigend.
Beslissend moet voor ons zijn dat de wetenschap niet het eerste in ons
leven is, ook niet die zo geprezen en verguisde metafysika, vroeger “eerste
filosofie” genoemd. Het eerste is de dagelijkse, voorwetenschappelijke le
venservaring die zich naar alle kanten opent. Met de empiristen stel ik me op
het standpunt van de ervaring! Maar telkens weer moet ik tegen hen zeggen,
dat wat zij onder ervaring verstaan - het opdoen van indrukken, de empiri
sche waarneming of experimentele observatie - niet de volle ervaring is, maar
een abstrakt produkt van theoretische manipulaties en methodische re
touches. De volle, konkrete levenservaring is een opdoen van zinlijke indruk
ken of gevoelens, maar óók een onderscheiden van logische waarheid, een
ondergaan van esthetische schoonheid, een onderkennen van recht en zede
lijkheid, een bevroeden van God.
Dat een en ander door de zonde diep geschonden kan zijn, is waar. Maar
ook een afgodisch Godsbesef, een verworden zedelijkheidsbesef enz. blijft
respekt. godsdienstig en zedelijk van aard en getuigt van die volle levens
ervaring. Vaak is gezegd, dat een moeder haar kind doorgaans beter kent
dan de knapste psycholoog. Waarom is dit zo? De moeder put uit de rijkdom
niet alleen van een langduriger, maar ook van een veelzijdiger ervaring dan
de psycholoog. Als wetenschapper benadert deze het kind vanuit een enkele
invalshoek, t.w. de invalshoek van zijn wetenschap. Zijn ervaring is metho
disch ingeperkt.
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Ik vind het een voorrecht een en ander te mogen zeggen in dit betoog. Wie
zijn houvast en heil in de wetenschap zoekt, heeft innerlijke, religieuze weer
standen om de veelzijdigheid van de voorwetenschappelijke ervaring te er
kennen en zal haar liever gebrekkig noemen. Hij zal zijn handtekening graag
zetten onder het Iogisch-positivistisch program van een “wissenschaftliche
Weltanschauung". Maar wie in Christus van dergelijke bindingen is vrijge
maakt, kan erkennen, dat de wetenschap niet meer is maar ook niet minder
dan een optisch hulpmiddel. Ik weet het, de resultaten van mikroskoop en
tele-apparatuur zijn verbluffend en overtreffen vele malen de natuurlijke
kracht van het oog. Maar moest ik kiezen, dan waren de zwakste ogen mij
liever dan de grootste sterrenwacht.
Ik ben geneigd allerlei gedragswetenschappelijke benaderingen van de
mens een faire kans te geven (hoewel ze niet de enige kans moeten hebben).
In de konkrete levenservaring zien wij de mens inderdaad niet alleen als een
geestelijk, denkend en zedelijk verantwoordelijk wezen, maar ook als een
fysisch-chemisch, biologisch en zintuigelijk gestruktureerd Subjekt, onder
worpen aan wetten van val en worp, reagerend op lichtprikkels en reflexen,
zich kenmerkend door aanpassing en gewoontevorming. Laten de natuuren gedragswetenschappen van uit hun specifieke gezichtshoek deze aspekten
van het mens-zijn onderzoeken!
Misleiding treedt pas op, zodra een teleskoop zich gaat noemen “het oog
dat de hemel aftast” of - in klare taal - zodra een wetenschappelijke gezichts
hoek pretendeert het volle zicht op de mens te geven. Dan treedt een ge
zichtsbedrog op als van een chemikus die een marmeren kunstwerk van het
begin tot het eind analyseert en niets dan veredelde kalk ontdekt. Zo zou
wie zich strikt tot menselijke lichaamsgedragingen beperkt, in de mens ver
moedelijk niets anders ontdekken dan een veredeld dier. De ene gezichts
hoek domineert. Dan dringt zich een wetenschap op de plaats van de volle,
voorwetenschappelijke levenservaring. Dan ontstaat het gevaar van een de
terministische mensbeschouwing en van een deterministische maatschappij
beschouwing. Dan ontstaat ook het gevaar dat ons tegenwoordig meer dan
ooit bedreigt, nl. dat de mensen zichzelf en eigen samenleving gaan bekijken
met de ogen van een dergelijke deterministische wetenschapsvisie en zich
dus maar in alle opzichten laat gaan. Gekonditioneerd als hij is, kan de mens
toch immers niet anders doen dan reageren op toegediende prikkels! Uit een
deterministische mens- en maatschappijbeschouwing groeit m.a.w. een ge
determineerde mens en maatschappij, een maatschappij die zichzelf uitlevert
aan de manipulaties van wetenschappelijke planners en reklamepsychologen. De “selffulfilling prophecy” van de wetenschap!
Tot slot nog dit. Als het diepste en eigenlijke van de mens niet in een van de
wetenschappen uitgezegd kan worden, omdat het niet in de fysiologische,
psychologische, juridische of zedelijke struktuur van de mens gevonden kan

