Hoofdstuk 5 Morele topografie
Vraagstelling T. is gericht op ‘ons moderne zelfbeeld’. Het is zijn bedoeling duidelijk te
maken dat het denken over onszelf als een ‘zelf’ (voor een groot deel) cultuur-historisch
contingent is, d.w.z. deel uitmaakt van de wereld van de moderne, westerse mens. De term
‘zelf-beeld’ heeft hier een pregnante betekenis: het ‘zelf’ verwijst naar ons innerlijk
(innerlijke diepte = de ruimte van gedachten, gevoelens etc. enerzijds en het onbewuste
anderzijds) en daarmee naar het onderscheid van ‘binnen’ en ‘buiten’. De term ‘zelf-beeld’ is
dus geen algemene categorie (algemeen d.w.z. alle mensen hebben zonder meer een zelfbeeld,
meer bepaald een zelf dat zij als innerlijk ervaren en onderscheiden van iets daarbuiten). T.
meent dat er wel een zekere algemeenheid en continuïteit bestaat (dus: algemene
antropologie), dat die zich echter moeilijk laat definiëren, maar duidelijk voor hem is dat er in
culturen en tijdvakken verbijsterende contrasten zijn.
Het ‘moderne zelf-beeld’ verwijst naar specifieke ervaringsvormen (nb. meervoud) die in
talen van zelfinterpretatie (nb. meervoud) opgeld doen. Deze ervaringsvormen/talen zijn
westers, meer bepaald modern westers. Dat betekent dat zij zich manifesteren in de
cultuurgeschiedenis van het Westen, m.n. vanaf de moderne tijd. Deze specifieke
geschiedenis is het onderwerp van T.’s historisch-thematische exposé. Anders gezegd, T.
biedt geen historisch overzicht van allerlei denkers, maar is van meet af aan gericht op het
blootleggen van een bepaalde ontwikkelingsgeschiedenis (‘histoire à thèse’): er moet iets
bewezen worden.
Deze ontwikkelingsgeschiedenis is niet organisch. Er ontwikkelt zich niet iets dat in
beginsel reeds voorgegeven was en de ontwikkeling is ook in zijn logica niet vloeiend. T. legt
juist de nadruk op breuken, transformaties, contrasten (vgl. hierboven: meervoud van
ervaringsvormen/talen). Zo benadrukt hij eens te meer het specifieke karakter van het denken
in termen van een ‘zelf-beeld’. Bepaalde gebeurtenissen (bijv. opkomst natuurwetenschappen,
burgerij) kleuren dat ‘zelf-beeld’ nader in. Deze nadruk op de bijzondere indruk (letterlijk: in
de zin van ‘stempel’) van bepaalde tijdvakken maakt het ook gemakkelijker te begrijpen dat
in andere (niet-westerse) culturen dit ‘zelf-beeld’ niet voorkomt. T. verduidelijkt dit met zijn
(korte) verwijzing naar de Boerjaten.
Hij realiseert zich dat het voor (ons) leken moeilijk is te bevatten dat onze ervaring in de zin
van een ‘zelf’ contingent is dat wij geneigd zijn deze ervaring als vaststaand en
onbetwijfelbaar op te vatten. Dat komt, zegt hij, omdat wij nu eenmaal in deze
ervaringsvormen/talen denken. Hij merkt echter ook op dat het voor historici, antropologen
e.d. een waarheid als een koe is.
Zodoende is er in tweeërlei zin sprake van lokalisering en is het dus de vraag waar iets is.
1. Het zelf is een ‘topos’, een plek te vinden in ons ‘binnenste’. En (bijgevolg), er
ontstaat een plek buiten dat ‘binnenste’: er is iets buiten. Er is een ‘in mij’ en een
‘buiten mij’.
2. Deze lokalisering van het zelf doet zich voor in het Westen (althans, om te beginnen
daar).
Er is nog in een derde zin sprake van lokalisering, nl. omdat T. aangeeft (en eveneens in zijn
boek wil aantonen) dat “… ‘een zelf zijn’ onlosmakelijk verbonden is met existeren in een
ruimte van morele vragen die te maken hebben met identiteit en met hoe wij behoren te zijn.”
(172) Deze ‘ruimte’ waarin wij pas een ‘zelf’ kunnen zijn door er een ‘perspectief’ in te
nemen (of beter: dat perspectief te zijn) is het onderwerp van het eerste deel van zijn boek,
m.n. § 2. In § 6 en volgende begint hij met zijn thematische geschiedenis.
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Hoofdstuk 6 De zelfbeheersing van Plato
Plato’s ethiek van de rationele zelfbeheersing is ons, zo zegt T., zeer vertrouwd. Plato leert dat
de rede de begeerten moet beheersen. Plato stelt: de rede moet de overhand hebben en de
begeerten beheersen, dan is er orde in de ziel. Deze orde is niet zozeer beter dan andere
vormen van orde. Als de rede heerst is er voor het eerst orde in de ziel. Er is pas orde als de
rede heerst: rede en orde horen onlosmakelijk bij elkaar. Begeerte staat voor onrust,
burgeroorlog. Rede staat voor orde, eendracht en harmonie. Daarmee is de rede een morele
‘bron’: als wij een beter/goed mens willen worden moeten wij ons begeven naar of richten
naar het domein van de rede.
De ethiek van de rationele zelfbeheersing bestaat uit drie elementen: de ervaring van 1. orde
(kosmos), eendracht en harmonie; 2. van rust en van 3. heerschappij en zelfbeheersing. De
ervaring van degene die zich laat leiden door begeerten is getekend door 1. conflicten,
verscheurdheid, 2. onrust, opgejaagdheid en 3. angst.
Deze ethiek van de rationele zelfbeheersing is één van de (in het Westen) dominante morele
theorieën (nb. meervoud). Deze ethiek is echter in heden en verleden en zeker ook in Plato’s
tijd bestreden. In onze tijd huldigen sommigen de opvatting dat ‘rationele controle’ de dood in
de pot is: die controle is verdorrend en verstikkend (vgl. iets wegrationaliseren). Christelijke
denkers hebben van oudsher moeite met Plato’s ethiek omdat de rede niet zonder meer de
waarborg is voor het goede; de rede dient net zo gemakkelijk de duivel, de rede is dus niet zo
kieskeurig, is een ‘hoer’ (Luther). Het komt in het christendom echter juist aan op
kieskeurigheid, d.w.z. de ‘bekering’ van de wil. Het christendom ontdekt de wil als een aparte
kracht en kritiseert het moreel intellectualisme (= moraal is een kwestie van inzicht) als
onvoldoende.
T. wijst op deze kritische/andere posities t.o.v. de ethiek van de rationele zelfbeheersing om
direct duidelijk te maken dat onze vertrouwdheid met die leer iets anders is dan
vanzelfsprekendheid zonder meer van die leer. Plato’s ethiek is niet onomstreden, is dat nooit
geweest en was in zijn eigen tijd ook zelf de inzet van een polemiek. T. gaat vervolgens in op
de polemische ontstaansgeschiedenis van die leer, anders gezegd: waar zette Plato zich tegen
af?
Om deze ethiek goed te begrijpen is het van belang te begrijpen hoe zij een alternatief
probeerde te zijn. Plato zette zich namelijk af tegen de ethiek van de strijder waarin het gaat
om kracht, moed, roem en vooral handelend (lees: heldhaftig) optreden. In deze ethiek speelt
bovendien ‘bezetenheid’ een speciale rol: de godheid die in iemand vaart en een golf van
energie veroorzaakt. Van die ‘bezetenheid’ waren er twee varianten: de krankzinnige woede
(van de krijger) en de opgewonden inspiratie (van de dichter). Plato discrediteert die inspiratie
vrijwel helemaal en functionaliseert die woede. Dat levert een driedeling van de ziel op: de
rede (1) heerst met behulp van (2) de geest (thumos: d.i. de travestie van de krijger) over de
begeerten (3).
T. benadrukt (178) dat voor zijn gezichtspunt (= zijn thematische geschiedenis) vooral van
belang is dat Plato met zijn ethiek een nieuw perspectief opent op de vraag naar de agens
(Eng. agent, Ned. handelende mens) oftewel op de vraag: wat is menselijk handelen. De
polemische ontstaansgeschiedenis is op dit punt zeer verhelderend. Plato keert zich af van
Homerus bij wie weliswaar het woord ‘ziel’ of ‘geest’ ook voorkomt, maar dan blijkt die als
levenskracht te zijn opgevat en zonder éénduidige locatie telkens in een ander deel van het
lichaam te huizen. Homerus bezingt ook de door goddelijke ingevingen tot overgrote
daadkracht aangejaagde held. Plato maakt aan deze verspreiding of dislocatie, deze
fragmentatie en verwarring van de ziel een einde en vervangt de bezetenheid en vlagen van
energie door controle.
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Met de heerschappij van de rede staat een toestand van bezonnen bewustzijn voorop: dat is
het hoogste wat een mens kan bereiken en niet de uitzonderingstoestand van de
bezetene/enthousiaste die ‘buiten zichzelf’ is (roes, exces). Bezonnen is de mens die
maximaal één met zichzelf is, m.a.w. Plato begrijpt de geest als één ruimte. Van hieruit bezien
is het ‘verkeren in een speciale toestand’ (de roes) iets wat overwonnen moet worden, een
‘kwijtraken van ons middelpunt’. Één ruimte, d.w.z.: alle (andere) toestanden begrijpen en
overzien oftewel verkeren in een toestand ‘waarin alle gedachten en gevoelens binnen bereik
zijn’. De roes of het exces is dan een misstap.
Deze centralisering of unificatie van het morele zelf is volgens T. een belangrijke stap in de
westerse geschiedenis. Zij bereidt de verinnerlijking voor, is een noodzakelijke voorwaarde
voor die verinnerlijking, maar valt er niet mee samen. Volgens T. vat Plato de ziel niet op in
termen van ‘binnen’ tegenover een ‘buiten’. Plato werkt met de tegenstelling van ziel
(eeuwig) en lichaam (vergankelijk) om zijn ethiek uit te werken.
Dat Plato niet denkt in termen van ‘binnen’ en ‘buiten’ blijkt volgens T. direct uit zijn
opvatting van (heerschappij van) de rede. De rede is een leidend beginsel en kan pas orde op
zaken (d.i. in de wereld van begeerten) stellen als de rede zich laat leiden door de juiste visie
van orde, d.i. van de natuurlijke orde en in die orde de juiste plek inneemt. Dan is de rede
‘gezond bezig’. “Geleid worden door de rede betekent dus geleid worden door de juiste visie
of het juiste inzicht. De juiste visie of het juiste inzicht in onszelf begrijpt de natuurlijke orde
… Één van de kenmerken van deze natuurlijke orde is de eis zelf dat de rede moet
overheersen, en daarom heeft de hegemonie van de rede een zichzelf bevestigend aspect.”
(183) Plato vat de rede op als waarneming van de natuurlijke orde: “door de rede worden
geleid, betekent geleid worden door een visie op deze orde” (183)
T. spreekt in dit verband van een ‘substantiële opvatting van de rede’ (elders: ‘ontische
logos’). Fundamenteler dan de orde die de rede in de (lagere) ziel aanbrengt, is de visie op en
het verband met de orde der dingen in de kosmos. De rede ziet wat hij moet weten, leert ook
zijn eigen plek en functie kennen door inzicht in de orde der dingen te hebben. De idee van
het goede regeert deze orde (kosmos), de idee van het goede is de hoogste morele bron van
‘sterke waardering’ “en staat op zichzelf als iets wat ons verlangen en streven waard is, en
niet slechts wenselijk is in het licht van onze bestaande doelstellingen en begeerten.” (183) Of
ook: de rede bereikt zijn doel nog niet of niet zozeer in de vorm van ‘juiste orde in onze ziel’,
maar fundamenteler als ‘de visie op de goede orde van het geheel.’ “En we kunnen elk van
deze ordeningen niet begrijpen zonder de andere.”(184) Idem: “De rede bereikt haar
volkomenheid in de visie van de meer omvattende orde, die ook de visie van het Goede is.”
(184) De juiste visie op deze orde is de toetssteen voor onze rede. Inzicht begrijpt Plato dan
ook niet zozeer als het internaliseren van een vermogen, maar als een ommekeer van de ziel:
het gaat erom aan de juiste objecten aandacht te besteden en zich door deze te laten voeden.
“Wat ertoe doet, is niet wat in de ziel gebeurt, maar waarop ze zich in het metafysisch
landschap richt.” (185)
Heerschappij van de rede = heerschappij van een rationele visie van orde. Of nog beter:
heerschappij van de rede = heerschappij van een visie van rationele orde. (186)
“De vraag welk aspect in ons de heerschappij uitoefent, laat zich onmiddellijk vertalen in de
vraag waaraan de ziel als geheel aandacht besteedt en wat ze liefheeft: [het eeuwige dan wel
het vergankelijke] … Zich laten leiden door de rede betekent dat we ons leven gestalte geven
door een al bestaande rationele orde die we kennen en liefhebben.” (186, cursivering JG)
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Hoofdstuk 7 In interiore homine
“Op de weg van Plato naar Descartes staat Augustinus.” Strikt genomen is dit onzin of beter
een zuiver retrospectief. T. behandelt Augustinus als een tussenstap. Deze tussenstap maakt
deel uit van een ontwikkeling zoals T. die ziet. Het is daarmee eens te meer duidelijk dat T.
geschiedschrijving bedrijft met een thematisch oogmerk. Via een historisch exposé wil hij zijn
eigen filosofische positie laten zien.
Augustinus neemt Plato - als Attische Mozes - op in zijn christelijk wereldbeeld: =
continuïteit en transformatie. De leer van de ideeën (= gedachten van God) en met name ook
de idee van het goede (God als schepper Die zag dat het goed was) worden ingepast in de
scheppingsleer. Ook voor Augustinus is het universum (de schepping) de externe realisatie
van een rationele orde.
T. wil echter laten zien dat er onder deze continuïteit/transformatie een radicale ommekeer
oftewel een beslissende verandering schuilgaat: 1. Plato’s onderscheidingen of dichotomieën
(eeuwig/tijdelijk, geest/materie) worden ingepast in termen van innerlijk en uiterlijk; 2.
Augustinus verschuift het accent van aandacht/kennis naar liefde.
ad 1 Augustinus gaat spreken in termen van zelfervaring en localiseert het zelf in ons
innerlijk. Inkeer is de weg tot waarheid. Plato koppelt het ware inzicht aan een omwending
van de ziel: die moet zich op de juiste objecten (de wereld van de ideeën) richten. Augustinus
ziet God niet alleen gemanifesteerd in de objecten, maar ook (en vooral) in het subject, d.w.z.
in degene die ziet, inziet oftewel in het vermogen tot zien en inzicht. “Dus het licht van God
bevindt zich niet slechts ‘buiten’ ons waar het de orde van het zijn verlicht, zoals dat voor
Plato het geval is; het is ook een innerlijk licht. … Het is het licht van de ziel.” (194)
Augustinus richt de aandacht op de kenactiviteit als innerlijk gebeuren en geeft daarmee een
persoonlijk accent aan het kennen. Het gaat om mijn kennis, mijn inzicht, niet enkel om
objecten die door de een en de ander op dezelfde manier gekend worden. T. spreekt van
Augustinus’ radicale reflexiviteit. De persoon wordt niet slechts object van bepaalde aandacht
zoals het geval is wanneer men op zijn gezondheid gaat letten. Reflexiviteit is pas radicaal als,
zoals T. zegt, het standpunt van de eerste persoon wordt ingenomen. Uitgangspunt is dat alle
ervaren altijd de ervaring van iemand is. Augustinus ontdekt dat wij in onze ervaring voor ons
zelf aanwezig zijn. Mijn ervaring is iets voor mij en van mij. Radicale reflexiviteit houdt in
dat ik mij ervan bewust ben dat ik het ben die ervaart, dat ik leer ‘ik’ te zeggen als ik het over
ervaring heb, dat ik het eerste-persoons-perspectief ga innemen.
T. acht Augustinus’ ontdekking van ‘de innerlijkheid van de radicale reflexiviteit’
fundamenteel voor onze cultuur. Augustinus wijst vooruit naar het ‘ik denk dus ik ben’ van
Descartes of naar de moderne epistemologie, die volgens T. – en dat is één van de kernpunten
van zijn boek – nadien en met name in onze tijd ontspoort tot subjectivisme. Dit subjectivisme
is een ontsporing omdat dan het subject helemaal los komt te staan: datgene wat ik ervaar is
ervaringsinhoud en niet iets in de wereld.
Bij Augustinus is subjectivisme nog niet aan de orde. Augustinus zet de stap naar de
innerlijkheid op weg naar God. De aandacht voor de kenactiviteit legt bloot dat de rede (het
kenvermogen) waarheden bevat (‘waarheden van getal en wijsheid’ oftewel mathematische
evidenties en morele voorschriften) die als maatstaf voor de rede functioneren en niet door de
rede zelf zijn voortgebracht. M.a.w. in de reflectie op de kenactiviteit blijkt dat er iets is dat
boven de rede uitstijgt en die rede richting geeft. De rede begrepen als innerlijk licht ontdekt
in zichzelf zijn maatstaf. Die maatstaf die de redelijke mens in zichzelf ontdekt, maar die niet
van hemzelf is en niet door hemzelf tot stand komt, is God. God verlicht ons van binnen uit.
In ons innerlijk ontdekken wij iets dat hoger is dan wijzelf en ons draagt. De weg van het
uiterlijke naar het innerlijke leidt naar het hogere (hoogste).
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ad 2 Ook voor Plato zijn de ideeën object van aandacht en liefde (verlangen). Bij Augustinus
komt die liefde voorop te staan en deze voorkeur typeert T. als een cruciale verandering,
namelijk als de opening van een geheel nieuw perspectief: dat van de (vrije) wil. Voor Plato is
ons verlangen naar het goede afhankelijk van (de mate van) ons inzicht. Voor Augustinus is
inzicht als zodanig niet voldoende. Morele volmaaktheid is niet met en door kennis al
gegeven, maar is een kwestie van persoonlijke loyaliteit aan het goede en vergt de inzet van
de wil.
We kunnen volgens Augustinus het goede zien, maar het de rug toekeren. Anders dan bij
Plato motiveert inzicht niet onmiddellijk en moreel falen is dan ook niet enkel een kwestie
van onwetendheid. Augustinus introduceert een wilsconcept en schept daarmee afstand t.o.v.
Plato met zijn moreel intellectualisme. De wil is volgens Augustinus het vermogen tot keuze
of instemming. Daarnaast staat de wil voor een fundamentele gerichtheid in mensen: er zijn
mensen die van goede wil zijn en er zijn kwaadwilligen. Beide aspecten van het wilsconcept
tasten de eenvoud van Plato’s ethiek aan. De kwaadwilligheid is bij Augustinus niet slechts
een intellectueel probleem, maar de crisis waar het in de morele ervaring om gaat. Deze
kwaadwilligheid ziet Augustinus als eigenzinnigheid: handelen tegen beter weten in.
Eigenzinnigheid is weliswaar een probleem dat ontstaat doordat (de Platoonse notie van) de
zonder meer dwingende werking van kennis is weggevallen ten voordele van de notie van
innerlijkheid en reflexiviteit, toch wijst Augustinus die innerlijkheid en reflexiviteit niet als de
boosdoeners aan. Integendeel, het gaat hem erom duidelijk te maken dat het in zichzelf
besloten blijven van innerlijkheid en reflexiviteit slecht is. Die innerlijkheid en reflexiviteit
moeten ons juist duidelijk maken dat wij naar Gods beeld zijn geschapen. Beslissend is
vervolgens dat wij onze afhankelijkheid van God erkennen, die wij juist in onze innerlijkheid
en reflexiviteit ontdekken.
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Hoofdstuk 8 De onthechte rede van Descartes
Ook Descartes gaat uit van ‘radicale reflexiviteit’ en is inzoverre augustiniaans, maar anders
dan Augustinus verhuist Descartes de morele bronnen naar het innerlijk. Descartes breekt met
de idee van de ontische logos: het universum is geen belichaming van ideeën (= onttoverde
wereld), maar een mechanisme zonder doel of bedoeling, pure werkzaamheid. T. geeft aan dat
Descartes’ nieuwe benadering niet alleen in zijn wetenschapstheorie, maar ook in zijn
antropologie duidelijk tot gelding komt.
Wetenschappelijke kennis begrijpt Descartes in termen van representatie. Met het afscheid
van de ontische logos is de werkelijkheid niet meer iets dat zichzelf onthult, maar iets dat in
een kenproces gerepresenteerd/geconstrueerd wordt. Kennis is geen kwestie van ontdekken,
maar van opbouwen. Waarheid is dan ook niet slechts overeenstemming van kennis met de
werkelijkheid, maar zekerheid. Overeenstemming kan toevallig zijn, zekerheid is gevraagd.
Het kennissubject, d.i. de wetenschapper moet op grond van zijn kenmethode over een zekere
greep op het gekende beschikken. Waarheid moet voldoen aan de eisen van het kensubject.
[T. heeft het hier over subjectieve eisen; dat is verwarrend. Ik kom daar in de bespreking nog
op terug]
T. geeft aan dat deze wetenschapstheorie niet stoelt op de natuurlijke ervaring/waarneming.
Ook de ervaring/waarneming zelf wordt geobjectiveerd/geneutraliseerd. T. spreekt in dit
verband van de neutrale waarneming van de onthechte rede. Hij legt bovendien uit dat voor
Descartes het lichaam een onvermijdelijk object van aandacht wordt. We moeten ons
bevrijden van de lichamelijk gefundeerde natuurlijke ervaring/waarneming, maar dat kan
alleen door het lichaam te objectiveren en geschikt te maken als (verlengstuk van) ons
meetinstrument.
In zijn antropologie werkt de idee van rationele beheersing door: de ratio
controleert/instrumentaliseert de begeerten. De rationele beheersing heeft bij Descartes niets
meer van doen met een ‘visie van orde’. Descartes zegt wel dat hij zijn ethiek op een vorm
van ‘natuurkunde’ fundeert, maar dan heeft hij het niet over een kosmische orde: de
hartstochten vat hij op als krachten in de ziel. Bevrijding van hartstochten is niet aan de orde:
de kracht van hartstochten, m.n. van de sterke hartstochten, moet worden benut. Zelfs
‘overweldigende’ hartstochten kunnen nuttig zijn. Rationele controle wil zeggen hartstochten
effectief inzetten voor wat wij willen. Deze ‘natuurkunde’ van de hartstochten heeft niets van
doen met een kosmische orde, een morele bron buiten de mens: de nadruk op de benutting laat
zien dat die morele bronnen naar het binnenste van de mens zijn verlegd.
De grote verschuiving die met Descartes plaatsvindt, vat T. - in zijn eigen filosofisch
referentiekader - zo samen: “Als rationele controle een kwestie is van de geest die een
onttoverde wereld van materie overheerst, dan moet het besef van de superioriteit van het
goede leven en de inspiratie het te bereiken, afkomstig zijn van het besef van de handelende
mens van zijn eigen waardigheid als rationeel wezen.” (221) Deze opvatting van waardigheid
is volgens T. bij Descartes gekoppeld aan een ‘ethiek van het eergevoel’ (= in de wereld iets
willen betekenen en voor elkaar krijgen, libido dominandi). Deze ethiek wordt bij Descartes
verinnerlijkt: het gaat er niet om wat wij in de publieke ruimte, in de ogen van anderen waard
zijn, maar wat wij in onze eigen ogen betekenen door te handelen. Richtpunt is de innerlijke
voldoening die wij voelen als wij doen wat wij kunnen. De centrale deugd is de wilskracht
“over een krachtige en duurzame wil beschikken om te doen wat we het beste achten” (223).
Ook voor Descartes geldt uiteraard dat hij de hartstochten niet voor om het even wat kan
inzetten en gebruiken, hij moet rekening houden met hun aard. Maar de aard der dingen is
geen maatstaf voor wat wij behoren te doen. Beslissend is onze … beslissing (doelstelling) en
in ons strategisch handelen passen wij in wat wij gebruiken kunnen. Deze internalisering van
Descartes leidt volgens T. tot ‘volledig autarkische zekerheid’ (227).
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